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vuoden alusta
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Nynäsin siskosten
kartan polkuja pitkin s. 7

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
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SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

MARKKU
TIMONEN

ALUEVAALIT 2022

POHjOis-POHjanMaa • PerussuOMalaiset

624

HYVÄÄ JA TURVALLISTA VUOTTA 2022!

Varaa aika P. 040 821 1819
Optikon näöntutkimus 0€! 

Pudasjärven Optiikan
12-vuotissynttärit

Lääkäriajat: ke 5.1., 
ke 26.1. (kehysesittelypäivä) ja ke 16.2.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.
HUOM! liike suljettuna to 6.1.- pe 7.1.

Kaikki kehykset 

12€
silmälasien ostajille! 

Tarjous voimassa kun ostat kehykset ja linssit, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Kaikki 
aurinkolasit -50%

Mennyttä 
Kurenalla ennen ja jälkeen 1907
aikaa

Aili Pelttarin uusin kirja:

Kirja on myynnissä:
Aili Pelttarilla  

pelttariaili@gmail.com
Hautaus- ja kukkapalvelu  
Räisänen, Kauppatie 4

Pudasjärven kirjakaupasta: 
www.pudasjarvenkirjakauppa.fi

tai VKK-Media Oy, Korpitie 640€
Hinta:

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14                            www.k-rauta.fi

SiSuStuSpaneeli 

KL31 7mm tammi Nuuksio 
H2970 2,49m²

Tarjoukset voimassa 18.1.2022 asti 
niin kauan kuin varatut erät riittävät!

laminaatti Goodiy

liukuovikomero 
Finnmirror libra

liukuovikomero 
Finnmirror libra

2790
/m2

369-.

895
/m2 469-.

PLUSSA-TARJOUS

14x120x2370mm STP PP 
kuusi valkolakattu 6 kpl 
1,56m²

180 valkoinen peiliovet 
l1800xk2198xs600mm

120 valkoinen peiliovet 
l1216xk2198xs600mm

(10,95)
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Loppiaisen messu seurakuntakodilla 6.1.2022 kello 10. 
Toimittaa Oskari Holmström, avustaa Anneli Toppinen, kant-
torina Keijo Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. 
Messu seurakuntakodilla su 9.1.2022 elklo 10. Toimittaa 
Anneli Toppinen, avustaa Oskari Holmström, kanttorina Kei-
jo Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. Seurakun-
takodilla jumalanpalvelukseen voi osallistua kirkkosalissa 
enintään 40 henkeä ja isossa kahviossa 25 henkeä. Vahva 
maskisuositus. 
Päiväkerhot jatkuvat normaalisti vko:lla 2. Päiväkerho-
ryhmät kokoontuvat kerran viikossa tiistaisin kello 9.00–
11.30 ja kello 12.30–15.00 sekä torstaina kello 9.00–11.30. 
Päiväkerhoon voivat osallistua kaikki 3–6 vuotta täyttäneet 
lapset. Vapaita paikkoja voi tiedustella lastenohjaajilta P. 040 
868 4730 tai tanja.halmekangas@evl.fi.
Perhekerho on tauolla tammikuun ajan.
Lapsiparkki pe 14.1. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  Lapsipark-
kiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipallisia. 
Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 868 4730 
Tanja. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mu-
kaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597  
Lähetystalkooilta ma 10.1. kello 18 Talkootuvassa, Juko-
lantie 4.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.  Suljettu to 6.1.
Vihitty: Marko Olavi Puurunen ja Marita Hannele Kujansuu
Haudattu: Matti Isomursu 94 v, Salme Ramstedt 88 v.

Joulun kääröihin peitetyt lah-
jat on nyt avattu. Osan olet 
ehkä saanut odotettuna, toiset 
taas yllätyksenä. Samalla taval-
la ne kuitenkin kaikki lämmit-
tävät mieltä – joku on muis-
tanut juuri sinua tai minua. 
Suurin lahja jouluna on kui-
tenkin Joulun lapsi: hän syntyi 
ihmiseksi ihmisten keskelle, 
ja oli kuitenkin Jumalan poi-
ka, joka tuli pelastamaan koko 
maailman. Tämä lahjan saam-
me me kaikki omistaa omak-
semme.

Loppiaisena lahjoja toivat 
viisaat miehet itäisiltä mail-
ta. Pakanoitako vaiko toisin 
uskovia, kuka tiennee. Mutta 
tähtien tuntijoita ja muinais-

ten kirjoitusten tutkijoita he 
olivat. Olivat nähneet vasta-
syntyneen juutalaisten kunin-
kaan tähden taivaalla ja läh-
tivät epäröimättä matkaan. 
Tietäjät päättelivät, että kyl-
lä paikalliset tietäisivät tarkan 
paikan, ja alkoivat sitä Jerusa-
lemissa tiedustelemaan. Liene-
vätkö jo aiemmin reittinsä var-
rella pysähtyessään kyselleet 
asiasta myös muilta muualla, 
sitä meille ei Raamatussa ker-
rota. Tiedämme, että Herodek-
selle asia oli epämieluisa var-
sinkin, kun hänkään ei tiennyt 
tarkkaa paikkaa tapahtuneel-
le. Niinpä hän kutsui koolle 
kaikki kansan ylipapit ja kir-
janoppineet, ja kyseli heiltä. 

No, paikka selvisi – Betlehem 
– mutta ajankohta, se jäi vielä 
arvoitukseksi. Niinpä Herodes 
kutsui salaa tietäjät luoksensa, 
ja kyseli heiltä tarkoin, milloin 
tähti oli syttynyt. Tiedämme-
kin, että tietäjien toimeksian-
tona oli tuoda tieto Herodek-
selle. Onneksi enkelit olivat 
asialla, ja tietäjien paluureitti 
kulki muiden seutujen kautta, 
kun Jumala kielsi heitä unessa 
Herodeksen luokse palaamas-
ta. Mutta aarteensa he avasivat 
ja jättivät kallisarvoiset lahjan-
sa – kultaa, suitsuketta ja mir-
haa. Arvokkaita lahjoja, joita 
tuohon aikaan saivat vain ku-
ninkaalliset. Se, mitä Maria ja 
Joosef tuolloin miettivät tällai-

sesta kuninkaallisesta huomi-
onosoituksesta, jää meille ar-
voitukseksi.

Suuresta lahjasta puhutaan 
myös heti Loppiaisen jälkeen, 
kun pyhäpäivä muistuttaa mei-
tä kasteen lahjasta. Tuo lahja 
on käsittämättömän arvokas 
ja ihmismielellä tavoittamaton. 
Jeesuksen tahdon mukaisesti 
me saamme sen omaksemme 
jo aivan pieninä. Kasteen lah-
ja on pysyvä, eikä kukaan voi 
sitä ottaa meiltä pois. Kaikkein 
ihmeellisintä on, että saamme 
sen ilman omaa ansiotamme, 
ja voimme luottaa sen voimas-
sa oloon koko elämämme ajan.

Terttu Puurunen

Lahjoja

Mikä sua liikuttaa?
Mikä sua liikuttaa? Minua 
liikuttaa Gymnaestrada. 
Se on liikkeen ja voimiste-
lun suurtapahtuma niille, 
joita liikuttaa ilo, ihmiset 
ja hyvä fiilis. Suomen suu-
rin ja näyttävin liikunnal-
linen kaupunkitapahtuma 
kokoaa 9.-12.6. Tampe-
reelle harrastajat ja huiput 
näyttämään muuvinsa - 
esiintymään, kisaamaan ja 
kokemaan uutta.

Kesäkuussa 2022 Gym-
naestrada ottaa haltuun 
koko Tampereen. Se tuo 
kaduilla mukaansatem-
paavan sykkeen, sporttiset 
tyypit ja elämykset, joihin 
voi hypätä mukaan. Osal-
listujia odotetaan ainakin 
12 000 ympäri Suomea, 
myös Pudasjärveltä osal-
listutaan. 

Lähde mukaan Gym-
naestradaan osallistujak-
si - Move it! Show it! tai 
huoltajaksi - Feel it! Pu-

dasjärveltä on oltu viime 
vuosina osallistujina kent-
täohjelmissa; kansallisis-
sa tapahtumissa Lahdessa 
ja Turussa ja kansainvä-
lisissä tapahtumissa Hel-
singissä ja Itävallassa. Ensi 
kesän Tampereen mat-
kan jälkeen matkustam-
me 2023 kesällä Amster-
damiin.

Jos innostut asiasta, ole 
yhteydessä Pudasjärven 
Urheilijoiden voimistelu-
jaoston väkeen tai Gymp-
pi Jaanaan jaana.valkola@
pudasjarvi.fi. Reissu mak-
saa 2 x 75 euroa. Maksut 
sisältävät matkat, koulu-
majoituksen, ruokaliput, 
esiintymisasun, lisenssin 
ja osallistujapassin. Itsellä 
tulee kustantaa marssi- eli 
edustusasu, jos sen haluaa 
ja välipalat ja iltapalat. 

Jaana Valkola 
PuU Voimistelujaosto

Hoiva-avustajakoulutus toi-
mii erinomaisena ponnah-
duslautana sosiaali- ja terve-
ysalan tehtäviin. Käytännön 
läheiset opinnot kestävät 
noin vuoden. Vanhuspalve-
lulain muutos mahdollistaa 
työnantajien laskea hoiva-
avustajien työpanos osaksi 
henkilöstömitoitusta iäkkäi-
den ympärivuorokautisessa 
hoidossa. Opiskelija saa val-
mistuttuaan todistuksen suo-
rittamistaan kahdesta amma-
tillisesta tutkinnon osasta. 
Tämä on kolmas osa opin-
noista, mikäli opintoja halu-
aa jatkaa ja suorittaa sosiaali- 
ja terveysalan perustutkinto 
lähihoitajaksi. Pudasjärvel-
lä OSAOlla hoiva-avustaja-
koulutuksen haku päättyy 
7.1.2022 ja opinnot alkavat 
heti valinnan jälkeen tammi-
kuussa. Opiskelu on mahdol-
lista myös työvoimakoulu-
tuksena. 

Mistä koulutus 
koostuu
Koulutus on käytännön lä-
heistä. Siinä opiskellaan kak-
si ammatillista tutkinnon 
osaa, jotka pitävät sisällään 
kasvun, osallisuuden sekä 
ikääntyvien osallisuuden 
edistämisen. Kontaktiope-
tuksessa saa teoriatietoa sekä 
harjoitusta käytännön toi-
miin, joten siirtyminen työ-
paikalle oppimaan on help-
poa. Opiskelu työpaikoilla on 
tärkeä osa opintoja. Työpai-
kalla myös osaaminen osoi-
tetaan näytöillä käytännön 
työtehtävissä. OSAO, Pudas-
järven yksikön sotealan opet-

Hoiva-avustajat työllistyvät nopeasti ja 
kouluttautua kannattaa Pudasjärvellä

Lähihoitajaopiskelijat Fuat Eren ja Sirpa Kivilahti verenpainetta mittaamassa. 

taja Merja Kokko on tunnettu 
monipuolisista opiskelupo-
luista. Hän löytää opiskelijan 
kanssa juuri sen hänelle so-
pivan tavan opiskella, missä 
on sopivassa suhteessa teori-
aa, käytännönharjoituksia, it-
senäistä opiskelua tai työpai-
kalla tapahtuvaa oppimista 
oppisopimusta unohtamatta. 

Oppiminen perus-
tuu osaamiseen
Ammatillinen koulutus pe-
rustuu osaamiseen. Ai-
empaa koulutusta tai 
kokemusta hoiva-avusta-
jakoulutukseen ei tarvita, 
mutta jos sitä on, huomioi-
daan se opiskelijan opiske-
lujen sisältöä ja aikaa suun-
niteltaessa. Koulutus kestää 

noin vuoden, mutta opiske-
lijoiden valmistumisajoissa 
voi olla eroja johtuen aiem-
min hankitusta osaamises-
ta, osaamisen omaksumises-
ta tai haluaako hyödyntää 
myös loma-ajat opiskeluun. 

Hoiva-avustajille 
on töitä
Hoiva-avustajana työskente-
let asiakastyössä esimerkiksi 
vanhuksille tai vammaisille 
tarkoitetussa palvelutalossa 
tai hoivakodissa. Työtehtä-
vissään he ohjaavat ja avus-
tavat asiakkaita päivittäisissä 
toiminnoissa ja huolehtivat 
heidän hyvinvoinnistaan, 
terveydestä ja turvallisuu-
desta. Tehtäviin voi kuulua 
myös siistimistä, pyykki- ja 

kiinteistöhuoltoa tai ruoan 
valmistusta. Hoiva-avustat 
työllistyvät hyvin.

Haku päättyy jo 
perjantaina
Hakeutumisella on jo kii-
re, sillä viimeinen haku-
päivä on perjantai 7.1.2022. 
Kaikki voivat hakeutua jat-
kuvassa haussa OSAOn 
internetsivuilla. Jos työ-
voimakoulutuksen eh-
dot täyttyvät, voi hakeutua 
myös työvoimakoulutuk-
seen TE-palvelujen sivujen 
kautta. Valinta tapahtuu so-
veltuvuuskokeen ja tarvitta-
essa kielitaidon arvioinnin 
perusteella. 

OSAO tiedotus 

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi
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Pudasjärven kaupungin joh-
toryhmä kokoontui 22.12. ja 
päätti kunnan toimivallassa 
olevista koronarajoituksis-
ta. Samassa yhteydessä joh-
toryhmä myös linjasi, että 
aluehallintoviraston päätös-
ten näin edellyttäessä rajoi-
tuksia voidaan jatkaa myös 
tästä eteenpäin. Johtoryh-
män päätös koskee tilojen 
käytön rajoittamista sekä 
hygienia- ja turvallisuusoh-
jeita seuraavasti:

Tilat ja palvelut
Pohjois-Suomen aluehallin-
tovirasto kieltää kaikki ylei-
sötilaisuudet ja yleiset ko-
koukset sisä- ja ulkotiloissa. 
Sammelvuo -sali sekä muut 
ryhmäliikuntaan tarkoitetut 
tiloissa aikuisten ryhmähar-

rastustoiminta keskeytetään. 
17-vuotiaiden ja sitä nuo-
rempien ryhmäharrastustoi-
minta voi jatkua seuraavin 
edellytyksin: Harjoituksiin 
osallistutaan ainoastaan ter-
veenä. Harjoituksiin tul-
laan varusteet päällä ja läh-
detään suoraan pois silloin 
kun se on mahdollista. Toi-
minta suunnitellaan siten, 
että osallistujien on tosiasial-
lisesti mahdollista pitää riit-
tävä etäisyys toisiinsa koko 
ajan. Yli 12-vuotiaat osallis-
tujat sekä valmentajat/oh-
jaajat käyttävät maskia tai 
visiiriä. Maskisuositus ei 
koske liikuntasuoritusta. 
Kilpailujen, otteluiden sekä 
sarjatoiminnan järjestämi-

nen kaupungin tiloissa kai-
kenikäisille keskeytetään 
15.1. saakka. Virkistysuima-
la Puikkari ja kuntosali on 
suljettu. Kansalaisopiston 
opetus on keskeytettynä etä-
opetusta lukuun ottamatta. 

Osallistujamäärä 
rajoitettu, korona-
passia ei vaadita:
Taidekamarissa saa oleil-
la enintään 10 asiakasta ker-
rallaan. Kirjastossa yhtäai-
kaisten asiakkaiden määrää 
ei rajoiteta pääkirjastossa. 
Omatoimikirjasto on suljet-
tu. Kirjastoauto liikennöi rei-
tillä rajoitetuin asiakasmää-
rin (3 henkilöä kerrallaan). 
Nuorisotiloissa saa oleilla 
enintään 20 asiakasta kerral-

laan. 

Hygienia- ja  
turvallisuusohjeet 
Asiakastapaamiset hoide-
taan ensisijaisesti etäyhteyk-
sin niissä palveluissa, missä 
ei ole välttämätöntä henki-
lökohtainen kasvokkain ta-
pahtuva palvelu.

Kasvomaskisuositus yli 
12-vuotiaille on aina julki-
sissa sisätiloissa. Joukko-
liikenteessä etenkin ruuh-
ka-aikana. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimi-
pisteissä sisätiloissa koko 
henkilökunnalle. Suositus 
koskeen myös omaisia, vie-
railijoita ja opiskelijoita.

Kaupunki tiedotus

Pudasjärven kaupungin 
koronarajoituksia 15.1. saakka

Tuomiokapituli on ohjeis-
tanut seurakuntia muut-
tuneen rajoitustilanteen 
johdosta. Sisätiloissa pi-
dettäviin jumalanpalveluk-
siin ja kirkollisiin toimituk-
siin voi osallistua 1/4 tilan 
maksimimäärästä. Yleiset 
hygienia- ja maskisuosituk-
set ovat käytössä. 

Seurakunnan jumalan-
palvelukset, kirkolliset toi-
mitukset (kaste, vihkimi-
nen, hautaan siunaaminen) 
ja muu uskonnollinen toi-
minta eivät ole kokoontu-
misrajoitusten piirissä, vaan 
niitä säätelee tuomiokapi-
tulin ohjeistus. Jumalanpal-
veluksissa ja kirkollisissa 

toimituksissa (hautaan siu-
naaminen, avioliittoon vih-
kiminen ja kaste), käytettä-
vään tilaan voidaan ottaa 
sisälle 1/4 tilan enimmäis-
kapasiteetista. Tilaisuuksis-
sa on vahva maskisuositus. 

Tilojen maksimiosallis-
tujamäärät: Kirkko 100, seu-
rakuntakoti kirkkosali 40, 

iso kahvio 25, rippikoulusa-
li 10, Riekinkankaan kappe-
li 20, Sarakylän kappeli 20 
henkeä. Suositellaan, että 
yli 20 hengen yksityistilai-
suuksia ei järjestetä. 

Seurakunta tiedotus

Seurakunnassa omia rajoituksia

Puistotien ja 
Pappilantien 

kevyenliikenteenväylä 
suljettu

Pappilantien kohdalla ke-
vyenliikenteenväylä on 
suljettu 30.6. saakka noin 
60 metrin matkalta. Suljet-
tu alue sijaitsee Puistotien 
ja Pappilantien välisel-
lä alueella. Tiealueella ei 
työskennellä. Kuljetuspu-
das Oy haki lupaa kevy-
enliikenteenväylän sulke-
miseen Rakennuspalvelu 
Ilkka Tolonen Oy:n puo-
lesta ja kaupungin tekni-
sen johtajan viranhaltija-
päätös julkaistiin 21.12.

Sulkualueen kohdalla 
sijaitsee Vanhusten talo-
jen uudelleenrakentamis-
työmaa. Uusien talojen 
rakentaminen kevyenlii-
kenteen väylän vieressä 
aiheuttaa vaaraa kevyen-
liikenteen väylän käyt-
täjille. Kevyenliikenteen 
kulkijat voivat kiertää 
turvallisesti vaarapaikan 
Varsitien kevyenliiken-
teen väylien kautta. 

Kaupunki tiedotus 

Loppiaisen

HELPOT 219
pkt

HK

sininEn 
LEnkkimakkaraT
500-580 g (3,78-4,38/kg)

TARJOUKSET VOIMASSA kE-sU 5.-9.1. ELLEI TOISIN MAINITA

-19%
Plussa-kortilla

-66%
Plussa-kortilla 10.-

Grandiosa

kiviUUniPizzaT
300-350 g (7,14-8,33/kg)

Ilman Plussa-korttia  
3,09 kpl (8,83-10,30/kg)

Ilman Plussa-korttia  
2,95 kpl (11,80/kg)

kiivi
500 g (1,98/kg)  
Kreikka

099
rs

Valio

OLTErmanni PaLajUUsTOT
250 g (4,00/kg) 
Rajoitus 4 kpl/talous

1.-kpl

JAUHELIHA- 
PASTAVUOKA
resepti k-rUOkA.Fi/reseptit 
tAi k-rUOkA-sOVellUs

4 kpl

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

PaLvELEmmE
LOPPiaisEna

  TO 6.1.  10-21

Fazer

PUikULa
Täysjyväruis tai kaura
9 kpl/500-550 g
(2,71-2,98/kg)

149pss

-16-21%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  
1,79-1,89 pss (3,25-3,78/kg)

599
kg

HERkkUTORIlTA

K-ruokamestarin

ParEmPi  
naUTa-sika  
jaUHELiHa

SUOMI
voimassa kE-La 5.-8.1.

Ilman Plussa-korttia  
2,79 pkt (4,81-5,58/kg) 

-21%
Plussa-kortilla

TErTTUnEiLikka
10 kpl

Yksittäin 3,90 kimppu

2
kIMppUA

6.-

Sulkualueen kohdalla sijaitsee Vanhusten talojen uudel-
leenrakentamistyömaa.
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Pudasjärven seurakunnassa uusia 
työtekijöitä kuluvan vuoden alusta
Tämän vuoden ensimmäi-
senä sunnuntaina Pudasjär-
ven seurakuntalaiset saivat 
tutustua uuteen seurakunta-
pastoriin, Anneli Toppiseen. 
Hän toimitti liturgian ja piti 
ensi saarnan seurakunta-
kodilla. Ehtoollisen jaossa 
häntä avusti rovasti Oska-
ri Holmström. Urkuparvella 
säestystehtäviä tuurasi pit-
känlinjan kanttori Sauli Vai-
tiniemi Puolangalta. Juha 
Riekki hoiti muiden tehtävi-
en lisäksi striimauksen net-
tiin noin 150 osallistujalle.

Messun jälkeen Anneli 
kertoi ensituntumat tuoreel-
taan. 

– Ihan kivasti meni, vaik-
ka jokaisessa seurakunnassa 
on omat tavat. Ennen mes-
sua ihan pikkusen jännitin, 
mutta omasta mielestä sel-
viydyin ihan suht’kot hyvin. 

Miten päädyit  
papiksi? 
- Kun oli pikkutyttö niin isä-
ni halusi minusta sairaan-
hoitajan, äiti halusi minun 
lukevan opettajaksi ja minun 
oma haave oli lukea papiksi. 
Isän tyttönä toteutin hänen 
haaveensa ja kävin sairaan-
hoitajaksi. Sitten opiskelin 
kaksi eri opettajantutkintoa 
eli kasvatustieteenmaisterin 
tutkinnon ja filosofianmais-
terin tutkinnon, jossa suomi 
on pääaineena. Niin ja olen 
toiminut sairaanhoitajien 
opettajanakin. Ennen teolo-
giaan opiskellessani opetin 
koulussa uskontoa ja toimin 
samalla erityisopettajana. 
Valmistumisen jälkeen olin 
vielä jonkun aikaa opettaja-
na, jonka jälkeen kutsuttiin 
papin tehtäviin.

Teologian käytännön 

harjoittelun Anneli suoritti 
Muuramen seurakunnassa, 
jonka jälkeen hänet vihittiin 
seurakuntapastoriksi Ka-
jaanin seurakuntaan. Pap-
pisuraa hän ehti tehdä noin 
kymmenen vuotta, kunnes 
jäi eläkkeelle viime elokuus-
sa. Kajaanissa oli kuiten-
kin kova pappispula, joten 
hän jatkoi pyydettäessä siel-
lä aina marraskuun alkupäi-
viin saakka. Jonkun aikaa 
hän ehti olla kotona.  Kun 
pyyntöjä siunauksiin ja mes-
sujen toimittamisiin kuiten-
kin tuli, hän ajatteli vastata 
niihin. Oulun hiippakunnas-
ta soitettiin loppuvuodes-
ta ja tarjottiin Pudasjärven 
paikkaa.

- Helppo oli päättää, kun 
olen täällä työurani aloitta-
nut. Nyt ympyrä sulkeutuu. 
Pudasjärvellä olin aikoinaan 
kesätöissä lennättimellä ja 
myöhemmin terveyskes-
kuksessa sairaanhoitajana. 
Asuimme silloin 70-luvul-
la Kajaani Oy:llä. Sillä väliin 
on kyllä koko keskustaajama 
muuttunut! On tullut pal-
jon uusia rakennuksia. Ihan 
eksyksissä olen alkupäi-
vät ollut! Taloa, jossa silloin 
asuimme ei enää ole.

Anneli kokee, että kaik-
kia kirkollisia toimituksia on 
mukava toimittaa. Messut ja 
kasteet ovat ilmapiiriltään 
hoitavia ja iloisia. Kasteita 
pidetään niin kodeissa kuin 
seurakunnan tiloissa. Anne-
lin mielestä ne eivät poik-
kea toisistaan, koska Herran 
huone on siinä, missä sakra-
mentti toimitetaan. 

- Lapsen siunaaminen 
haudan lepoon on kaikkein 
vaikeinta. Silloin ei minun-
kaan silmäni pysy kuivina.

Herran huoneessa
Tulosaarnassaan Anneli pu-
hui pyhäpäivän otsikon mu-
kaan ”Herran huoneesta”. 

– Varsinainen Herran 
huone on siis kirkkoon ko-
koontuva Kristuksen seura-
kunta. Yhteiseen jumalan-
palvelukseen osallistuminen 
on paitsi tärkeä myös hy-
vin luonnollista. Vanhassa 
käsikirjassa pyhäpäivän ni-
menä oli ”Jumalan huoneen 
ihanuus”. Olemme kool-
la maailman ihanimmassa 
ja ihmeellisessä huoneessa! 
Täällä Jumala tutkii ja tuo-
mitsee meidät, mutta ei tuo-
mion tähden, vaan siksi että 
voisi armahtaa meidät. Tuo-
mio on jo kärsitty. Täydelli-
nen uhri on jo annettu. Juma-
lan todellisuus Kristuksessa 
on armon todellisuutta. Me 
olemme kokoontuneet tänne 
siksi, että me Vapahtajaa tar-
vitsevat ihmiset voisimme 
kohdata Jeesuksen ja kuulla 
hänen äänensä.

Anneli valmistelee saar-
nansa hiljaisuudessa. Ke-
säisin hän käy kävelemäs-
sä ja mietiskelee saarnan 
sisältöä, metsässä istuen ja 
luonnon ääniä kuunnellen. 
Joskus saarna lähtee synty-
mään yhdestä sanasta, jonka 
ympärille saarna muodos-
tuu. Useimmiten saarnan 
valmistuminen on kivulias-
ta. Tämän päivän saarnaa 
sai inspiraatiota siitä hyväs-
tä muistosta, jolloin Anne-
li työskenteli sairaanhoitaja-
na Pudasjärvellä. Hän koki 
olevansa maailman ihanim-
massa paikassa. Tällä het-
kellä työsuhde kestää 30.6 
saakka. Kevään rippikoulua 
Anneli odottaa innolla, kos-
ka pääsee toimittamaan kon-

Tulosaarnassaan Anneli puhui pyhäpäivän otsikon mukaan ”Herran huoneesta”. 

Vuoden ensimmäisen sunnuntaina messun toimittivat rovasti Oskari Holmström ja seurakun-
tapastori Anneli Toppinen. Kanttorina toimi Sauli Vaitiniemi.

firmaation Pudasjärven kau-
niissa hirsikirkossa.

Koti Vieremällä
Annelin varsinainen koti on 
Vieremällä Pohjois-Savossa. 
Hän ajaa työviikon jälkeen 
kotiin vapaapäiville miehen-
sä luokse. Lenkkeily on mie-
luista ja kudontaan menee 
paljon aikaa. Lapsenlapset 
ovat tuoneet paljon iloa elä-
mään. Seurakuntaelämään 
hän haluaisi tuoda jotain 
uutta ja omaa. Sydämen asia 
on palvella seurakuntalaisia 
niin kuin he haluavat. Anne-
li on ns. matalankynnyksen 
ihminen. Hän toivoo ihmis-
ten lähestyvän häntä ihan 
rohkeasti. 

- Saa ottaa ”hihasta kiin-
ni”, saa esittää toivomuksia, 
saa soittaa! Anneli haluaa 
olla mahdollisimman lähel-
lä seurakuntalaisia. Vastaan-
otto seurakunnan taholta on 
ollut lämmintä. 

Rovastin hyvä osa 
Vaatimattomana miehe-
nä seurakuntapastorin sijai-
suutta hoitava pudasjärve-
läinen Oskari Holmström 
ei ole rovastin arvonimeä 
käyttänyt, vaikka se hänel-
le myönnettiinkin noin 20 
vuotta sitten. Aktiivisen työ-
elämän jälkeen nimitys on 
tuntunut hyvältä. Papin si-
jaisuuksia Oskari on teh-
nyt mielellään eläkkeeltä kä-
sin. Papin tehtävään kun on 
siunattu, niin sitä on pappi 
loppuelämän. Nykyistä si-
jaisuutta on valmistellut ja 
hoitanut tuomiokapituliin 
päin nykyinen kirkkoherra 
Timo Liikanen. Oulun tuo-
miokapituli on vahvistanut 
ja antanut virallisen virka-
määräyksen tehtävään esi-
tyksen pohjalta.

Oskari kuuluu iän puo-
lesta ns. riskiryhmäläisiin ja 
on vähän pakostakin joutu-

nut olemaan ”sivussa”.
Viransijaisuus tuo hänet 

takaisin ihmisten ilmoille, 
jonka hän on kokenut mu-
kavana asiana. Oskari kokee 
olevansa Jumalan johdatuk-
sessa, kun saa palvella seu-
rakuntalaisia. Kutsumus-
tietoisuus antaa voimaa ja 
varmuutta tehdä työtä. Mi-
tään varsinaista uutta Os-
kari ei aio seurakuntatyö-
hön tuoda. Mm. lähetystyön 
kautta hän on joutunut tar-
kistamaan sitä, mikä on seu-
rakuntatyössä oleellista ja 
mikä on meidän ihmisten ra-
kentamaa ja keksimää. Hän 
toivoo, että tämä ajatus tu-
lisi selkeästi esille myös 
saarnoissa. Kun Oskari toi-
mi lähetyskentällä, hän jou-
tui pakostakin miettimään, 
mikä on ajan tuomia ilmiöi-
tä ja mitkä ovat ihmisten li-
säämiä ajatuksia näihin us-
kon asioihin.

- Kyllä se melko paljon 
ja raskaasti mietityttää, mi-
ten haavoittuva meidän yh-
teiskuntamme on. Kuitenkin 
kansastamme löytyy yhte-
näisyyttä ja pyrkimystä yh-
teiseen vastuuseen. Pappi-
na voin sanoa, että vaikka 
välillä pimeässä mennään-
kin, niin siellä kuitenkin on 
se valo ja toivo, jonka Juma-
la on meille valmistanut. Ju-
mala haluaa johdattaa mei-
tä kaikkein vaikeimmissakin 
elämän vaiheissa. Psalmi 23 
on hyvin lohdullinen ja toi-
voa antava.

Osakari näkee seurakun-
nan tehtävän merkityksel-
lisenä tänä aikana. Seura-
kunta voi tarjota toivoa ja 
rohkaisua esimerkiksi anta-
malla sielunhoitoapua. Ih-
minen voi ripittäytyä miel-
tään painavista asioistaan. 
Seurakunnan työntekijöille 
voi soittaa tai laittaa viestiä. 
Ehtoollista voidaan antaa 
niin kodeissa kuin laitok-
sissa. Voidaan rukoilla asi-

oiden puolesta. Jumalan-
palveluksiin voi osallistua 
netinkin kautta.  

- Pudasjärvelläkin on hy-
vin paljon ikäihmisiä. Hel-
posti voi tulla yksinäisyyt-
tä ja sitä kautta muutakin 
kärsimystä. Itsekin olen ris-
kiryhmäläinen. Ymmärrän 
hyvin mitä varovaisuus saa 
aikaan ihmiskontakteissa. 
Tämä pandemia on aiheut-
tanut pelkoa. Kun vielä aja-
tellaan tämä uusi maailman-
poliittinen tilanne. Pelätään 
taas jopa sotaa. Aina se vaan 
näkyy tämä ihmisen lankee-
mus ja pahuus, ei osata elää 
rauhassa, uhataan elämää. 
Ihmisen itsekkyys näkyy 
niin monissa asioissa. 

Kanttorin  
sijaisuutta  
hoitamassa
Seurakunnan vakituisen 
kanttorin lomapäiviä tuura-
si Sauli Vaitiniemi. Hän oli 
tullut aamuvarhaisella Puo-
langalta. Viime kesänä Sauli 
oli Keijo Piiraisen kesäloma-
sijaisena, joten seurakunta 
on tullut jo tutuksi. Kanttori-
na Sauli on ollut eläkeikään-
sä saakka. Raahen seurakun-
nan kanttorin virasta hän 
kaksi ja puoli vuotta sitten 
jäi vapaaksi taiteilijaksi. Si-
jaisuuksia on nyt helppo 
hoitaa, kun on tarpeeksi har-
joitellut ja terveyttäkin on. 
Messun jälkeen Sauli totesi 
naureskellen:

- Onhan se tietynlainen 
helpotus, kun on saanut 
homman hoidettua suurin 
piirtein nuottien mukaan. 
On hyvä fiilis, niin kuin ur-
heilijat sanovat. Soittamises-
sa on tietty vastuu ja aina 
pitää seurata, että säestyk-
set menevät yksiin liturgin 
kanssa. Nyt taisi yksi aamen 
tulla liian aikaisin. 

Ape Nieminen
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 7.-13.1. TEKSTIILIOSASTOLTA rAuTAOSASTOLTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 7.1. LAuAnTAInA 8.1. MA-TI 10.-11.1. KE-TO 12.-13.1.

PErjAnTAI-LAuAnTAI 7.-8.1. MAAnAnTAI-TOrSTAI 10.-13.1.

KEnKäOSASTOLTA

200299 159 349
pkt

199

500

169

599

499 199

159

349

089599

119

300

100

100

kg

795
kg kpl

kg

pss

ras

049

995

pss

pss

1290
kg

895

695 395

399
pkt 995

kg
kg

695

pkt

kg

ras
100 g

pkt

kg

499
ras

prk pkt

199

100

300

115

pkt

prk

100
pkt

199
kpl

100
pkt

pss

pkt

kgkg

kpl

3 kg/tal.

pkt

3 pkt

kg

5 prk

2 kpl

pkt

kg

5 pkt
2 pkt/talous

2 kg/tal.

2 pkt

2 pss

Black&Decker 
AKKuPOrAKOnE-
SArjA  
2*Lithium 18v 1,5Ah akku 
sis.80-os. ruuvauskärkisarja

Black&Decker 
KuvIOSAhA
400w

Black&Decker 
KuuMAILMA-
PISTOOLI 
1750w

Black&Decker 
SähKöhöyLä 
650w

Black&Decker 
nAuhA-
hIOMAKOnE 
720w

Black&Decker 
EPäKESKO-
hIOMAKOnE
240w

Black&Decker 
PuuKKOSAhA 
1050w

9990

4990

11500

11900

7900

12900

4995

Kariniemen
KAnAnPOjAn
SISäfILEPIhvIT

400-500 g

Atria Kunnon Arki
grILLInAKKI

280 g

Arla LEMPI 
TurKKILAInEn  

tai KrEIKKA-
LAInEn 

jOgurTTI
300 g

Findus
KAnELI-
PuLLAT

12 kpl/420 g

PISArA-
TOMAATTI

250 g
Espanja

Jonagold
OMEnA

Arla
PErInTEISET

jOgurTIT
150 g

Fazer
LEMPPArI

KAurA-
rIESKAnEn

310 g

Valio Hyvä 
suomalainen 

ArKIjuuSTO-
vIIPALEET

400-500 g

Atria 
Porsaan
SISäfILEE
n. 500 g
pehmeän 
pippurinen

Atria
vAASAn 
KInKKu
palana ja 
siivuina

Pingviini
vAnILjA-
jääTELö
1 l

IrTO-
KArKIT

KAnAn-
MunAT
10 kpl

Atria 
Kunnon Arki
MIKrO-
ATErIAT 
300 g

Atria
LAuAnTAI-
MAKKArA
palana

Atria
vErI- tai 
PInAATTI-
OhuKAISET 
400 g

Kymppi
KuIvATTu-
hErnE
500 g

Fazer
juuSTO-
SäMPyLä
5 kpl/350 g

Saludo
KAhvI
450 g

Hyvä
nAuTA
jAuhELIhA
rasvaa 
max 10%

Atria Käriste
grILLI-
MAKKArA
1 kg

Porsaan
ETuSELKä ja 
LAPA

jAuhELIhA
SIKA-nAuTA

Irto
SAvuLuuT

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIhA-
PALAT

Apetit Kotimainen
KEITTOjuurES 
200 g tai 
vIhAnnES-
SEKOITuS 
250 g kg/kpl

HK 
uunILEnKKI
400 g

Fazer 
ruIS-
PuIKuLAT
9 kpl/500 g

Eldorado 
TOnnIKA-
hIuTALEET
185/140 g, öljyssä

Jacky
MAKuPALA
vAnuKKAAT
120 g

Dan cake Rondo
TIIKErI-
KAKKu
250 g

Snellman
nAudAn PALA-
PAISTI tai 
PAISTI-
SuIKALE
400 g 

Apetit
TwIn 
PIzzAT
2x280 g

Tuore
MuIKKu
pyyntivaraus

Viki Classic
KALA-
PuIKOT
250 g, pakaste

True North 
naisten
TOPPATAKKI
Koot: XS-XXL

8990

True North lasten
PArKATAKKI
Koot: 122-164 cm
musta ja 
tummanpunainen

7995

True North miesten
PArKATAKKI
musta ja sininen
Koot: S-XXL

9990

4hands
nAhKAKInTAAT
miehille ja naisille
Koot: 7-11

1290

Hofler Primaloft
KInTAAT
miehille ja naisille
Koot: 7-11
100% vedenpitävä

3290

Hofler Primaloft
lasten
KInTAAT
100% vedenpitävä

2490

PALjOn ErILAISIA LäMPöISIä PIPOjA

TopMan talvikas
nAhKASAAPAS
Koot: 41-45

Kieppi ”Hilla” naisten
TALvIKEnKä
aito villavuori
kitkapohja, musta
Koot: 37-41

Strollers miesten
nASTAKEnKä
3-tarraa
Koot: 41-45

Strollers naisten
nASTAKEnKä
Koot: 36-42

15800 12500 6990 6990
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Yhdessä PuU:n parhaaksi
Pudasjärven Urheilijoiden 
vuosi 2021 oli haasteellinen 
monin tavoin. Korona on ra-
joittanut toimintaa ja vaikka 
kaikki laskut on voitu edel-
leen maksaa ajallaan, on ta-
pahtumien peruuntumi-
nen tuonut talouteen vajetta. 
Vuoden ensimmäinen iso ta-
pahtuma olisi ollut perintei-
sesti MM-Umpihankihiihto-
kisa helmikuussa Syötteellä, 
mutta kisaa ei voitu järjestää 
koronarajoituksen vuoksi. 
Myös huhtikuulle suunnitel-
tu Syötehiihto peruttiin. Voi-
mistelujaoston eri ryhmät 
ehtivät jo toiveikkaina har-
joitella ohjelmia perinteiseen 
kevään Voimistelu- ja lii-
kuntanäytökseen, mutta jou-
lukuussa koronarajoitukset 
laittoivat ryhmät tauolle ja 
tauko jatkui kevään yli syk-
syyn. Jyrkkäkoskella kesä oli 
hiljainen. Artisti ja orkeste-
ri varaukset tulee tehdä hy-
vissä ajoin ja koronarajoi-
tukset muuttuivat hyvinkin 

nopealla aikataululla, joten 
PuU hallitus päätyi riskittö-
mään ja tulottomaan vaih-
toehtoon eli emme järjestä-
neet Retrofestareita, tansseja 
eikä diskoja. Muutama yk-
sityistilaisuus oli Jyrkkäkos-
ken huvikeskuksessa. Juhan-
nusviikolla koronatilanne oli 
onneksemme sen verran hy-
vällä mallilla, että torstai-il-
tana päästiin Suojalinnan 
kentällä kisaamaan yleisur-
heilun Pohjantähti Games. 
Eri lajien kilpailijoita oli noin 
150 ja paikalle kisaa oli tul-
lut seuraamaan 200 yleisur-
heilun ystävää. Heinäkuun 
viimeisellä viikolla oli perin-
teisesti MM-kesäpilikkikisa 
koronarajoituksia noudatta-
en Havulan rannassa, missä 
oli reilut 150 karsintaa. Hei-
nä- elokuun vaihteen vii-
konloppuna oli myös Syöte-
suunnistus Mustavaarassa. 
Molempina päivinä oli noin 
200 osallistujaa. 

Elokuun viimeisenä vii-

konloppuna järjestimme yh-
dessä Pudasjärven Lions-
klubin kanssa Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella koronarajoi-
tuksia ja -ohjeistuksia nou-
dattaen. Iso-Syötteellä juos-
tiin Huippu10 syyskuun 4. 
päivä. Osallistujia oli aiem-
pia vuosia vähemmän, noin 
50 juoksijaa. 18.9. suunnis-
tettiin Syötteellä Yöcup. Pyt-
kynharjun metsässä juoksi 
tuolloin noin 70 suunnista-
jaa. Vuoden viimeisenä ta-
pahtuma on ollut jo monen 
vuoden ajan Joulumyyjäiset 
Tuomas Sammelvuo –salis-
sa, mutta jouduimme koro-
natilanteen vaikeutumisen 
vuoksi perumaan tapahtu-
man.

Monipuolista  
liikuntaa ja  
urheilua
Pudasjärven Urheilijat ry on 
kahdeksan jaoston yleisseu-
ra. Meillä on suunnistus-, 
voimistelu-, hiihto-, mäki-, 
uinti-, kuntourheilu-, lento-
pallo- ja yleisurheilujaosto. 
PuU mahdollistaa monipuo-
lista liikuntaa ja urheilua eri-
ikäisille eri jaostojen toimin-
nassa ja eri tapahtumissa. 
Jaostojen ryhmissä ja pää-
seuran tapahtumissa liik-
kuu paljon enemmän ihmi-
siä, kuin mitä seurassa on 
jäseniä. Jäsenmaksu on pie-
ni, mutta tärkeä tulo sekin, 
etenkin nyt, kun ”perinteis-
ten” tapahtumien tuomat 
tulot jäävät tulematta. Voit 
maksaa henkilöjäsenmak-
sun, koko perheen jäsen-
maksun tai olla kannattaja-
jäsen. Seuran toimintaa voit 
tukea myös asioimalla Tuu-
rituvalla.

Yhdessä hyvää
Meille on tärkeää, että toi-
minnassa mukana olevat 
ovat tyytyväisiä. Paranta-
misen varaa on aina ja sen 
vuoksi rakentava palaute 
on tervetullutta. Vain saa-
dun palautteen kautta voi-
daan kehittää toimintaa ja 
kehittyä toimijana. Oikei-
den valintojen tekeminen 
on tärkeää elinvoimaiselle 
seuratoiminnalle. Pudasjär-
ven Urheilijoiden talous on 
kunnossa, vaikkakin haas-
teita on koronan myötä tul-
lut. Meillä on aktiivinen ja si-

toutunut hallitus johtamassa 
seuran toimintaa. Jaostojen 
toimintaa ohjaa johtokun-
nat. On ohjaajia ja valmen-
tajia, on tekemisen meininki 
ja talkoohenki elää ja voi hy-
vin. Omien talkoolaisten li-
säksi talkoolaisia ilmoittau-
tuu eri tapahtumiin ympäri 
Suomen maan, sillä meillä 
on hyvä maine tapahtumi-
en järjestäjänä. Valitettavas-
ti viime aikoina on ollut tal-
koolaisille niukanlaisesti 
hommia. Talkootyö on erit-
täin merkityksellistä, sillä 
mitään ei tapahdu ilman te-
kijöitä. Yhdessä tekeminen 
niin seuran sisällä kuin yh-
teistyötahojen kanssa mah-
dollistaa paljon. Tämä kaikki 
on meidän kaikkien hyvin-
voinnin edistämistä.

Korona-ajassa 
myös jotakin  
hyvää
Koronan myötä ihmisten lii-
kuntatottumuksetkin ovat 
muuttuneet. Ihmiset ovat 
löytäneet luonnon, mo-
nenlaiset ulkoharrastukset. 
Kuntourheilujaosoton sun-
nuntain-illan kävelylenkit 
ovat pysyneet suosittuna, 
samoin suunnistusharras-
tus on ollut hienosti nousus-
sa. Ihmiset ovat aloittaneet 
hiihtoharrastuksen, suk-
set loppuivat kaupoista vii-
me talvena. Samoin tietyn 

merkkiset mettäsukset ovat 
kaupoista loppuneet. Maas-
topyöräilyn harrastajamää-
rä on lisääntynyt huimasti ja 
mm. Syötteen metsissä vili-
see pyöräilijöitä ympäri vuo-
den. Läskipyörät loppuivat 
myös viime keväänä kau-
poista. Talviuintiharrastus 
on myös suosittua. Avan-
to löytyy Pietarilan rannas-
ta ja Syötteeltä Pytky Cafen 
rannasta. Pudasjärven luon-
to tarjoaa upeat puitteen har-
rastaa monenlaista. 

Vuosi 2022
Mitä kaikkea vuosi tuo tul-
lessaan? Sitä emme tiedä. 
Sen tiedämme, että edel-
leen meillä PuU:ssa on kah-
deksan jaostoa, joissa järjes-
tämme toimintaa parhaalla 
mahdollisella tavalla rajoi-
tuksia ja ohjeita noudattaen. 
Meillä on hyvä ja sitoutunut 
hallitus, joka johtaa seuran 
toimintaa. Meillä on Mar-
ko toiminnanjohtajana, Sauli 
palvelee asiakkaita Tuuritu-
valla ja minä jatkan puheen-
johtajana vielä pari vuotta. 
Päästäänkö kisaamaan MM 
Umpihankihiihtoa, Syöte-
hiihtoa, MM Kesäpilikkiä 
tai onko Joulumyyjäisiä? Se 
nähdään, kun niiden aika 
on. Eletään hetkessä, nauti-
taan liikunnasta ja pysytään 
terveinä.

Kiitos kaikille teille, jot-

Kirsi Hanhela maastopyöräilemässä Syötteen upeilla maastopyöräreiteillä.

Pudasjärveltä löytyy myös hyvä ja monipuolinen hiihtolatu-
verkosto.

ka olette olleet vuoden 2021 
aikana liikkumassa kans-
samme tavalla tai toisel-
la. Lämmin kiitos yhteis-
työkumppaneille. Te kaikki 
olette meille tärkeitä. Yh-
teistyö ja antamanne tuki 
ovat mahdollistaneet pal-
jon hyvää. Erityisesti halu-
an vielä kiittää Pudasjärven 
kaupungin luottamus- ja vir-
kamiesjohtoa myönteises-
tä suhtautumisesta seuram-
me toimintaan. Toivon näin 
olevan myös jatkossa. Toi-
von myös, että kaupungin 
liikuntapaikoista pidetään 
hyvää huolta. Kaupunkilais-
ten hyvinvoinnin edistämi-
nen on ensiarvoisen tärkeää. 
Me PuU:ssa lupaamme puo-
lestamme tehdä parhaam-
me Pudasjärven nuorison ja 
kaupungin hyväksi. 

Kiitos talkoolaisille! Il-
man talkoolaisten tekemää 
työtä ei ole pienellä urheilu-
seuralla mahdollista toimia 
näin suuresti ja merkityksel-
lisesti. 

Toivotan omasta ja 
Pudasjärven Urheilijat ry:n 
puolesta kaikille hyvää ja 
liikunnallista vuotta 2022!

Yhdessä PuU:n  
parhaaksi,

Kirsi Hanhela 
Puheenjohtaja

Hyvä hankintapolitiikka luo elinvoimaa ja kehittää paikallista palvelumarkkinaa
Pudasjärven kaupungin tek-
niset ja ympäristöpalvelut on 
julkaissut rakennusteknisten 
töiden dynaamisen hankin-
tajärjestelmän.

Järjestelmän perusta-
misvaihe on kuluvan vuo-
den tammikuu ja järjestel-
män hankintavaihe kolme 
vuotta siitä eteenpäin. Han-
kintajärjestelmä on avoin 
hankintajärjestelmä kaikille 
soveltuvuusehdot täyttäville 

hakijoille. Hankintayksikkö 
hyväksyy kaikki hankinta-
asiakirjoissa asetetut sovel-
tuvuusvaatimukset täyttä-
vät ehdokkaat järjestelmään. 
Hankintajärjestelmään voi 
hakea mukaan koko sen voi-
massaoloajan.

Rakennusteknisten palve-
luiden hankintajärjestelmä 
pitää sisällään hankintoja Pu-
dasjärven kaupungin teettä-
mien rakennusteknisten töi-

den suorittamiseksi. Töiden 
luonne vaihtelee ylläpidol-
lisista kunnostustehtävistä, 
peruskorjauksiin ja tilamuu-
toksiin sekä pienempiin eril-
lisinvestointeihin. Toimek-
siannot voivat liittyä niin 
tilapalveluiden rakennuk-
siin kuin myös esimerkiksi 
liikuntapaikka- ja retkeilyra-
kenteisiin. Toimeksiantojen 
arvo vaihtelee työn sisällös-
tä riippuen. Rakennusteknis-

ten töiden dynaaminen han-
kintajärjestelmä on voimassa 
31.1.2025 asti.

Seuraavassa vaiheessa 
perustamme vastaavat han-
kintajärjestelmät mm. talo-
teknisille palveluille, maan-
rakennuspalveluille sekä 
viemärihuoltopalveluille. 
Pudasjärven kaupunkistra-
tegian mukaisesti noudatam-
me hyvää yrittäjälähtöistä 
paikallisuuden huomioivaa 

hankintapolitiikkaa sekä va-
raamme siihen riittävän re-
surssin ja ammattitaidon. 

Hyvä hankintapolitiik-
ka luo elinvoimaa ja ke-
hittää paikallista palvelu-
markkinaa. Sitä toteutamme 
kertomalla hankintaperi-
aatteista avoimesti, tiedot-
tamalla hankinnoista avoi-
mesti ja riittävän ajoissa, 
käymällä jatkuvaa vuoropu-
helua mahdollisten tarjoajien 

kanssa, määrittämällä han-
kinnan koko, tarjoajan kel-
poisuusvaatimukset ja muut 
ehdot tarkoituksenmukai-
sella tavalla, myös paikal-
liset yritykset huomioiden, 
edistämällä innovaatioita ja 
kestävää kehitystä sekä ke-
hittämällä kaupunkiorgani-
saation omaa hankintaosaa-
mista

Janne Karhu 
Tekninen johtaja 
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Kaikille sosiaalipalvelut 
läheltä ja oikea-aikaisesti
Olen 35-vuotias valmis-
tumassa oleva sosionomi 
(AMK) ja perheen äiti Pu-
dasjärveltä. Lähdin ehdok-
kaaksi aluevaaleihin, kos-
ka tulevana sosiaalialan 
ammattilaisena näen mah-
dollisuuden lähteä vaikut-
tamaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämiseen 
ja kehittämiseen omal-
la asuinalueellani ja koko 
maakunnassa tasavertai-
sesti.

Minulle on tärkeää, että 
kaikkien ikäryhmien sosi-
aalipalvelut ovat yhtä lailla 
terveyspalveluiden kanssa 
saatavilla lähellä ja oikea-
aikaisesti. Hyvinvointialu-
een sosiaali- ja terveyspal-
veluiden järjestämisessä 
tulee huomioida myös eri 
kuntien alueelliset erot ja 
erityispiirteet sekä hyö-
dyntää myös yksityisiä pal-
veluntarjoajia yhteistyö-
kumppaneina tarvittaessa. 
Pohjois-Pohjanmaalla on 
pinta-alaltaan suuria kun-
tia ja jokaisessa kunnassa 
tulee säilyttää peruspalve-
lut ja pelastustoimi lähellä.

Ennaltaehkäi-
sevät palvelut 
lapsiperheille ja 
nuorille
Perheen äitinä minulle ovat 
erityisesti tärkeitä lapsiper-
heet ja nuoret. Lapsiper-
heiden ja nuorten ennalta 
ehkäiseviin palveluihin pa-
nostamalla voidaan ehkäis-
tä raskaiden erityispalve-
luiden tarvetta ja vähentää 
näin kustannuksia.

Lapsiperheitä tukemal-
la jo varhaisessa vaiheessa 
voidaan ehkäistä perheen 
haasteiden kasvaminen, 
turvata lapsen turvallinen 
kehitys ja kasvu sekä eh-
käistä perheiden ja nuorten 
syrjäytymistä ja eriarvois-
tumista.

Koulun sosiaalityö on 
keskeisessä osassa koulu-
ikäisten haasteiden tunnis-
tamisessa sekä ennaltaeh-
käisyssä ja palvelun tarve 

kasvaa koko ajan, joten re-
sursseja tulee jakaa myös 
sinne riittävästi kokonais-
valtaisesti oppilashuollon 
henkilöstöön.

Monitoimijainen 
yhteistyö
Jotta kaikille ihmisille voi-
taisi tarjota oikea-aikaisia 
ja tarpeen mukaisia palve-
luita, tulisi sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa kehittää 
monitoimijaista yhteistyötä 
terveydenhuollon ja sosiaa-
lipalveluiden välillä. Usein 
sosiaalipalvelut ovat aliar-
vostettuja ja tukea sosiaali-
palveluista haetaan varsin 
myöhään.

Yhteistyössä tervey-
denhoito- ja sosiaalialan 
ammattilaiset saisivat 
kartoitettua asiakkaan pal-
velutarpeen kokonaisval-
taisemmin ja asiakas saisi 
hänen tarvitsemansa pal-
velut, ohjauksen ja neuvon-
nan oikea-aikaisesti samal-
la kertaa.

Jotta ihmiset saisivat oi-
kea-aikaista palvelua ja 
palveluita olisi riittäväs-
ti saatavilla, on tärkeää pa-
nostaa työyhteisöjen hyvin-
vointiin. Mikäli työyhteisö 
ei voi hyvin, vaikuttaa se 
suoraan työntekijöiden py-
syvyyteen sekä rekrytoin-
tiin. Henkilökunnan riittä-
vä määrä heijastuu suoraan 
henkilökunnan työssä jak-
samiseen sekä asiakastyö-
hön.

Tuntemalla työyhteisön-
sä ammattilaiset myös kon-
sultoinnin ja monialaisen 
yhteistyön tekeminen hel-
pottuu, kun tietää keneltä 
neuvoa voi pyytää. Työyh-
teisöön vaikuttavia tekijöitä 
ovat myös selkeät organi-
saatio- ja johtamisrakenteet 
sekä selkeät yhtenäiset työ-
yhteisön käytännöt.

Tiina Kuopus
SDP, 

aluevaali-
ehdokas

Kotiseutumatka Nynäsin siskosten 
kartan polkuja pitkin
Mennyttä aikaa Kurenal-
la ennen ja jälkeen 1907 on 
Aili Pelttarin kuudes teos. 
Historiikkiteos sijoittuu 
Pudasjärven kylälle ja sii-
nä muistellaan elämää Ku-
renalla 1900-luvun taittees-
sa, jopa 1930-luvun lopulle 
saakka. Inspiraation kirjalle 
toi Nynäsin sisarusten piir-
tämä kartta, joka löytyi Pu-
dasjärven kotiseutumuse-
on kokoelmista. Teoksessa 
seurataan kartan polkuja ja 
tehdään kotiseutumatka yli 
100 vuoden taakse.

- Edesmennyt liikennöit-
sijä Pekka Nevakivi vinkka-
si minulle Nynäsin tyttäri-
en kartasta, ja ilman sitä en 
olisi löytänyt tämän aiheen 
pariin. Vihje vei mennes-
sään, Pelttari kertoo.

Kartan laativat siskokset 
Anna Rebekka Tanelintytär 
Nynäs s. 1896 ja Ebba Raa-
kel Tanelintytär Nynäs s. 
1910. Anna muisteli, millai-
nen Kurenalus oli vuonna 
1907 ja Ebba piirsi. Karttaan 
on piirretty ja numeroitu 
Kurenalan talot, alkaen Pie-
tarilasta ja päättyen Aho-
niemen venevalkamaan.

- Kartta on monella ta-
paa arvoituksellinen: tutki-
muksesta huolimatta vielä 
ei selvinnyt miksi ja milloin 
kartta on laadittu, tai mil-
loin se on lahjoitettu koti-
seutumuseon kokoelmiin. 
Muutoinkin aiheessa riittäi-
si vielä paljon jatkotutkitta-
vaa.

- Vuosi 1907 oli valtiol-
lisestikin merkittävä vuosi, 
kun naiset saivat äänioike-
uden, ja tiettävästi Nynäsin 
tyttäret olivat myös aktiivi-
sia naisasianaisia. Kartta on 

Nynäsin siskosten piirtämä kartta vuoden 1907 Kurenalasta löytyi Pudasjärven kotiseutumu-
seolta. Se toimi inspiraationa ja matkaoppaana Aili Pelttarin historiikkiteokselle.

Tietokirjailija Aili Pelttari ja teoksen taitosta vastannut Katariina Niemitalo VKK-Media Oy:ltä 
työstämässä teosta painokuntoon.

laadittu aikaisintaan 20-lu-
vun lopulla, jolloin joen 
eteläranta alkoi myös kiin-
nostaa liike-elämää. Ehkä 
kartassa on haluttu koros-
taa torppien ja mäkitupien 
merkitystä Kurenalan liike-
elämän keskustan kehitty-
miselle.

Pelttaria ihmetytti kuin-
ka nopeasti Kurenalan seu-
tu kehittyi 20-luvun jäl-
keen. Tähän vaikutti useat 
eri seikat, muun muassa lii-
kenteelliset syyt, sillä ih-
miset ja tavarat löysivät 
suoremman reitin Oulus-
ta koilliseen Kuusamoon ja 
Vienan rannalle sekä Kai-
nuun alueelle. Lossin saa-
minen on ollut merkittävä 
helpotus liikenteen kannal-
ta, sillä Iijoki monine sivu-
jokineen on mahtava virta.

Kotiseututietoa 
mummolan  
aarrearkusta
Aili Pelttari on filosofi-
an maisteri, tietokirjailija ja 
eläkkeellä oleva opettaja, 
joka teki pääuransa Posiolla 
vanhemman lehtorin viras-
sa. Jongunkylän Pelttarista 
syntyisin oleva Pelttari val-
mistui ylioppilaaksi Pudas-
järveltä ja opiskeli historiaa 
Tampereella. Kiinnostus ko-
tiseutua kohtaan näkyy hä-
nen aiemmissa teoksissaan, 
joissa isossa osassa on hänen 
synnyinseutunsa.

- Erityisesti kiinnostuk-
seeni kotiseututietoa koh-
taan vaikuttivat vanhempa-
ni, jotka harrastivat myös 
kotiseututietoa ja olivat lo-
puttoman kiinnostuneita 

muistelemaan mennyttä ai-
kaa.

- Suurin sukutietoon 
liittyvä aarre löytyi vas-
ta 1990-luvulla, kun mum-
molasta löytynyt aarreark-
ku avattiin. Arkusta löytyi 
paksu nivaska asiakirjoja, 
vanhin vuodelta 1681. Siitä 
selvisi sekin, että Joseph Ma-
tinpoika Mursu jätti vuon-
na 1702 Pudasjärven pitä-
jässä ja kylässä sijaitsevan 
1/4 manttaalin tilan autiok-
si (Mursu-Lievet) ja muut-
ti vaimonsa Kaarina Ma-
tintytär Pelttarin ja lastensa 
kansa Oijärvelle Iihin.

Jonkulaisen sanakirjan 
sekä Jongulle sijoittuvan ku-
vateoksen ja kolmen histo-
riikkien laatimisen jälkeen 
myös useat Kurenalan alku-
peräiset kantatilat olivat tul-
leet tutuiksi, mikä helpotti 
ryhtymistä Kurenalan histo-
rian tutkimiseen.

- Tämä oli itselle sellainen 
mielenkiintoinen korona-
ajan välipala. Eniten projek-
tissa haasteita tuotti aiheen 
rajaaminen. Paikkojen ku-
vaamisen lisäksi halusin si-
joittaa mukaan kasvun ai-
kaa, kuinka alueelle saatiin 
liike-elämää ja kuinka nope-
asti alue kehittyi.

Pelttari haluaa kiittää tu-
kiverkostoaan ja innoittaji-
aan kirjaprojektin onnistu-
misesta. Vanhin Nynäsin 
edustaja ja erinomainen tuki 
kirjaprojektille on ollut Ella 
Isomursu, jota Pelttari halu-
aa kiittää nimeltä.

Historiikkiteosten lisäksi 
Pelttari on kirjoittanut sään-
nöllisesti Oulun sukutut-
kijat -lehteen ja lisäksi hän 
on ollut Suomen Tietokir-
jailijat ry:n jäsen vuodesta 
2010. Nykyään kotiseututut-
kimuksen lisäksi hän viettää 
aikaa mieluisan puutarhan-
hoitoharrastuksen parissa.

Jenny Kärki
Ps. Kirjan myyntipaikat löytyvät 
etusivulla olevasta ilmoituksesta.

Koronarokotustiedote 
3.1. Pudasjärvi

Koronatodistuksen voit la-
data itse omilla pankki-
tunnuksilla omakannas-
ta: https://www.kanta.fi/
koronatodistus. Jos sinulla 
ei ole tunnuksia, todistus-
ta ei näy Omakannassa tai 
todistuksessa on virhe, ota 
yhteyttä Pudasjärven ko-
ronapuhelinnumeroon. 

Walk-in kolmannet 
rokotukset yli 60 vuotta 
täyttäneille ja riskiryhmil-
le (sekä ensimmäiset roko-
tukset yli 12-vuotiaille) saa 

ilman ajanvarausta: keski-
viikkona 5.1. kello 9 – 15 
ja perjantaina 7.1. kello 9 
– 13. Rokotuspaikkana on 
Oulunkaaren työterveys, 
Juhontie 8, C-sisäänkäyn-
ti (entiset hammashoito-
lan tilat).

Rokotusnumero on 08 
5875 5012, palvelee ma-
ke kello 8-11, to-pe kel-
lo 8-9 rokotuspaikkana on 
Hyvän olon keskus Pirtti, 
neuvola, 2. krs, Varsitie 1.
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  vakuutusyhtiöiden työt
•  vahinkotarkistukset
•  lasinvaihdot ja  
   -korjaukset

•  kolarikorjaukset
•  automaalaukset
•  ilmastoinnin huollot

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  Avoinna ma-pe 7-16

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P leimaus
P Puukauppapalvelut
P tila-arviot
P metsäsuunnittelu
P maanmuokkaukset
P metsäviljely Metsänomistaja, 

ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
tuomo tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P metsäveroilmoitukset
P ojitus
P nuoren metsän hoito
P kemeratuet
P taimet ja siemenet

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

Eläköön, Pudasjärvi!
Käväisin parturissa torin 
reunalla ja huomasin aida-
tun alueen peittävän suu-
ren osan torialueesta. Eihän 
keneltäkään ole jäänyt huo-
maamatta, mistä on kysy-
mys. Kiistely vammaisten 
asumisolosuhteista on ol-
lut esillä siitä saakka, kun si-
säilmaongelmia alkoi esiin-
tyä yhdessä jos toisessa 
Pudasjärven vanhoissa ra-
kennuksissa. Kun rakennus-
kantaa on pikkuhiljaa uusit-
tu, eikä kehitysvammaisten 
ryhmäkodillekaan löyty-
nyt parempia tiloja, alettiin 
suunnitella uutta.  Sopivam-
maksi paikaksi valikoitui 
toriale, perusteluna mm. 
keskeinen sijainti muuhun 
yhteiskuntaan.

Olen itse ollut ohjaajana 
työ- ja toimintakeskukses-
sa, missä oli henkilöitä, joilla 
oli eriasteisia työrajoitteita, 
siis vammaisia, mikä sana-

na ei kuulosta hyvältä, mut-
ta virallisestikaan ei ole pa-
rempaa keksitty. Virallinen 
määritelmä kuuluu: ”Vam-
maisiin henkilöihin kuu-
luvat ne, joilla on sellainen 
pitkäaikainen ruumiillinen, 
henkinen, älyllinen tai ais-
teihin liittyvä vamma, joka 
vuorovaikutuksessa erilais-
ten esteiden kanssa voi es-
tää heidän täysimääräisen ja 
tehokkaan osallistumisensa 
yhteiskuntaan yhdenvertai-
sesti muiden kanssa.” 

Tässä työpaikassa oli 
kaksi osastoa puuosasto ja 
sitten vaikeammin työra-
joitteisille ”askarteluosasto” 
Puuosastolla minulla oli oh-
jattavana kymmenkunta ris-
kiä miestä ja pääsääntöisesti 
me entisöitiin puisia huone-
kaluja. Ryhmä oli monipuo-
linen taitojensa suhteen, 
mutta jokaiselle pyrittiin 
löytämään sopiva tehtävä. 

Osa oli musiikillisesti lah-
jakas ja jopa absoluuttisen 
musiikkikorvan omaava ha-
nuristi kuului porukkaan. 
En sellaista kappaletta kek-
sinyt, etteikö hän sitä soit-
tanut ja vielä oikein. Välissä 
me pistettiin lauluksi lähes 
koko porukalla ja oli muka-
vaa. Suurin osa puupuolen 
porukasta kulki töissä kä-
vellen tai pyörällä, muuta-
ma jopa omalla autolla. 

Toisella osastolla osa 
liikkui erilaisin apuväli-
nein tai avustettuna ohjaa-
jien taholta. Matkat kotiin 
tai asunnolle olivat tärkei-
tä kuntoutuksen kannalta 
ja niitä pyrittiinkin järjestä-
mään turvallisesti jokaisel-
le kykyjen ja olosuhteiden 
mukaan. Tietenkin pitem-
mät matkat kuljetettiin au-
toilla. 

En tietenkään tun-
ne pudasjärven asianosai-

sia, mutta em. kokemuk-
seeni viitaten käsittääkseni 
heidän työtoiminta tapah-
tuu Kauralantiellä, mikä 
on kaupungin toisella lai-
dalla. Mikäli uusi ryhmä-
koti rakennettaisiin torille, 
olisi heidän kuljettava joka 
aamu ja ilta läpi kaupungin 
keskustan. Olisikohan mi-
tenkään mahdollista katsoa 
parempi tontti Kauppatiel-
tä tai sieltä suunnalta, jol-
loin vaarallinen kulkemi-
nen jäisi pois. Esimerkkinä 
voisi mainita kaupunginta-
lon ja Hirsihovin välin, joka 
olisi jatkoa hirsirakennuk-
sille, jos ja kun se on kau-
pungin toiveiden mukais-
ta. Lisäksi sieltä päin löytyy 
Rajamaanrannan lähilii-
kuntapuisto, jolloin myös 
vapaa-ajan vietto tapahtui-
si turvallisesti ja sinne olisi 
helppo päästä. Myös ruoka-
la sijaitsee samalla suunnal-

la, mikä onkin yksi tärkeim-
mistä toiminnoista, kun 
ruoanlaitto tuottaa vaike-
uksia.

Tori on kaupungin sy-
dän, niin kuin ihmisel-
lä suonet sykkivät sydän-
tä kohti. Joskus ne menevät 
tukkoon ja tarvitaan ohitus-
leikkaus tai jopa sydämen-
siirto. 

Luotettavalta tahol-
ta myös kuulin torialu-
een uudelleenjärjestelystä, 
jos sitä nyt ei sentään tar-
vitse siirtää, mutta ainakin 
pallolaajennuksen se kai-
paa. Nythän tori ei edes 
näy pääväylälle, Varsitiel-
le, kun esiintymislava peit-
tää näkyvyyden ja siten ul-
kopaikkakuntalaiset eivät 
löydä torille. Uuden suun-
nitelman mukaa esiintymis-
lava siirretään vastapäiselle 
puolelle toria ja Varsitielle 
torin kohdalle rakennetaan 

muutamia parkkipaikkoja, 
jotta ulkopaikkakuntalai-
set voivat siihen pysäköityä 
ja ostaa paikkakuntalaisten 
myyntiin tuomia luonnon-
tuotteita ja käsitöitä. Kovin 
hiljaista on torielämä ny-
kyisin, että ”tarttis tehrä jo-
tain”.

Vähemmän luotettaval-
ta taholta eli hevosmiesten 
tietotoimistosta, nykyisin 
”some” kuulin, että Varsi-
tien nimi ollaan muutamas-
sa Pudasjärven kaupungin 
hengen mukaisesti ”Hirsi-
bulevardiksi”.

Loistavaa 
alkanutta vuotta

Tapio 
Lievetmursu

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745
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YRITTÄJÄ ilmoitta 
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

• Passikuvat, myös sähköisenä, 
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI. 
P. (08) 823 350, 0400 399 830. 

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi               www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

anon ase ja tukku

EräKESKuS
AnOn ASE jA TuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

0400 935 036
ari.m.mansikkamaki@gmail.com

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
kauttamme lvi-, sähkö-, kylmä-, 

Peltityöt sekä tarvikkeet
kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1939 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Aluevaalit 
– sotesoppaa uudessa kattilassa

Uuden hyvinvointialu-
een valtuustovaalit järjeste-
tään 23.1.2022. Nämä vaa-
lit ovat huipentuma sille 
pitkään jatkuneelle poliitti-
selle väännölle, missä kes-
keisinä pelureina ovat ol-
leet Keskusta, Kokoomus 
ja Sosiaalidemokraatit. Pe-
lin lienee voittanut Keskus-
ta, koska hyvinvointialueita 
muodostettiin lähes sen toi-
voma määrä. 

Hyvinvointialueeseen 
kuuluu sosiaali- ja tervey-
denhuolto kokonaisuudes-
saan sekä palo- ja pelastus-
toimi. Viime mainittu on jo 
ennestäänkin toiminut suu-
rempana kokonaisuutena. 
Muutos on tarpeen siksi, 
että Itä- ja Pohjois-Suomen 

köyhät, harvaanasutut kun-
nat, missä huoltosuhde on 
jatkuvasti heikkenemäs-
sä, eivät pysty turvaamaan 
yksin eikä kuntayhtymien 
kautta riittävää palveluta-
soa. Verotulot kun entistä 
enemmän kertyvät pääkau-
punkiseudulle ja suuriin 
taajamiin.

Aluevaaleilla on tärkeä 
merkitys siihen, mihin val-
tion myöntämä raha käy-
tetään. Kunniltahan lähtee 
leijonan osa verotuloista uu-
distuksen myötä pois. Ny-
kyisin terveydenhuolto kat-
taa hyvin toimeentulevien 
osalta vakuutukset ja koh-
talaisen hyvin työterveys-
huollon palveluiden käyt-
täjien tarpeet. Ongelma on 

em. ulkopuolelle jäävät, 
vanhukset, lapset ja työ-
markkinoiden ulkopuo-
lella olevat ovat joutuneet 
olemaan niukkenevien re-
surssien varassa. Odottavan 
aika on pitkä odottaa ter-
veyskeskukseen pääsyä to-
dellisessa tarpeessa.

Lähes kaikki kunnat ovat 
Suomessa taloudellises-
sa ahdingossa, eikä vähiten 
Pudasjärvi. Meitä kurite-
taan Euroopan kalleimmalla 
polttoaineella, mikä heiken-
tää kykyä järjestää palve-
luita haja-asutusalueella ja 
vaikeuttaa työssäkäyntiä. 
Ennestään tiedämme, että 
tulot/asukas ovat Pudas-
järvellä pienimmät Pohjois-
Pohjanmaalla. Kuitenkin 

meillä on ollut varaa sijoit-
taa enenevässä määrin pa-
kolaisiin ja heille suunnat-
tuihin hankkeisiin. 

Vaarana on, että uudis-
tuksessa hallinto ja kulut 
paisuvat ja keskittäminen 
vie hoitopaikat, mutta myös 
työpaikat keskuksiin. Pri-
oriteeteissä omat vanhuk-
semme, lapsemme ja nuo-
risomme uhkaavat jäädä 
taka-alalle. Peruspalvelut 
on lähtökohtaisesti tarkoi-
tettu oman maan kansalai-
sille.

Tavoitteena tulisi olla no-
pea perusterveydenhuol-
lon saavutettavuus lähel-
lä asuinpaikkaa tapahtuipa 
se sitten omana tai ostopal-
veluna. Meidän hyvät di-

giyhteydet mahdollistavat 
myös etälääkäripalvelut, 
mikä vähentää kustannuk-
sia ja turhia matkustuskulu-
ja. Palveluautot paikkaavat 
osaltaan tarvittavia palve-
luita. Kaikki palvelut on yh-
denvertaisesti oltava kaik-
kien saatavilla. Uudella 
hyvinvointialueella on tär-
keä tehtävä linjata toiminta 
niin, ettei siitä tule ulkomai-
sen työvoiman halpaketjua, 
mikä ajaa hoitajia yksityi-
selle puolelle tai kokonaan 
pois alalta.

Palo- ja pelastustoimessa 
riittää haasteita. Rahoitus-
vaje ja henkilöstöpula ovat 
uhkana. VPK-toiminta tekee 
maaseudulla tärkeää suoje-
lutyötä. Toiminta pitää pys-

tyä turvaamaan kaikkialla 
alueen sisällä.

Haasteita riittää, mutta 
niihin pitää tarttua. Ääne-
si on tärkeä aluevaaleissa. 

Hannu Nissi 
Aluevaaliehdokas, 
Perussuomalaiset

 

PudASjärvEn HAuTAuSTOiMiSTO 
jA KuKKA Ky, PiHlAjA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin
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PUDASjärveläinen

Hyvinvointialueen laajuus on mahdollisuus
Hyvinvointialuetta raken-
nettaessa tulee ottaa huo-
mioon laajan alueemme 
monimuotoisuus. Laajuus 
ja olosuhteiden vaihtele-
vuus on vaikea asia, mutta 
se voi olla myös mahdolli-
suus.

Kuntarajat ylittävät työ-
ryhmät, hallintokuntien yh-
teistyö ja palvelujen saanti 
monimuotoisesti kehittävät 
palvelujen saatavuutta ja 
lisäävät kuntalaisten ta-
sa-arvoa. Kunnissa on pal-
jon osaamista eikä toimi-
via käytänteitä saa hukata. 
Kun saman alan ihmiset eri 
kunnista ratkovat työtapo-
ja, siirtyy osaaminen kaikil-
le ja palvelujen laatu tulee 
tasaisemmaksi. Tämä edis-
tää kuntalaisten tasa-arvoa 

palvelun vaikuttavuuden 
suhteen.

Oulukeskeisyydestä pu-
hutaan paljon, mutta se ei 
tarkoita, etteivätkö palve-
lut toimisi myös muualla. 
Joskus on lyhyempi mat-
ka naapurikunnan alueel-
la olevaan palveluun kuin 
omaan kuntataajamaan. 

Kuntalainen on palve-
lujen keskiössä ja se tu-
lee muistaa. Palvelujen 
tavoitettavuus on kunta-
laisille tärkeätä. Jokaises-
sa kunnassa tulee olla jokin 
sotealan toimintapiste, josta 
kuntalainen tavoittaa välit-
tömästi palvelun. Ohjaus ja 
neuvonta tulee olla ’yhden-
luukun periaatteella’ toimi-
vaa. Tämä ei tarkoita, että 
kaikissa kunnissa tulisi olla 

kaikki palvelut. Erikois-
palveluja voidaan jakaa eri 
toimipisteisiin ympäri hy-
vinvointialuetta.  Asumis-
palvelut niin ikäihmisten 
kuin kehitysvammaisten 
ja mielenterveysasiakkai-
den kohdalla keskittäisin 
omaan kuntaan. Tutut ym-
päristöt, henkilökunta ja lä-
heiset ovat merkityksellisiä 
asukkaalle. 

Etäyhteydet tulevat li-
sääntymään, mutta ne eivät 
saa korvata lähikontaktia. 
Neuvontapalvelut ja kont-
rollit onnistuvat puhelimit-
se ja videopuhelujen avulla, 
mutta lähempää tutkimista 
vaativat toimenpiteet edel-
lyttävät vastaanotolle tu-
loa. Asiakassuhteessa py-
syvä hoito/terapiatiimi on 

tärkeä luottamuksen raken-
tumisessa ja tiedonkulussa.

 Koko hyvinvointialue 
tulee kartoittaa ja selvit-
tää minkälaisia yksityisiä 
ja järjestöjen tarjoamia pal-
veluja on tarjolla. Palvelu-
ja voidaan viedä myös ky-
lille, kun toimitaan aidosti 
yhteistyössä. Tässä apuna 
voidaan käyttää palveluse-
teliä, joka mahdollistaa pal-
velujen oston. Julkisen puo-
len toimijan resurssit eivät 
riitä yksin nyt eivätkä uu-
della toiminta-alueella. Yh-
teistyötä tarvitaan.

Katri 
Virtanen
Aluevaa-

liehdokas, 
Kokoomus 

Aluevaalit tulee, 
miten käy pienten 

paikkakuntien
Suomen ensimmäiset 
aluevaalit ovat nyt tam-
mikuussa. Tulevassa 
aluevaalissa valitaan alue-
valtuusto, joka järjestää 
seuraavan neljän vuoden 
aikana uudelleen Pohjois-
Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen.

Olemme uuden äärel-
lä. Sosiaali- ja terveyspal-
veluja uudelleen järjestä-
misessä onkin tärkeää, että 
aluevaltuustoon saadaan 
näiden alojen ammattilai-
sia. On tärkeää, että alue-
valtuustossa on ihmisiä, 
jotka paperilta asioita lu-
kiessa oikeasti ymmärtä-
vät, mitä asiat käytännössä 
tarkoittavat. Esimerkiksi 
oyk:ssa sairaanhoitajana 
ollessani eräs pudasjär-
veläinen kunnallispoli-
tikko kyseli minulta när-
kästyneenä, miksi hänet 
lähetetään Kuivaniemeen 
vuodeosastolle eikä koti-
kuntaansa. Kyselin, että 
onko hän ollut joskus päät-
tämässä siitä, että Pudas-
järvi ei halua erikoissai-
raanhoidon sakkomaksuja 
eli kotikunnan vuodeosas-
ton ollessa täysi potilas lä-
hetetään oyk:sta toisen 
paikkakunnan vuodeosas-
tolle? Hetken minua kat-
sottuaan hän totesi, että 
nyt hän vasta todella ym-
märsi sen, mitä asia käy-
tännössä tarkoittaa yksit-
täiselle ihmiselle. Tämä 
esimerkki osoittaa, että so-
siaali- ja terveydenhuollon 
käytännön asioiden asian-
tuntijuus korostuu, kun 
valmistellaan uusia raken-
teita, jotta oikeasti tiede-
tään, mitä päätökset käy-
tännön tasolla tarkoittaa. 

Vaikka tieni on vienyt 
minut pois Pudasjärvel-
tä, niin sukuni ja juure-
ni ovat täällä. Haluan olla 
mukana aluevaltuustossa 
varmistamassa, että myös 
pudasjärveläisillä säilyvät 
laadukkaat ja toimivat so-
siaali-, terveydenhuollon- 

ja pelastuslaitoksen lähi-
palvelut. Ihmiset eivät saa 
joutua tulevassa uudis-
tuksessa eriarvoiseen ase-
maan asuinpaikkansa ta-
kia. Pudasjärvi on pitkien 
välimatkojen paikkakun-
ta ja se täytyy ottaa huomi-
oon tulevissa päätöksissä. 
Jos täällä palvelut siirtyvät 
Kurenalustaa kauemmak-
si, niin silloin ne siirtyvät 
todellakin kauas yksittäis-
ten ihmisten näkökulmas-
ta.

Miksi siis äänestää alue-
vaaleissa? Jos meitä pien-
ten kuntien asioita ajavia 
edustajia ei pääse läpi tu-
levissa vaaleissa, niin alue-
valtuustosta tulee Oulu 
vetoinen. Ei oululaisia 
kiinnosta, miten sosiaa-
li- ja terveyspalvelut jär-
jestetään pienillä paikka-
kunnilla. Meiltä pienten 
paikkakuntien asukkail-
ta voi karata lähipalvelut 
paljon kauemmaksi kuin 
ne nyt ovat. Tulevissa vaa-
leissa äänestetään siitä, sei-
sooko meidän terveyskes-
kukset, palolaitokset ja 
sosiaalipalvelujen raken-
nukset tulevaisuudessa-
kin entisillä paikoillaan. 
Äänestämällä voit vaikut-
taa siihen käytkö jatkossa-
kin lääkärin vastaanotolla, 
röntgenissä ja lastenneu-
volassa Pudasjärvellä vai 
ajeletko johonkin kauem-
maksi päästäksesi terve-
ydenhuollon palveluihin. 
”Pallo” on nyt teidän ää-
nestäjien käsissä!  Äänes-
tämällä voitte vaikuttaa 
siihen, että Pohjois-Poh-
janmaalle muodostuu so-
siaali- ja terveydenhuollon 
käytännön tason tunteva, 
asiantuntijapohjainen ja 
pienet paikkakunnat huo-
mioiva aluevaltuusto.

Elina Hyttinen, 
Keskustapuolueen 

aluevaltuustoehdokas
sairaanhoitaja, terveyden-
huollon johtaminen ja ke-
hittäminen yamk, yrittäjä

Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. Syötteeltä n. 33 km.

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• DB Schenker noutopiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Rytingin Kauppa Oy

Oulunkaarella kuntalaisten asialla
Uusi vuosi, uudet kujeet. 

Kuntayhtymä tuottaa 
monia palveluja päiväs-
tä toiseen niin Iissä, Pudas-
järvellä, Simossa, Utajärvel-
lä kuin Vaalassa. Kaikkiaan 
noin 27 000 asukkaan hy-
väksi.

SoTe- henkilöstö uuras-
taa ja tekee parhaansa. Var-
sinkin kuluneiden vajaan 
kahden vuoden aikana hen-
kilöstön ammattitaito ja vel-
vollisuudentunto on ollut 
kantava voima taistelussa 
Korona- virusta vastaan. 
Esitän tässä yhteydessä jul-
kisen kiitokseni jokaiselle 
yhtymämme työntekijälle.

Tuleva vuosi 2022 on 
kauttaaltaan muutoksen ai-
kaa. Aluevaalit pidetään 
tammikuussa ja maalis-
kuussa 79- jäseninen Poh-
jois-Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueen aluevaltuusto alkaa 
käyttämään valtaa alueel-
laan. Aluevaltuusto vastaa 
päätösvallan lisäksi alueen-
sa taloudesta ja toiminnasta. 

Hyvinvointialueet aloitta-
vat henkilöstön rekrytoinnit 
ja tehty valmistelutyö alkaa 
konkretisoitumaan entis-
tä paremmin. Vuoden 2022 
alun aikana Oulunkaarel-
la tehdään päätökset kun-
tiin jäävien toimisto- ja ict- 
palvelujen osalta. Suurta 
työtä aiheuttaa myös omai-
suusmassojen siirrot kunnis-
ta hyvinvointialueille. Hy-
vinvointialueet aloittavat 
1.1.2023.

Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialue palvelee kaik-
kiaan reilua 413000 asukasta 
vastaten SoTe- palveluiden 
lisäksi pelastustoimesta. 
Alue yhdistää nykyiset 19 
sote-organisaatiota ja kaksi 
pelastuslaitosta. Sen koko-
naisbudjetti tulee olemaan 
1,5 miljardia euroa rahoi-
tuksen tullessa uudessa jär-
jestelmässä pääasiallises-
ti valtiolta. Työntekijöitä on 
kaikkiaan pienen kaupungin 
verran, noin 17000 - 18000. 
Kokonaismäärästä noin 1000 

henkilöä on hallinto- ja tuki-
henkilöstöä. Päätoimisia pe-
lastustoimen henkilöitä on 
nelisen sataa.

Kansalaisvaikuttami-
nen tulee huomioida hy-
vinvointialueiden arjessa. 
Alueille asetetaan neuvos-
tot vanhuksille, nuorisolle ja 
vammaisille. Lisäksi alueelle 
asetetaan asukasraati, koska 
asukkaita on kuultava hei-
dän elämäänsä vaikuttavis-
sa päätöksissä.

Simon kunta on nykyisin 
Oulunkaarella, mutta uu-
dessa aluejaossa se kuuluu 
muista Oulunkaaren jäsen-
kunnista poiketen Lapin hy-
vinvointialueeseen.

Muutos on hallinnollises-
ti suuri. Tavoitteena on tar-
jota kaikille suomalaisille 
yhtäläiset sote- ja pelastus-
palvelut väestön ikääntyes-
sä ja väkimäärän laskiessa. 
Painotus uudistuksessa on 
ennaltaehkäisevässä ja laa-
dukkaissa palveluissa. Jul-
kiset palvelut ovat vahvassa 

roolissa. Näitä palveluja täy-
dentävät yksityiset sekä kol-
mas sektori.

Tulevaisuus näyttää, mi-
ten tässä työssä onnistutaan. 

Toivotan Oulunkaaren 
kuntayhtymän 

puolesta kaikille alueemme 
asukkaille ja 

työntekijöille hyvää 
alkanutta vuotta 2022!

Jari-Jukka Jokela
Yhtymähallituksen pu-

heenjohtaja 
Oulunkaaren kuntayhtymä

Puhoskylän Metsästysseuran ry
sääntömääräinen 
vuOSiKOKOuS

su 16.1.2022 klo 11.00 möykkälässä.
Johtokunta klo 10.00.

Kokoukseen osallistuminen mieluiten etäyhteydellä, 
sähköposti-osoite etukäteen puheenjohtajalle.
 Tai voi osallistua kokoukseen paikan päällä.

kari.paaaho@outlook.com Puheenjohtaja

PUDASJARVI.FI

ASEMAKAAVOJEN MUUTOSTEN 
VOIMAANTULO
Pudasjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ko-
kouksessaan 15.11.2021 seuraavat asemakaavojen 
muutokset:

1) § 63 Luokkavaaran asemakaavan muutos
päätös koskee asemakaavan korttelia 52 ja siihen 
liittyvää lähivirkistysaluetta.

2) § 64 Hulhavanahon asemakaavan muutos
Päätös koskee osia asemakaavan kortteleista 1, 2, 18, 
34, korttelia 33, Ahdinkujan itäpuoleista loma-asun-
tojen korttelialuetta sekä niihin liittyviä virkistys-, 
katu- ja maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaavojen muutokset ovat saaneet lainvoiman.
Muutokset tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Pudasjärvellä 31.12.2021 
Kaupunginhallitus

ILMOITUSMYYNTI:
Terttu Salmi  
0400 499 745

ilmoitukset@vkkmedia.fi
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Otsikko viittaa samannimiseen Jean-Luc Godar-
din ohjaamaan kepeään komediaan. Toki eloku-
va ja otsikko tarjoavat sopivan aasinsillan näiden 
Kähmyjen varsinaiseen aiheeseen: naiseen.
Vanhapoika, jota ei oltu liialla komeudella pilattu, 
huomasi lehdestä kiinnostavan ilmoituksen: ”Sinä 
keski-ikäinen mies. Ota yhteys kuvan kera tämän leh-
den konttoriin. Nimimerkki Yksinäinen.” 
Kun ”Yksinäisen” vaatimustaso (mies ja keski-ikäinen) 
tuntui sopivalta, vanhapoika innostui ja lähetti ku-
vansa osoitetietojen kera. Viikon kuluttua kuva palau-
tui. Sen taakse oli kirjoitettu: ”Niin yksinäinen en sen-
tään ole!”   

* * *
Kahvilassa: – Hei Laila. Kuulin sinun menneen joulu-
na naimisiin taiteilijan kanssa. Mitenkäs se yhteiselo 
on lähtenyt sujumaan?  
– Juu, ihan mukavasti. Ari maalaa tauluja ja minä lai-
tan ruokaa. Sitten me   arvuuttelemme, mitä ne esit-
tävät!                                                    

* * *
Ajatuksia naisesta ja naiselle (WSOY 1979) on Kus-
tannusyhtiö WSOY:n pitkäaikaisen pääjohtajan Han-
nu Tarmion kokoomateos naisesta. Kirjaa lukiessa ei 
voi välttyä ajatukselta, että se kuvaa paljolti miesten 
maailman asenteita. Tosin, kuten Tarmio huomauttaa, 
nuo ”herjat” kääntyvätkin usein toimimaan naisen hy-
väksi!

* * *
Charlie Chaplin: Vaimoni on yhä yhtä kaunis. Mutta 
nykyään se ottaa vähän enemmän aikaa.
Barbra Streisand: Miksi nainen tekee kymmenen 
vuotta työtä muuttaakseen miehen tavat ja valittaa 
sitten, että tämä ei ole enää se mies, jonka kanssa hän 
meni naimisiin.
Don Herold: Naiset suovat meille lohtua, mutta jos 
naisia ei olisi, emme koskaan tarvitsisi sitä.
Golda Meir: En pysty sanomaan, ovatko naiset mie-
hiä parempia – mutta varmaa on, että eivät he aina-
kaan huonompia ole. 

* * *
Marlene Dietrich: En ole koskaan nähnyt yhdenkään 
naisen juoksevan miehen perässä vain sen tähden, 
että tällä on kauniit sääret.
Wilson Mitzner: Maailman tehokkain vesivoima – 
naisen kyyneleet.
H. C. Diefenbach: Älä koskaan väittele naisen kanssa, 
jos hän on väsynyt – tai levännyt.
Humphrey Bogart: Älä koskaan sano vastaan naisel-
le. Kun odotat aikasi, hän tekee sen itse. 
Eeva Kilpi: Miehistä ihminen oppii.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

”Nainen on aina nainen”

Mauri Hietala, tammikuu.

Kaupunginjohtajan katsaus 
vuoden 2022 toimintaan
Kuntakentällä kulunut vuo-
si on edellisvuoden tapaan 
ollut monella tapaa poik-
keuksellinen. Hyvinvointialu-
eet käynnistävät toimintan-
sa vuoden 2023 alusta, jolloin 
sote- ja pelastuspalvelut siir-
tyvät maakunnallisille toi-
mijoille. Valmistelu on Poh-
jois-Pohjanmaalla hyvässä 
vauhdissa, mutta monia liik-
kuviakin osia 1,5 miljardin eu-
ron uudistukseen vielä liittyy. 
Meillä Oulunkaaren kunnis-
sa palvelujen siirtyminen hy-
vinvointialueen hoidettavik-
si on kertaluokkaa helpompi 
toteuttaa, kun kuntayhtymä-
mallissa sote-toiminta on jo 
aikanaan erotettu peruskun-
nan toiminnasta. Oulunkaa-
ren toimintamallissa on myös 
sisäänrakennettuna monia sa-
mankaltaisia piirteitä kuin nyt 
hyvinvointialueuudistukses-
sa on tavoitteena. Uunituore 
Hyvän Olon keskus, kunta-
laisia palveleva Pirtti, toimin-
taympäristönä laajoine hy-
vinvointipalveluineen ylittää 
selvästi sen tason, mitä uudis-
tuksessa terveyskeskuksista 
tavoitellaan. Oletettavaa on, 
että uudistus näkyy kunta-
laisen arjessa ainakin alkuun 
melko vähän. Tukipalvelujen 
sekä kaupungin ja soten raja-
pinnassa tuotettavien palve-
lujen osalta on silti vielä pal-
jon selvitettäviä asioita. 

Toinen iso uudistus, jota 
parhaillaan valmistellaan, on 
työllisyys- ja elinkeinopal-
velujen siirtäminen kuntien 
muodostamien yhteistoimin-
ta-alueiden vastuulle vuoden 
2024 aikana. Asian suhteen 
on tehty valtakunnan tasol-
la poliittisia linjauksia, mutta 
lainsäädäntö on vasta tulos-
sa. Vauhti on tässäkin kova 
ja alkuvuodesta 2022 pitäi-
si lakien lausuntokierroksen 
jälkeen edetä. Kuntien työlli-
syyskokeilualueilla, joita Poh-
jois-Pohjanmaalla on kolme, 
toimintamallin periaatteita on 
päästy jo jonkin verran har-
joittelemaan. Myös meillä ko-
keilun ulkopuolisilla kunnilla 
on ollut tahtotila tiivistää kun-
tien välistä yhteistyötä jo en-
nen muutoksen voimaantu-
loa. 

Vähähiilisyyteen 
yhteiskuntaan
Kolmantena poikkeuksellise-
na tekijänä on laaja ja monel-
la rintamalla etenevä yhteis-
kunnallinen murros, jonka 
vaikutukset ravistelevat myös 
kuntakentän rakenteita pit-
källe tuleviin vuosikymme-
niin. Siirtyminen vähähiili-
seen ja jopa hiilineutraaliin 
yhteiskuntaan on Suomes-
sakin aloitettu. Kehityksen 
suuntaa meillä ei ole mah-
dollista enää kääntää, mutta 
muutoksen vauhtiin ja vaiku-
tuksiin voimme onneksi vie-
lä vaikuttaa. Tavoitteena tu-
lisi olla, että muutokset kohti 
vähähiilisyyttä ottaisivat huo-
mioon kuntalaisten ja elin-
keinoelämän mahdollisuudet 
pysyä vauhdissa mukana. Ke-

tään ei saisi jättää jälkeen, eikä 
yhteiskunnan turvaverkko-
jen ulkopuolelle. Muutoksen 
toteuttaminen pitäisi tapah-
tua meidän luontaisten vah-
vuuksien hyödyntämisen ja 
yritysten menestymisedelly-
tyksien mukaan. Tässäkään 
asiassa kannettu vesi ei kai-
vossa pysy. Lisäksi mittakaa-
van tulisi olla riittävän laaja. 
Tarvitaan yksilöiden toimen-
piteitä, yhteisöjen onnistumi-
sia, kuntien edelläkävijyyt-
tä ja yrityksien innovaatioita. 
Lopulta tarvitsemme myös 
tänne pohjoiseen miljardiluo-
kan investointeja, jotka saavat 
kehitykseen riittävästi vauh-
tia. Pudasjärvi on kunnostau-
tunut puurakentamisessa ja 
on siinä varmasti edelläkävi-
jä. Hirsipääkaupunki tarvit-
see kuitenkin myös seuraavia 
askelia ja konkreettisia toi-
menpiteitä, joita olemme tuo-
reessa kuntastrategiassa ku-
vanneetkin. 

Talous pidettävä 
tasapainossa 
Talousarvion 2022 käsitte-
lyssä haasteita on ollut niin 
oman toiminnan kuin Ou-
lunkaarenkin pysymisessä 
annetuissa talousraameissa. 
Kesäkuussa kaupunginhalli-
tuksen antama budjettiraami 
ja talousarvion valmistelun 
ohjeistus nojasivat vahvasti 
valtuuston joulukuussa 2020 
hyväksymän talouden so-
peutusohjelman pohjalle. Toi-
mintakatteen pysyttäminen 
tiukalla taloudenpidolla ja 
säästöohjelmalla useamman 
vuoden käytännössä samal-
la tasolla olisi annetun oh-
jeistuksen mukaisesti riittävä 
toimenpide pitämään talous 
tasapainossa ja kestävällä 
pohjalla pitkälle tuleviin vuo-
siin. Talousarviovalmistelus-

sa tästä on jouduttu kuiten-
kin antamaan hieman periksi. 
Ikääntyvän väestön kasva-
vat palvelutarpeet, myöntei-
sesti kehittynyt lapsimäärä, 
asiakasmaksujen laaja alen-
taminen ja uudisrakennuksi-
en myötä ulkoisten vuokrien 
kasvaminen ovat kuitenkin 
talouteen vaikuttavia tosi asi-
oita. Osa raamin ylityksistä 
on ollut pakko hyväksyä. 

Kiinteistöjen  
purkamista ja  
investointeja
Vaikka liikkumavaraa ei ole 
ollut liikaa, joulukuun val-
tuustossa hyväksytyssä pa-
ketissa on mahdollista suun-
nitellun tason toteutuessa 
vastata myös Pudasjärven 
kaupungin pitkäaikaiseen 
haasteeseen. Käytöstä poistu-
neiden kiinteistöjen alaskirja-
ustarpeet ovat noin 10 miljoo-
naa euroa. Purkukulut ehkä 
puolet tästä siihen päälle. Ta-
louden toteutuessa suunni-
tellulla tavalla ylijäämäisenä 
meillä on mahdollisuus tule-
vien vuosien aikana poistaa ja 
alaskirjata kirjanpidostamme 
käytöstä poistuneita tai pois-
tuvia kiinteistöjä. Näin saam-
me vähennettyä myös juokse-
via kustannuksia ja poistoja. 
Siten saamme lisää liikkuma-
varaa talouteemme. 

Investointiohjelman taso 
liikkuu vuositasolla reilussa 
kolmessa miljoonassa euros-
sa. Merkittävimmät investoin-
titarpeet keskustaajamassa 
liittyvät Nivankankaan uu-
den omakotitalotonttialu-
een tiestön ja kunnallisteknii-
kan rakentamiseen, Lakarin 
koulun peruskorjaukseen 
ja Suojalinnan suunnan lii-
kennejärjestelyjen kehittämi-
seen. Syötteen suunnan kas-
vun mahdollistaminen myös 

jatkossa edellyttää kaupun-
gilta panostuksia alueen yh-
dyskuntarakenteeseen. Seu-
raavina vuosina on vuorossa 
investointeja Luokkavaaran 
asemakaava-alueen ja Ol-
lukantien ympäristön kun-
nallistekniikkaan ja tiestöön. 
Meidän on myös varaudutta-
va Syötteen jätevedenpuhdis-
tamon uusimiseen, jonka kus-
tannusarvio todennäköisesti 
vielä tarkentuu. 

Myönteinen  
kehitys  
jatkumassa
Pudasjärvellä tapahtuu jat-
kossakin ja kaupunkimme 
kehittyy. Myönteistä on, että 
kehityksessä alueen yritykset 
ovat vahvasti mukana. Met-
säalalla ja puunjalostukses-
sa on vauhti päällä. Matkai-
lun ja vapaa-ajan asukkaiden 
tarvitsemat palvelut nostavat 
vahvasti meidän kaikkien ar-
kipäiväistä palveluvalikoi-
maamme, joka on aivan eri 
tasolla kuin pelkästään kanta-
väestön ostovoiman varassa 
olisi. Monenlaista myönteis-
tä kehitystä on toteutumas-
sa. Tehdään yhdessä töitä sen 
eteen, että osaamme hyödyn-
tää näitä mahdollisuuksia ja 
uuden strategiamme mukai-
sesti olemme aito luonnon-
läheinen kyliensä kaupunki, 
joka perustaa menestyksensä 
omiin vahvuuksiinsa. 

Lämpimät kiitokset 
kaikille Pudasjärven 

myönteiseen kehitykseen 
vaikuttaneille. 

Erityiskiitokset henkilöstölle 
jaksamisestanne edelleen 

jatkuneena poikkeusvuonna! 

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja
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HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

VUOTTA
60

1962
2022

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
Tammikuussa palvelemme: ma - pe 9-17, lauantait suljettu, 
6.1. ja 7.1. suljettu, 14.1. suljettu. www.huonekaluliikeheikkila.fi

Tehdään uutuuksille tilaa

poistohinnoin
MALLIKAPPALEITAmyymälästä

-20%
-30%
-40%
-50%

OleMMe ehdOlla
aluevaaleissa

TiiNa
KuOPus

140

TaPiO
POhJaNvesi

172

PeKKa 
JurMu

133
* OiKea-aiKaiNeN TuKi laPsille Ja NuOrille

* arvOKas vaNhuus Ja PalveluT TurvaTTava

* sOTe-KesKus Ja PelasTusTOiMi lähellä

Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.
Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Nieminen kertoo muistavan-
sa ylä-asteelta oppitunnit, 
jossa opeteltiin kirjoittamaan 
ihan tavallisella kirjoitusko-
neella. 

-Tykkäsin ja yritin heti 
opetella kirjoittamaan kym-
mensormijärjestelmällä. Ei-
hän se ihan niin mennyt, 
mutta sinne päin. Vanhem-
miten olen huomannut usein 
muistelevani noita tunte-
ja. Kirjoittamisesta on kyl-
lä ollut suuri hyöty. Opis-
keluaikana tuli tehtyä 
monta esitelmää, tutkielmaa 
tai opinnäytetyötä, joissa 
kaikissa kirjoittamisesta on 
ollut hyötyä.

-En olisi kyllä ikinä us-
konut, että toimisin jos-
kus toimittajana lehdessä! 
2000-luvun alussa kirjoitte-
lin Iijokiseutuun ns. Kesse-
li-juttuja. Kerran istuin oi-
kein toimittajan tuolille ja 
tein lehden toimistossa yh-
den pikkujutun lehteen, kun 
oli tarvetta jutusta ja lehti 
piti saada painoon. Kesseli-
juttuja myöhemmin kirjoit-
telin sitten myös Pudasjär-
vi-lehteen. Melkoinen pino 
niitä on kaiken kaikkiaan jul-
kaistu. Joitakin juttuja olen 
kirjoittanut Petroskoissa 
painettavaan Vienan Karja-
la-lehteen. Eri lukunsa ovat 
kirjoitukset nettiin ja erilai-
set vuosikertomukset ym. 
Ajattelen, että kaikki tämä 
on ollut valmistautumista 
nyt alkuvuodesta avautu-
neeseen toimittajan työhön.

-Kun lehtiyrittäjä Hei-
mo Turunen vielä koros-
ti toimittajan työn vapaut-
ta, niin se vahvisti päätöstä 

hakeutua toimittajaksi. Vii-
me syksynä rukousystävä-
ni siirtyi ajasta ikuisuuteen. 
Hänen kauttaan tuli kerran 
sana: ”Minä vien sinut ava-
ralle paikalle, jossa sinun on 
helppo hengittää.” Ajattelen, 
että toimittajan työ on sel-
laista vapaata tekemistä vas-
tuullisesti. Saa käyttää mieli-
kuvitustaan ja osaamistaan 
yhteistyössä lehden työn-
tekijöiden kanssa lukijoi-
den parhaaksi. Mielenkiin-

nolla odotan, mitä kaikkea 
uutta voin oppia lehtityös-
tä, ihmisten kohtaamisista 
ja elämän ymmärtämisestä. 
Koskaan kun ei ole valmis. 
Niin, en haluaisi olla vain 
kirjoituskone, vaan myös ih-
misten kuuntelija. Juttuvink-
kejä saa lähettää toimituk-
seen ja hihasta saa nykäistä 
kohdatessamme, mainitsee 
Nieminen.

Pudasjärveläinen -lehti

Pudasjärveläinen opettaja, nuorisotyöntekijä sekä monen alan ammattilainen 
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen aloitti Pudasjärveläisen toimittajana vuoden alusta. 

Työhön kuuluu myös ilmoitusmarkkinointia ja muita lehden töitä.

Toimittajatyöhön vahvistusta 
Pudasjärveläinen -lehteen

Ape Nieminen aloitti vuoden alusta Pudasjärveläisen toimit-
tajana. Työhön kuuluu myös ilmoitusmarkkinointia ja kontto-
ritöitä.

216Marja-Leena Kemppainen 

Sotessa on oltava 
asiakaslähtöistä 
lähijohtajuutta.
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