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Huonekaluliike Heikkilän
60-vuotinen toiminta 
päättyi

PUDASjärveläinen
s. 3

Tapahtui 
Pudasjärvellä 
vuonna 2022 s. 6-9

Uusi Vuosi vastaan 
monipuolisella
ohjelmalla Iso-Syötteellä s. 11

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Paikallinen ja palveleva
Pohjois-Pohjanmaan alueella

RUSKA 
PALVELUT 
OY

Metsä- ja yksityisteiden 
korjausten suunnittelua 
ja valvontaa

040 659 2372
Matti Hämeenniemi
www.ruskapalvelut.fi

HUOMIO TIEKUNNAT !

Yksityisteiden korjausavustukset 
nousivat merkittävästi 1.1.2023 

Ota yhteyttä niin kerron lisää!

Palveluni tiekunnille:
- Tiekuntien järjestäytymiskokoukset
- Tieyksikkölaskelmat
- Avustusmahdollisuuksien kartoitus
- Tiesuunnittelu
- Rakennuttaminen
- Toteutustyön ohjaus ja valvonta

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

9999--..

Tarjoukset voimassa 14.1.2023 saakka.Tarjoukset voimassa 14.1.2023 saakka.

LAMINAATTI GOODIY NAUVO LAMINAATTI GOODIY NAUVO 
H2709 8MM KL32 TAMMI 1,99H2709 8MM KL32 TAMMI 1,99mm²²

ESKARO MAALARIN- ESKARO MAALARIN- 
VALKOINEN 5L  VALKOINEN 5L  
SISÄSEINÄ MAALISISÄSEINÄ MAALI

SÄILYTYSTORNI  SÄILYTYSTORNI  
CELLO SILMU  CELLO SILMU  
3 LAATIKKOA 3 LAATIKKOA 
28x25x65cm28x25x65cm

15159090

26269595 27279090

 / m / m22

 / astia / astia  / kpl / kpl

Goodiy Nauvo -laminaatti on luonnollisen Goodiy Nauvo -laminaatti on luonnollisen 
vaalean sävyinen, aidon tammipuun oloinen vaalean sävyinen, aidon tammipuun oloinen 
lankkukuosinen 8 mm paksu laminaatti.lankkukuosinen 8 mm paksu laminaatti.

KOTIKÄYNNIT ja tiedustelut numerosta 0800 150 150.

Ostetaan sekä 
myydään KULTAA, 
HOPEAA, kelloja, 

vanhoja rahoja, seteleitä, 
kolikoita, militariaa, 

postimerkkejä ja 
rihkamaa yms.

Arviointikäynti on 
ilmainen, eikä sido 

kaupankäyntiin. 
Tervetuloa paikalle
ilman ajanvarausta.

KAIKKI
JALOMETALLIT RAHAKSI
Meillä saat siitä parhaan hinnan
KIERTUEPAIKAT: (olemme parkkipaikalla

MAANANTAINA 9.1.2023
Klo 10.00-11.30 Pudasjärven tori
Klo 12.15-13.45 Taivalkoski  
Kalle Päätalon tori
Klo 14.45-16.15 Posio K-Market
Klo 17.00-18.30 Kuusamon tori

TIISTAINA 10.1.2023
Klo 11.00-12.30 Neste Ruka

KESKIVIIKKONA 11.1.2023
Klo 9.30-11.00 Sallan tori
Klo 11.50-14.20 Kemijärvi  
K-Supermarket
Klo 15.00-16.30 Pyhälahti  
K-Market
Klo 17.00-18.30 Pelkosenniemi SEO
Klo 19.10-20.40 Sodankylä  
Tokmanni

Asiakaspalvelu ma–pe klo 8–15 p. 08 5584 0020
neuvonta@kiertokaari.fi I lajitteluopas.fi I kiertokaari.fi

Poistotekstiilin keräys alkaa Pudasjärvellä
Poistotekstiilin keräys alkaa
Pudasjärvellä 2.1.2023. Keräyspaikka 
on 4H:n kierrätysmyymälä Topi-Tori 
(Kauppatie 3 L, avoinna ma-pe 10–16).

Tuo poistotekstiilin keräykseen loppuun 
kuluneet, pestyt ja kuivat
• takit, paidat, housut, hameet
• lakanat, pyyhkeet, verhot, pöytäliinat.

Pakkaa oikein lajitellut tekstiilit tiiviisti 
suljettuun muovipussiin. Tuo kerrallaan 
enintään neljä kaupan muovipussillista 
keräykseen. 

Lue tarkat lajitteluohjeet Kiertokaaren 
verkkosivuilta tai lajitteluoppaasta.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

MAANANTAINA
www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa 6.1. kello 10. Jari 
Valkonen, Elias Niemelä. Kirkkokahvit ja lähetyksen matto-
arpajaisten voittojen luovutus messun jälkeen.

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa 8.1. kello 10. Jari 
Valkonen, Elias Niemelä.  

Lähetyksen tupakahvila ke 11.1 kello 9.30–12 seurakun-
takodilla. 

Kuorot jatkuvat normaalisti vko:lla 2. 

Päiväkerhot jatkuvat normaalisti vko:lla 2. Päiväkerho-
ryhmät kokoontuvat 3–4-vuotiaille kerran viikossa ja 5 –
vuotiaille kaksi kertaa viikossa. Tiistaisin kello 9.00–11.30 
ja kello 12.30–15.00 ja torstaina kello 9.00–11.30. Päivä-
kerhoon voivat osallistua kaikki 3–6 vuotta täyttäneet lap-
set. Vapaita paikkoja voi tiedustella lastenohjaajilta p. 040 
8684730 tanja.halmekangas@evl.fi / P. 040 5861217 sir-
pa.outila@evl.fi. 

Lapsiparkki pe 13.1. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Va-
raa paikka lastenohjaajilta P. 040 5861217 Sirpa / P. 040 
8684730 Tanja. 

Perhekerho ke 11.1. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. 

Diakoniatyön vastaanottoa ei ole viikolla 1. Kiireellisis-
sä tapauksissa voitte soittaa diakoniapappi Jari Valkoselle 
040 595 2037.  

Ulkoiluystävien kokoontuminen ti 10.1. kello 16 seura-
kuntakodilla. 

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.    

Kirkkovaltuuston kokous ma 9.1. kello 16.30 seurakun-
takodilla.  

Rauhanyhdistykset: Loppiaisseurat Yli-Livolla, 6.1. kello 
13 Päivi ja Juha-Pekka Luokkasella (Risto Lauhikari). Lop-
piaisseurat Paukkerinharjun kylätalolla 6.1. kello 13, Eero 
Illikainen, Simo Kinnunen. Seurat ry:llä su 8.1. kello 16 
(Juha Alanko, Mikko Karjula). 

Haudatut: Turpeinen Aira 74 vuotta. 

Jälleen on ihmiskunnan ajan-
laskussa yksi vuosi lopuillaan. 
Vuoden vaihtuminen katkai-
see ainakin näennäisesti elä-
män jatkumoa, jota on ollut jo 
kauan ennen meitä, sukupol-
vesta toiseen. ”Sukupolvi me-
nee, sukupolvi tulee, mutta 
maa pysyy ikuisesti. Aurinko 
nousee, aurinko laskee. Se kii-
rehtii sijalleen, josta se jälleen 
nousee.” (Saarn. 1:4-5).

Ihmeellinen maapallomme 
ja elämä täällä itsessään todis-
tavat, ettei ihmisen olemassa-
olo ole sattumanvaraista. Elä-
mä ei ole itsestäänselvyys, 
vaan lahja elämän Antajalta. 
”Alussa Jumala loi taivaat ja 
maan.” (1.Moos. 1:1). ”Niin Ju-
mala loi ihmisen omaksi ku-
vakseen. Jumalan kuvaksi hän 
loi hänet, mieheksi ja naiseksi 
hän loi heidät.” (1. Moos. 1:27)

Maailmamme ja meidät ih-
miset on luonut Iankaikki-
nen, Kaikkivaltias Jumala, joka 
on aina ollut ja tulee aina ole-
maan. ”Ennen kuin vuoret syn-
tyivät, ennen kuin loit maan 
ja maanpiirin – iankaikkisesta 
iankaikkiseen olet sinä, Juma-

la.” (Ps. 90:2)
Jumalan luomistyön tarkoi-

tusta on kuvannut aikanaan 
kirkkoisä Augustinus sanoen:  
”Sinä loit meidät itseäsi var-
ten ja levoton on sydämemme, 
kunnes löytää levon Sinussa.”

Kuitenkin heti ihmiskun-
nan alussa jo ensimmäinen Ju-
malan luoma ihminen lanke-
si tottelemattomuuteen Häntä 
kohtaan. Silloin särkyi yhteys 
Luojan ja luodun välillä ja sa-
malla ihmisen mahdollisuus 
iankaikkiseen elämään. Tuo 
tottelemattomuus eli synti toi 
mukanaan kuoleman - elämän 
päättymisen ja iankaikkisen 
eron Jumalasta. 

Kirjassa ”Yksi ainoa elämä” 
edesmennyt kristillinen kirjai-
lija Tapio Nousiainen kuvaa ih-
miselämän ainutkertaisuutta. 
Ihminen, kukin meistä, seisoo 
kuin tiilikasan päällä. Tiiliski-
vet ovat vertauksessa elämäm-
me päiviä. Joka aamu ilmestyy 
käsi ja ottaa pois yhden tiilen. 
Lopulta seisomme enää sen 
viimeisen tiilen varassa. Ku-
kaan meistä ei voi kieltää to-
siasiaa, että kerran kuolemme 

jokainen. Ja tuo kuoleman het-
ki on usein lähempänä kuin ih-
minen osaa aavistaa. ”Opeta 
meitä laskemaan päivämme 
oikein, että saisimme viisaan 
sydämen.” (Ps. 90:12)

Luojamme, joka antoi meil-
le elämän, ei halunnut synnin 
erottavan meitä Hänestä lopul-
lisesti. 1. Johanneksen kirjees-
sä kerrotaan, että Jumala on 
rakkaus. Siksi Jumala lähetti ai-
noan Poikansa Jeesuksen Kris-
tuksen maailmaan syntiemme 
sovitukseksi, palauttamaan yh-
teyden itseensä ja antamaan 
meille elämän, joka jatkuu Hä-
nen luonaan myös tämän ajan 
jälkeen, iankaikkisessa Taivaan 
valtakunnassa (1. Joh. 4:9-10).

Raamatun niin sanottu pie-
noisevankeliumi tiivistää: ”Sil-
lä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ai-
nutsyntyisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan hä-
nellä olisi iankaikkinen elä-
mä.” (Joh. 3:16)

Jumalan tarjoama pelastus 
Jeesuksessa Kristuksessa on 
lahja, joka tulee ottaa vastaan 

uskossa ja henkilökohtaisesti. 
”Usko on luja luottamus siihen, 
mitä toivotaan, varmuus siitä, 
mikä ei näy…” (Hepr. 11:1-3).

Jos et vielä ole löytänyt elä-
män tarkoitusta, rukoile kans-
sani ja ota uskossa vastaan sy-
dämeesi Herra Jeesus Kristus. 
Ainoastaan Hän voi johdattaa 
sinutkin kuoleman rajan yli 
iankaikkiseen elämään.

”Jumala, olen rikkonut hy-
vää tahtoasi vastaan. Anna 
syntini anteeksi Poikasi Jee-
suksen Kristuksen tähden. 
Tahdon tehdä täyskäännök-
sen ja elää tästä lähtien Si-
nun yhteydessäsi. Kiitos, että 
olet puhdistanut sydämeni ve-
relläsi kaikesta siitä pahasta, 
mikä on erottanut minut Si-
nusta. Kiitos Jumala, että saan 
nyt olla lapsesi ja kutsua Si-
nua Isäksi. Johdata minua täl-
lä ajallisen elämäni matkalla, 
jotta kulkisin Sinun askelissa-
si aina iankaikkisuuteen asti. 
Aamen.”

Marjo  
Honkanen

Elämän tarkoitus?

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, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@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%.

Ilmoitusaineistot lehteen jo torstaina klo 16 mennessä, viimeistään perjantaina 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.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Liikkumiseen 
kannustusta

Liikkuvuus vähentynyt 
ja syrjääntyminen lisään-
tynyt mm. eläkeläisillä ja 
omaishoitajilla!

Pienien eläkkeiden ja 
omaishoitopalkkioiden 
myötä, ei ole välttämättä 
varaa pitää huolta omasta 
jaksamisestaan eikä omas-
ta ruumiin huollosta!

Vaadinkin huomioi-
maan kaikille eläkeläisille 
ja omaishoitajille Koillis-
maan alueella, tasapuoli-
suuden nimissä, saamaan 
ilmaiset uimahalli- sekä 
kuntosalivuorot, oman 
jaksamisen ja liikkuvuu-
den parantamiseksi!

Olisi todella hienoa, 
kun alueellamme antai-
simme ”kannustamis-
kortit” liikkuvuuden yl-
läpitoon ja täten pystyisi 
jokainen eläkeläinen ja 
omaishoitaja ylläpitämään 
itsenäisesti omaa perus-
kuntoa ja liikkuvuutta! 

Hyvää parempaa vuotta 
2023 kaikille!

Olette tärkeitä, 
jokainen!

Kaisu 
Heikkinen

Hilimat lahjoitti 
joulukasseja 

vähävaraisille 
lapsiperheille

LC Hilimat lahjoitti Ku-
renalan vanhuksille jou-
lukasseja Oulunkaaren 
kotipalvelun kautta sekä 
sen lisäksi sosiaalitoimen 
kautta lahjakortteja vä-
hävaraisille lapsiperheil-
le. Lahjoituksilla naisklubi  

jakaa hyvää joulumieltä 
ja taloudellista tukea kus-
tannusten nousun takia. 
Kuvassa Hilimoista Mari-
ta, Anja ja Anna-Liisa sekä 
kotipalvelusta Annukka 
Riekki. A-LS

PUDASjärveläinen

PUDASjärveläinen ilmestyy  
edelleen keskiviikkoisin

Painaminen 
muuttu maanantaille
Vuoden 2023 alusta lähtien lehti ilmestyy edelleen keski-
viikkoisin, mutta painopäivä muuttuu Postin uusien ja-
kelumääräysten vuoksi maanantaille aamupäiväksi. 

Näin lehteen tulevat aineistot tarvitaan edellisellä vii-
kolla, mielellään torstaihin mennessä, viimeistään per-
jantaina. 

Heimo Turunen, lehtiyrittäjä 
vkkmedia@vkkmedia.fi

0400 385 281

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana
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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

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 5.-8.1.2023 ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 4.1. 
Lapinriistakeitto (L)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Riisiä (G, L)
Paprikainen- 
broilerikastike (G, L)
Savulohikiusaus (L, G)

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Torstai 5.1. 
Metsäsienikeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi
Kermaperunoita (L, G)
Lohkoperunoita (G, L)
Uunimureke (G, L)
Lihakaalilaatikko (G, L)

Maanantai 9.1.
Jauhelihakeitto (G, L, M)
Uunilohi (G, L, M)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Keitin perunoita (G, L, M)
Karjalanpaisti (G, L)
Savulohikiusaus (L, G)

Päivittäin
Broilerin koipireisiä L, G  
Grillikylkeä L, G 
Palvikylkeä L, G  
Päivän lämpimät  
kasvikset L, G  
Päivän salaatti 

Tiistai 10.1.
Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Jauhelihakastike (G, L)
Tomaatti-mozzarellapasta (L)

Keskiviikko 11.1.
Broilerikeitto (G, L)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Täytetty Broilerileike (L, G)
Kinkkukiusaus (G, L)

10.-
Ilman Plussa-korttia 4,25-5,69 kpl (4,72-5,00/l)

-21-41 %
Plussa-etu3

KPL

Ingman

CREAMY KERMAJÄÄTELÖT
850-900 ml (3,70-3,92/l) 
Myös laktoosittomat Rajoitus 1 erä/talous

Marabou

SUKLAANAPPIRULLAT
67-78 g (19,23-22,39/kg)

-11 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 1,69 kpl (21,67-25,22/kg)
3.- 2

KPL

Atria

GOTLER KINKKUMAKKARAT
200-300 g (7,50-11,25/kg) 

9 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 2,49 pkt (7,50-12,45/kg)

450 2
PKT

Atria

KUNNON ARKI LAATIKOT
350-400 (4,38-5,00/kg)

-7 %
Plussa-etu350 2

KPL

Ilman Plussa-korttia 1,89 kpl. (4,73-5,40/kg)

380

Apetit

KOTIMAINEN PERUNA & KEITTOKASVIS
750 g (2,53/kg) ei luomu

Ilman Plussa-korttia 2,09 ps (2,79/kg)

-9 %
Plussa-etu

5.-

Valio

PROFEEL LAKTOOSITTOMAT 
PROTEIINIVANUKKAAT 
ja PROTEIINIMOUSSE
150-185 g (6,76-8,33/kg)

Ilman Plussa-korttia 1,45 prk (7,84-9,67/kg)

-13 %
Plussa-etu

-15 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 5,89 kpl (7,85-9,42/kg)
499

KPL/ST.

Valio

HYVÄ SUOMALAINEN  
ARKI JUUSTOPALAT
625-750 g (6,65-7,98/kg)

149
PS/PÅSE

Ilman Plussa-korttia 1,99 ps (3,62-3,98/kg)

Oululainen

REILU VIIPALEET
500-550 g (2,71-2,98/kg)

-25 %
Plussa-etu

2
PSS

4
PRK

Tervetuloa 
kahvittele-

maan meille! 
Ma-la kahvi-

pisteeltämme 
pullakahvit 

1,99€

Helposti 
mukaan! Meillä 

valmistetut 
herkulliset 

patongit moneen 
makuun!

Päivän
 keitto 
ma-la 

3,95€/annos

Herkku- 
toriltamme 
maistuvat 

lounasannokset 
hintaan 6,49€/

annos 

Huonekaluliike Heikkilän 
60-vuotinen toiminta päättyi

Kuudenkymmenen toimin-
tavuoden jälkeen Huoneka-
luliike Heikkilä sulki ovensa 
joulun alla 21.12. Pudasjär-
ven Yrittäjien ja Pudasjärven 
kaupungin edustajat kävi-
vät viimeistä edellisenä au-
kiolopäivänä tervehdys- ja 
yhteistyöstä kiitoskäynnillä. 
Yritys on ollut pitkään Pu-
dasjärven Yrittäjien jäsen ja 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-

monen painotti sitä, että eri-
koisliikkeestä on saatu mo-
nipuolista palvelua, johon 
on kuulunut myös suunnit-
telu- ja kalusteiden asennus-
palvelu. Asiakkaita on myös 
saapunut Pudasjärvelle ym-
päristökunnista, jolloin on 
ollut tilaisuus asioida myös 
muissa pudasjärvisissä yri-
tyksissä, Timonen mainitsi. 

Yrittäjäpariskunta Ulla ja 

Tommi Heikkilä kertoivat 
tehneensä 60-vuotisen liike-
toiminnan alasajoa vaiheit-
tain ja pidemmällä aikajän-
teellä uutta tavaraa tilattiin 
harkitusti. Loppuun myyn-
tiä tehtiin parin kuukauden 
ajan myymälässä sekä va-
rastossa. Heikkilät kertoi-
vat päättäneensä aikanaan, 
että liikkeen saavuttaessa 
eläkeiän, liiketoiminta tällä 

alalla saa päättyä ja on aika 
tehdä jotakin muuta ennen 
omaa eläkeikää. Ensin pide-
tään kymmenien vuosien pi-
tämättömät lomat ja vapaa-
päivät. 

-Tyhjille jääneen kiinteis-
tön jatkosta on käyty neu-
votteluja, mutta mitään pää-
töksiä ei ole vielä tiedossa, 
kertoivat Heikkilät. HT

Pudasjärven Yrittäjien ja Pudasjärven kaupungin edustajat kävivät ennen liikkeen sulkemista tervehdys- ja kiitoskäynnillä. 
Tuomisina oli joulukukka, kinkun lahjakortti ja saunavastat. Yhteiskuvassa Heimo Turunen, Tomi Timonen, Tommi Heikkilä, 
Pirkka Ylikoski ja Auvo Turpeinen. 

Sisällä oli vielä kaapin reunassa kuva huonekaluliikkeen en-
simmäisestä kiinteistöstä. Nykyisessä kiinteistössä Tuulimyl-
lyntiellä on toimittu vuodesta 1985 lähtien. 
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Poikkeukselliset vuodet saa-
vat jatkoa, valitettavasti. Al-
kuvuosi lähtee käyntiin 
sähköä säästäen, kun meil-
le kaikille on tullut tutuksi 
huoli sähkön riittävyydes-
tä ja sähkön korkean hinnan 
mukanaan tuomista vaike-
uksista. Kiertävät sähkökat-
kot talven huippukulutus-
kuukausina ovat hyvinkin 
mahdollisia. Me kaikki 
voimme vaikuttaa niiden 
todennäköisyyteen sähköä 
säästämällä. Kaupungin toi-
minnassa olemme käyneet 
sähkönsäästökeinoja läpi ja 
päätyneet muun muassa ka-
tuvaloverkon yöaikaiseen 
sammutukseen kello 23-05 
välillä keskustaajamassa ja 
muutamilla kylillä. Tosin 
joitakin pääliikennekatuja 
valaistaan tästä poiketenkin. 
ELY:n tieliikennepuoli on 
niin ikään ilmoittanut, että 
valtion ylläpitämällä tiever-
kolla voidaan päätyä tieva-
laistuksen sammuttamiseen 
kiertävien sähkökatkojen ai-
kana. Näiden toimenpitei-
den aikana edellytetään tien-
käyttäjiltä tarkkaavaisuutta 
liikenteessä, heijastimien ja 
valojen käyttöä sekä ajono-
peuden sopeuttamista olo-
suhteisiin. 

Kaikki kuntalaiset voi-
vat varautua säästämällä 
sähköä ja toimimalla muu-
tenkin ennakoivasti. Pienet-
kin teot ovat isossa kuvas-
sa merkittäviä. Kodeissa on 
syytä varautua yleisen koti-
varaohjeen mukaisesti noin 
kolmen vuorokauden itse-
näiseen pärjäämiseen. Tämä 
ei tarkoita välttämättä näin 
pitkään sähkökatkoon va-
rautumista, vaan sitä, että 
suurimmalla osalla meis-

Kaupunginjohtajan tervehdys 2023

Sähköä säästäen
tä olisi hyvä valmius tulla 
toimeen kotioloissa. Samal-
la viranomaisten rajalliset 
resurssit voidaan suunna-
ta kaikkein hädänalaisim-
massa asemassa olevien 
auttamiseen, riippumat-
ta häiriötilanteen kestosta ja 
laajuudesta.

Muutenkin on tärkeää 
auttaa lähimmäisiä ja muis-
taa, että emme jää hädän het-
kellä yksin.

Toimintaympäris-
tössä tapahtuvia 
muutoksia
Muutosvauhti yhteiskun-
nassamme on ehkä ennä-
tystasollaan. Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialue 
Pohde aloittaa toimintan-
sa 1.1.2023 ja muutos nä-
kyy alkuun kuntalaisille ai-
nakin täällä Pudasjärvellä 
varsin vähän. Marinin halli-
tus on antanut työllisyys- ja 
elinkeinopalvelujen siirtämi-
sestä kunnille koskevan la-
kiesityksen eduskunnalle ja 
talven aikana nähdään, ete-
neekö lakiuudistus nykyi-
sessä muodossaan ja pal-
velujen järjestämisvastuun 
siirtyminen kuntien muo-
dostamille yhteistoiminta-
alueille tapahtuu vuoden 
2025 alusta. Muutos koh-
ti vähähiilisempää tai jopa 
hiilineutraalia yhteiskuntaa 
tapahtuu edellisiä hitaam-
min, mutta ainakin yhtenä 
konkreettisena esimerkkinä 
Pudasjärven Tolpanvaaran 
tuulivoimapuiston rakenta-
minen etenee ja ensimmäi-
siä tuuliturbiineja pystyte-
tään alueelle ensi vuoden 
toukokuusta alkaen virolai-
sen Enefit Green yhtiön toi-

mesta.
Venäjän helmikuussa 

käynnistämä hyökkäyssota 
Ukrainaan muuttanut tun-
tuvasti niin talouden kuin 
energiamarkkinankin näky-
miä. Euroopan energiakrii-
si ja muuhun taloudelliseen 
toimeliaisuuteen levinnyt 
kustannusnousu on syksyn 
aikana kuukausi kuukau-
delta synkentänyt talouden 
ennusteita. Ennätyksellinen 
inflaatiovauhti ja korkota-
son merkittävä nousu voisi-
vat merkitä talouden kään-
tymistä selkeään laskuun, 
mutta toisaalta hyvä työlli-
syystilanne ja teollisuuden 
tilauskantojen pysyminen 
kohtuullisella tasolla saat-
tavat kertoa myös tilanteen 
vakiintumisesta Suomessa. 
Joissakin teollisuuden raa-
ka-ainehinnoissa on nähty jo 
laskua. Tulevan taloustilan-
teen ennustaminen on näis-
sä oloissa vaikeaa ja ainakin 
johtopäätöksenä pitää olla, 
että tiukkaa taloudenpitoa ja 
lainakannan pienentämistä 
tulee Pudasjärven kaupun-
gilla jatkaa.

Erityisesti kohonneet 
kustannukset niin energian 
kuin monien tuotannonte-
kijöiden, kuten polttoainei-
den, lannoitteiden ja pal-
velujen hinnoissa asettavat 
kotimaisen maataloustuo-
tannon vaikeaan asemaan. 
Liian suurella osalla maata-
loustuottajista ovat nyt tulot 
jääneet menoja pienemmik-
si. Tämä uhkaa jo kansallista 
huoltovarmuuttamme, jon-
ka huomioiminen nykyisen 
kaltaisessa kriisitilantees-
sa pitäisi olla valtiovallan 
erityisenä huolenaiheena. 
Tähän toivoisi nykyiseltä 

hallitukselta nopeita ja voi-
makkaita toimia.

Pudasjärven  
kaupungin  
toimintaa
Talousarvion valmistelus-
sa on toimialueilla aiempien 
vuosien tapaan ollut haas-
teita päästä kaupunginhal-
lituksen kesäkuussa anta-
maan raamiin. Nykyinen 
kustannuskehitys, kunta-
alan palkkaratkaisu ja edel-
leen jatkuva palvelutarpei-
den lisääntyminen nostavat 
menotasoa. Liikkumavaraa 
ja aiempina vuosina kerty-
nyttä puskuria ei ole riit-
tävässä määrin. Silti kiin-
teistöjen alaskirjauksia on 
välttämätöntä toteuttaa pää-
osin valtuuston kiinteistöoh-
jelmassa linjaamalla taval-
la. Mikäli talouden toteuma 
näyttää kesken vuotta oleel-
lisesti poikkeavan suunnitel-
tua heikompaan suuntaan, 
on tarpeen käynnistää toi-
minnan ja talouden uudel-
leen arviointi. Oulunkaaren 
kuntayhtymän lakkauttami-
sen seurauksena kaupun-
gille tuleva kertaluonteinen 
noin kahden miljoonan eu-
ron suuruinen ylimääräi-
nen rahaerä ei saa vaikuttaa 
pysyviä menoja nostavas-
ti, vaikka sillä onkin myön-
teinen vaikutus vuoden 2023 
tulokseen.

Investointiohjelma on ta-
lousarviovuonna kolmen ja 
puolen miljoonan euron ta-
solla. Suunnitelmavuosi-
en 2024 ja 2025 tasoa nostaa 
tästä erityisesti Syötteen jä-
tevedenpuhdistamon uu-
distaminen, jonka kustan-
nusarvio vielä tarkentuu. 

Merkittävimmät investoin-
titarpeet keskustaajamassa 
liittyvät Nivankankaan uu-
den omakotitalotonttialueen 
tiestön ja kunnallistekniikan 
rakentamiseen, Lakarin kou-
lun peruskorjaukseen ja Suo-
jalinnan suunnan liikenne-
järjestelyjen kehittämiseen. 
Syötteen suunnan kasvun 
mahdollistaminen myös jat-
kossa edellyttää kaupungilta 
panostuksia alueen yhdys-
kuntarakenteeseen. Luokka-
vaaran asemakaava-alueen 
ja Ollukantien ympäristön 
kunnallistekniikkaan ja ties-
töön suuntautuvat hankkeet 
jatkuvat jo sovituilla ura-
kan kakkosvaiheilla vuon-
na 2023.

Pudasjärvellä tapahtuu 
siis jatkossakin ja kaupun-
kimme kehittyy. Esimer-
kiksi vapaa-ajanasuntojen 
määrä on lisääntynyt Pudas-
järvellä tällä vuosituhannel-
la jo tuhannella. Metsäala 

ja puunjalostus työllistävät 
merkittävän määrän pudas-
järveläisiä niin suoraan kuin 
välillisesti. Matkailun ja va-
paa-ajan asukkaiden tarvit-
semat palvelut parantavat 
meidän kaikkien arkipäi-
väistä palveluvalikoimaam-
me, joka on aivan eri tasolla 
kuin pelkästään kantaväes-
tön ostovoiman varassa oli-
si. Vaikka toiminnassa ja ta-
loudessa olisikin edessä nyt 
pari haasteellisempaa vuot-
ta, menestymisen mahdolli-
suuksia on edelleen paljon 
hyödynnettäväksi. Pudasjär-
vi on aito luonnonläheinen 
kyliensä kaupunki, joka pe-
rustaa menestyksensä omiin 
vahvuuksiinsa.

Oikein hyvää alkanutta 
vuotta kaikille!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja 

Poistotekstiilin keräys alkaa Pudasjärvellä
Poistotekstiilin keräys 
käynnistyy Pudasjärvellä 
2.1.2023 alkaen. Keräyspaik-
kana toimii Pudasjärven 
4H-yhdistyksen kierrätys-
myymälä Topi-Tori osoit-
teessa Kauppatie 3 L. Kerä-
yksen järjestää Kiertokaari. 

Poistotekstiilin keräyk-
seen voi tuoda tiiviisti sul-
jettuun muovipussiin pa-
kattuina pestyt ja kuivat 
loppuun kuluneet vaatteet 
ja kodintekstiilit, kuten ta-
kit, housut, hameet, paidat, 
lakanat, verhot, pyyhkeet ja 
pöytäliinat. 

Alusvaatteet ja sukat 
sekä likaiset, kosteat, haise-
vat tai tekstiilituholaisia si-
sältävät tekstiilit kuuluvat 
polttokelpoiseen jätteeseen. 

-Suosittelemme, että 
poistotekstiiliä tuodaan ke-
räykseen kohtuullisia mää-

riä kerrallaan, eli 1–4 kau-
pan muovikassillista. Näin 
rullakot eivät täyty heti, 
kertoo Kiertokaaren erityis-
asiantuntija Mari Juntunen. 

Paikallista  
tekstiilien  
hyödyntämistä 
kehitetään 
Kiertokaaren keräämä pois-
totekstiili lajitellaan Oulus-
sa. Juntunen kertoo, että 
tavoitteena on luoda tekstii-
liekosysteemi, jossa materi-
aalista suurin osa jäisi Ou-
lun seudulle käyttöön tai 
jalostettavaksi. 

Materiaalista toimitettai-
siin tekstiilien käsittelylai-
tokselle Paimioon vain se 
osa, jota ei voida paikalli-
sesti hyödyntää. 

Keräykseen jätetyt käyt-

tökelpoiset vaatteet pelas-
tetaan vielä kerran erilaisia 
myynti- ja lahjoitusreittejä 
pitkin. Kiertokaari on tähän 
mennessä itse myynyt käyt-
tökelpoista vaatetta pop up 
-myymälässä, mutta myös 
tukkumyynti jälleenmyyjil-
le on mahdollista. 

Kiertokaari on tehnyt 
myös avauksia, jotta hyvää 
kangasta voitaisiin jalostaa 
edelleen.  

-Puuvillaiset kodinteks-
tiilit ja lakanat saattavat olla 
vielä hyvinkin kiinnostavaa 
materiaalia. Käsityöyrittä-
jät, koulut ja oppilaitokset 
voivat käyttää jo kertaalleen 
käytettyä kangasta uusien 
tuotteiden raaka-aineena 
kierrätyksen ja kiertotalou-
den hengessä, sanoo Juntu-
nen.  

Kiertokaari järjestää teks-

Poistotekstiilin keräys käynnistyy Pudasjärvellä vuoden alusta alkaen. Keräyspaikkana toi-
mii 4H-yhdistyksen kierrätysmyymälä Topi-Tori.

tiilien hyödyntämisestä pai-
kallisia ideointi- ja infotilai-
suuksia alkuvuodesta 2023. 

-Toivomme mahdolli-
simman laajaa joukkoa ide-
oimaan kanssamme uusia 

käyttötarkoituksia jo ole-
massa olevalle materiaalille.

Kiertokaari tiedotus  
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-KE 5.-11.1. URHEILUOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO 5.1. LAUANTAINA 7.1. MA-TI 9.-10.1. KESKIVIIKKONA 11.1.

TORSTAI-LAUANTAI 5.-7.1. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 9.-11.1.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

889595

110000

220909

115050

114949

224949

449999

119999

550000

pkt

005959
kgkg10109595

/100 g

119999

kplkpl

118989

550000

229999
pss

445050

225050
ras

pkt

kgkg

ras

pkt

rss

pkt

110000
pkt

221919
pss

10100000
pktpkt

339999
pktpktkplkpl 339999

rasras

3 kpl pktpkt

prk

225050
pkt

2 kg/2 kg/
taloustalous

669595
kgkg

229999
kgkg

119999
pss

11119595
kg

339999
pkt

2 kalaa/talous 999595
kg

kg

119999
prkprk

449595
kplkpl

111919
pkt

raj. erä

kgkg 116969
pss

plo

4 kpl

3 plo

2 prk

2 pss/
talous

229999
rasras

2 pkt 39399090

27279090

669595

12125050

19199595

13139595

779595

339595

559999

39399090

15159090

279,-279,-

59599090

2 prk

559090
kplkplAtriaAtria

PIKKU-PIKKU-
KINKKUKINKKU
1 kg1 kg

HartwallHartwall
ORIGINALORIGINAL

VICHYVICHY
1,5 l1,5 l

sis. pantitsis. pantit

ArlaArla
JOGURTITJOGURTIT

1 kg1 kg

MagnumMagnum
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-

PUIKOTPUIKOT
90-110 g90-110 g

AtriaAtria
VERI- VERI- taitai
PINAATTI-PINAATTI-
OHUKAINEN OHUKAINEN 
400 g400 g

KariniemenKariniemen
BROILERINBROILERIN
KOIPIREISI KOIPIREISI 
3 kpl/ras 3 kpl/ras 
marinoitumarinoitu

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

PorsaanPorsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

Hipp Hipp 
HEDELMÄHEDELMÄ
SMOOTHIETSMOOTHIET
100 ml100 ml

Findus Findus 
WOK-WOK-
VIHANNEKSET VIHANNEKSET 
450-500 g450-500 g

Barilla Barilla 
KASTIKKEETKASTIKKEET
500 ml500 ml

HKHK
UUNI-UUNI-
LENKKILENKKI
400 g400 g

Wasa SportWasa Sport
NÄKKI-NÄKKI-
LEIPÄLEIPÄ
550 g550 g

Oululainen Oululainen 
RUISLIMPPURUISLIMPPU
700 g700 g
viipaloituviipaloitu

Atria Atria 
MAKSA-MAKSA-
LAATIKKOLAATIKKO
400 g400 g

AtriaAtria
PUNAINENPUNAINEN
LENKKILENKKI
500 g500 g

OlviOlvi
COLACOLA

1 l1 l
sis. pantinsis. pantin

KivikylänKivikylän
KUNKKUKUNKKU
PIZZATPIZZAT
280-300 g280-300 g

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

McVites McVites 
DIGESTIVEDIGESTIVE
KEKSIKEKSI
400 g original400 g original

IrtoIrto  
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

ValioValio
POLARPOLAR

JUUSTOJUUSTO
350 g350 g
palapala

ForssanForssan
RIISIPIIRAKKA RIISIPIIRAKKA 
6 kpl/390 g6 kpl/390 g

Kymppi Kymppi 
JAUHELIHA- JAUHELIHA- 
HERNE-HERNE-
KEITTOKEITTO
435 g435 g

Leksant Leksant 
NÄKKI-NÄKKI-
LEIPÄLEIPÄ
830 g830 g

KotimainenKotimainen
tuoretuore
KIRJOLOHI KIRJOLOHI 

Atria Atria 
Kunnon Arki Kunnon Arki 
ATERIAATERIA
MUUSILLAMUUSILLA
300 g300 g

IngmanIngman
CreamyCreamy

HERKUTTELU-HERKUTTELU-
JÄÄTELÖTJÄÄTELÖT

0,85 l0,85 l

ValioValio
OLTER-OLTER-
MANNIMANNI
JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

PouttuPouttu
KINKKU-KINKKU-
MAKKARA-MAKKARA-
TANKO TANKO 700 g700 g

HyväHyvä
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

Naudan Naudan 
PAISTIJAUHELIHAPAISTIJAUHELIHA

11119595

Kinnusen MyllynKinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHOVEHNÄJAUHO
2 kg2 kg

AtriaAtria
REHTIREHTI

LIHAISALIHAISA
NAKKINAKKI

280 g280 g

14149090

BrandlessBrandless
miesten miesten 
FLANELLI-FLANELLI-
PAITAPAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

13139090

FinnWearFinnWear
naisten naisten 
LEGGINGSLEGGINGS
100% puuvillaa100% puuvillaa
Koot: 36-48Koot: 36-48

32329090

Black HorseBlack Horse
miesten miesten 
KERRASTOKERRASTO
100% puuvilla100% puuvilla
Koot: S-4XLKoot: S-4XL

12129595

Miesten ja Miesten ja 
naisten naisten 
LÄMPÖ-LÄMPÖ-
SUKATSUKAT
jarrupohjajarrupohja

15159090

Black HorseBlack Horse
poikien poikien 
PITKÄTPITKÄT
ALUSHOUSUTALUSHOUSUT
Koot: 98-164 cmKoot: 98-164 cm

18189595

True NorthTrue North
tyttöjentyttöjen
TEKNINEN-TEKNINEN-
KERASTO KERASTO 
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

1141149090

KuomaKuoma
poikien poikien 
TOPPA-TOPPA-
HAALARIHAALARI
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

1141149090

KuomaKuoma
tyttöjen tyttöjen 
TOPPA-TOPPA-
HAALARIHAALARI
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

69699595

KuomaKuoma
lasten lasten 
TOPPA-TOPPA-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

79799090
pari

KuomaKuoma
TALVI-TALVI-
KENKÄKENKÄ
”NUOSKA””NUOSKA”
Koot: 35-41Koot: 35-41

79799090
pari

Strollers Strollers 
miesten miesten 
NASTAKENKÄ NASTAKENKÄ 
Koot: 40-45Koot: 40-45
tarrakiinnitystarrakiinnitys

82829090
pari

AskelAskel
naisten naisten 
NASTA-NASTA-
KENKÄKENKÄ
Koot: 37-41Koot: 37-41

ValioValio
ARKIRAE-ARKIRAE-
JUUSTOJUUSTO

500 g500 g

Speedo Speedo 
Apua belt Apua belt 
VESIVYÖVESIVYÖ

Speedo Speedo 
Aqua Aqua 
KÄSIPAINOKÄSIPAINO

Atom  Atom  
JOOGA-JOOGA-
TIILITIILI

Atom Atom 
JUMPPA-JUMPPA-
PALLOPALLO

Atom  Atom  
VYÖLAUKKUVYÖLAUKKU
JUOMA-JUOMA-
PULLOLLAPULLOLLA

Atom Atom 
JUOKSUVYÖJUOKSUVYÖ

JUMPPA-JUMPPA-
KUMI-KUMI-
NAUHATNAUHAT

UIMALASITUIMALASIT

HIIHTO-HIIHTO-
SAUVATSAUVAT
80-150 cm80-150 cm

LIUKU-LIUKU-
LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT

LUMI-LUMI-
KENGÄTKENGÄT

Lasten Lasten 
SUKSI-SUKSI-
PAKETTIPAKETTI

Atom Atom 
HULAVANNEHULAVANNE
1,2 kg1,2 kg START START 

SUKSI-SUKSI-
VOITEETVOITEET

AlkaenAlkaen

AlkaenAlkaen

AlkaenAlkaen

AlkaenAlkaen
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Tapahtui Pudasjärvellä vuonna 2022
Vuosi 2022 saatiin pakettiin! Tarjoamme 

jälleen katsauksen Pudasjärven monipuoliseen 
tapahtumavuoteen. Monet tapahtumat ovat 

vakiinnuttaneet paikkansa paikallisten kalentereissa 
ja sydämissä. Vuoden aikana koettiin paikallisesti 

merkittäviä hetkiä, saatiin kuulla muutoksista 
yrityksissä, yhdistyksissä sekä kaupungin taholla. 

Myös kansainväliset tilanteet, 
kuten Ukrainan sota ja energiakriisi vaikuttivat 

elämään Pudasjärvellä.

Tammikuu
Alkuvuodesta oli vielä voi-
massa koronarajoituksia, 
jotka koskivat kaikkia ylei-
sötilaisuuksia ja kokouk-
sia sekä esimerkiksi ryhmä-

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

Tuomas Sammelvuo pal-
kittiin torstaina 13.1. Suo-
men Urheilugaalassa vuo-
den valmentajana komealla 
Uuno-pokaalilla. Vuoden 
valmentajan valitsi Suomen 
Urheilutoimittajien liitto. 
Tuomas Sammelvuota on-
nittelemassa hänen van-
hempansa isä Seppo ja äiti 
Mervi. KUVA 1  

Tammikuun 23. päivä-
nä pidettiin historialliset 
aluevaalit, joissa valittiin 
aluevaltuustot uusille hy-
vinvointialueille. Niiden 
vastuualuetta ovat sosi-
aali- ja terveydenhuolto 
sekä palo- ja pelastustoi-
mi. Hyvinvointialueiden 
myötä Oulunkaaren kun-
tayhtymän toiminta siir-
tyi Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueelle. Kuva 
Ervasti-Jaurakka-Puhok-
sen alueen äänestyspaikal-
ta. KUVA 2 

Helmikuu
OSAO Pudasjärven yksikkö 
aloitti uuden ainutlaatui-
sen hirsi- ja korjausrakenta-
miskoulutuksen helmikuun 
alussa. Koulutus sisältää 
korjaus- ja hirsirakentami-
sen sekä yritystoiminnan 
suunnittelun osa-alueet. Tä-
män sisältöinen koulutus 
on tiettävästi ainutlaatui-
nen koko Suomessa. KUVA 
3  

Osa talven koronarajoi-
tuksista alkoi hellittää jo 
helmikuun aikana ja moni 
ryhmä pääsi jo järjestämään 
toimintaansa. Erityisen iloi-
sia rajoituksien hellittämi-
sestä oltiin Pudasjärven 
Invalidit ry:ssä, jossa kevät-
kauden kerhotapaamiset al-
koivat ystävänpäivän mer-
keissä 10.2. KUVA 4  

Pudasjärven seurakun-
takodin piha-alueella jär-
jestettiin ainutlaatuinen pit-
sojen jakoilta maanantaina 
28.2. Kahden tunnin aikana 
jaettiin 10 000 Apetit Ruo-
ka Oy:n valmistamaa kala-
pitsaa. Suuri avustajakun-
ta oli tarpeen, että homma 
sujui mallikkaasti. Koronan 
vuoksi tehtaan myymälä oli 
suljettuna, joten varasto-
ja jouduttiin tyhjentämään 
paikallisten iloksi. KUVA 5  

Maaliskuu
Sotkajärvellä Kuusamon-
tien ja Puolangantien ris-
teyksessä sijaitsevalle 
Tuli-Tauko Oy:lle tuli maa-
liskuun ensimmäisenä päi-
vänä 20 vuotta toimintaa 
täyteen. Omistajapariskun-
ta Kaija Hukarin ja Paavo 
Keinäsen yrityksen palvelu-
tarjonta lähti liikkeelle pie-
nestä, mutta on kasvanut 
vuosien varrella monipuoli-
seksi lounaskahvilaksi, joka 
on tunnettu räiskäleistään. 
KUVA 6  

Maaliskuun ensimmäi-
senä päivänä 2022 tehtiin 
historiaa. Ensimmäinen 
Pohjois-Pohjanmaan alue-
valtuuston kokous pidet-
tiin Oulussa. Kokouksessa 
hyväksyttiin hallintosään-
tö, valittiin keskeiset luotta-
muselimet ja julistettiin hy-
vinvointialuejohtajan virka 
avoimeksi sekä hyväksyt-
tiin henkilöstösiirtoa koske-
vat periaatteet.

Maaliskuussa pidettiin 
useita hiihtokisoja ympä-
ri pitäjää, kuten myös 12.3. 
Siurualla, missä kevättal-
ven aurinko helotti täydel-
tä taivaalta. Virtalan koulun 
pihalta startanneissa kisois-
sa oli kilpailijoita 2-vuoti-
aista yli seitsemänkymp-
pisiin, läheltä ja kaukaa. 
KUVA 7  

Ukrainan sota aktivoi 
useat tahot toimimaan ja 
järjestämään keräyksiä uk-
rainalaisten avuksi. Maa-
liskuun lopulla yksityisten 
ihmisten organisoima Ope-
raatio Toivo keräsi avus-
tustavaraa Pudasjärveltä 
ja Ranualta. Kuvassa Aira 
Määttä, Irja ja Taito Säkki-
nen sekä Hilkka Parkkisen-
niemi olivat yhteistuumin 
kantamassa kortensa ke-
koon. KUVA 8  

Huhtikuu
Hyvän olon keskus Pir-
tissä avattiin 10.4. kansa-
laisopiston perinteinen ke-
vätnäyttely yhteistyössä 
kulttuuripalvelujen kans-
sa. Avajaiskonsertissa esiin-
tyi 27 musiikkikurssilaista. 

harrastuksia. Seurakunta 
sai järjestää jumalanpalve-
luksia ja muita kirkollisia 
toimituksia neljänneksel-
le tilojen väkimäärästä. Hy-
gienia- ja maskisuositukset 
olivat vielä voimassa.
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10.

Kädentaitojen tuntiopettaja 
Katri Kemppanen. KUVA  
9

Lankalauantain hiihtota-
pahtuma Ykköstykkihiihto 
Nuottilammella houkutteli 
yli 70 ulkoilijaa nauttimaan 
kauniista kevätsäästä, lii-
kunnan riemusta ja her-
kullisista lättykahveista. 
Tapahtuman järjesti Sotka-
järven Veto. KUVA 10 

Pintamojärvellä hiljaisel-
la viikolla kyläläiset pää-
sivät näkemään ja elvyt-
tämään nuotanvetotaitoja 
Lauri Hakalehdon opasta-
mana. Useita tunteja kes-
täneen valmistelun jälkeen 
ensiveto antoi komean, yli 
200 kilon muikkusaaliin. 
KUVA 11 

Pitkin vuotta pidettiin 
eri puolilla Pudasjärveä ky-
läiltoja, joissa kaupungin 
edustajat kertoivat terveisiä 
ja kyläläiset pääsivät kerto-
maan toiveitaan sekä tapaa-
maan toisiaan. Hetekylän 
kyläiltaan 28.4. oli kokoon-
tunut nuorisoa ja hieman 
vanhempiakin kertomaan 
oman kylän tapahtumis-
ta ja kuulumisista. Kyläläi-
set toivoivat kyläkoulun pi-
halle lasten leikkivälineitä 
ja kylälle kunnollista lasten 
leikkipaikkaa. KUVA 12 

Toukokuu
Hyvän Olon Messut järjes-
tettiin lauantaina 7.5. Tuo-
mas Sammelvuo -salissa. 
Suositussa tapahtumassa 
yleisöä viihdyttivät iskel-
mälaulaja Tiina Pitkänen ja 
taikuri Tapio Salomaa. Ta-
pahtuman järjestivät LC 
Pudasjärvi Hilimat. Annik-
ki Panuma valittiin vuoden 
vapaaehtoistyöntekijäksi. 
Lion Saara Hintikka ja LC 
Hilimojen presidentti An-
na-Liisa Seppänen onnitte-
livat. KUVA 13  

Hirsikampuksella järjes-
tettiin onnistunut ja läm-
minhenkinen äitienpäivä-
konsertti, jossa esiintyi mm. 
Vauhko Varsa yhtye ja Hir-
sikampuksen kuoro. Ta-
pahtumassa kerätyt rahat 
ohjattiin SPR:n katastrofira-
haston kautta Ukrainan hy-
väksi. KUVA 14  

Pudasjärven kirkossa oli 
kaatuneiden muistopäivä-
nä 15.5. kotirintaman nai-
sia-teeman ympärille ra-
kennettu upea konsertti. 
Musiikillisesta annista vas-
tasivat Pohjois-Suomen 
Maanpuolustussoittokun-
ta ja Pohjois-Suomen Re-
serviläiskuoro. Konsert-
ti veti kirkon lähes täyteen. 
KUVA 15  

Aittojärven kyläseu-
ra ry ja Aitto-ojan kalave-
den osakaskunta järjestivät 
lauantaina 28.5. perintei-
sen Lahnarallin Aittojärven 
rannalla. Eino Taavitsai-
nen myi savustettuja lahno-
ja ja tarjolla oli myös mais-
tiaisia muista kalaherkuista. 
KUVA 16  

Kesäkuu 
Pudasjärven Maanpuolus-
tusnaiset halusivat nostaa 
ihmisten tietoisuutta, kuin-

ka jokaisessa kodissa kan-
nattaisi varautua erilaisten 
poikkeustilanteiden varal-
ta. Lakarin koululla koti- 
ja apteekkitavarakoulutuk-
seen osallistui 20 naista 8.6. 
Proviisori Lotta Säkkinen ja 
Maanpuolustusnaisten pii-
rin puheenjohtaja Tarja Lei-
nonen-Viinikka vierailivat 
illassa. KUVA 17 

Pudasjärven Urheilijat 
järjestivät bile- ja ysärimu-
siikin ystäville Jyrkkäfes-
tit 10.–11.6. Esiintymässä 
oli mm. Portion Boys, Wo-
yzeck, Movetron ja Pando-
ra sekä kuvassakin näkyvä 
Pasi ja Anssi. KUVA 18 

Lauantaina 18.6. juhlit-
tiin Iinattijärven uusitun 
Hampushallin avajaisia. 
Juhlaan osallistui noin 60 
henkeä. Runsas lumikuor-
ma romahdutti Hampus-
hallin tanssisalin katon ke-
vättalvella 2015 ja talkoot 
päästiin aloittamaan vasta 
toukokuussa 2019. Avajais-
tanssit saivat suuren suosi-
on, lippuja myytiin yli 200 
kappaletta. KUVA 19 

Pudasjärven keskikesän 
tapahtumatarjonnan kruu-
nasi Juhannus Pudiksel-
la -festivaali, jota saapuivat 
tähdittämään hittilistojen 
kärkikahinoista tutut Blind 
Channel ja Behm. Tunnel-
mallisen juhannusjuhlan 
viimeisteli kestosuosikki 
Dingo.

Pudasjärven Urheilijat 
järjestivät perinteiset Poh-
jantähti-Games yleisurhei-
lukilpailut 23.6. Suojalinnan 
urheilukentällä. Samma-
ry Cherotich juoksi naisten 
5000 metrillä Suojalinnan 
ennätyksen ajalla 16.26,35. 
KUVA 20 

Tiistaina 28.6 muurattiin 
Tolpanvaaran tulevan tuu-
livoimalapuiston peruski-
vi. Paikalla oli Pudasjärven 
kaupungin johtohenkilöitä. 

12.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2022
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Kolmetoista voimalaa käsit-
tävä tuulivoimalapuisto si-
jaitsee Siivikon ja Puhoksen 
kylien välissä ja se rakentuu 
Metsähallituksen alueille.

Heinäkuu
Pudasjärven Yrittäjien jär-
jestämät 39. markkinat jär-
jestettiin menestyksekkääs-
ti 8.–9.7. Pudasjärven torilla 
kahden vuoden tauon jäl-
keen. Ohjelmaa oli laidasta 
laitaan. Vauhdikas Pressan 
Katti sai lapset innostu-
maan ja iloitsemaan saip-
puakuplista sekä ilmapallo-
keihäistä. KUVA 21 

39. Kipinän kyläjuh-
la vietettiin lauantaina 9.7. 
lämpimässä, mutta vaih-
televassa säässä. Elävä Ii-
joki -melonta- ja soutu-
tapahtuman osallistujat 
rantautuivat kipinään ja 
pääsivät syömään lohisop-
paa, kuuntelemaan Jukka 
Takalon musiikkia ja naut-
timaan ohjelmasta.

Kouvan kylätalo Kar-
hula vietti avajaisiaan 16.7. 
Kylätalo oli päässyt huo-
noon kuntoon, joten Kuo-
van kalastuskunta osti talon 
maamiesseuralta ja kunnos-
ti talkoovoimin kyläläisten 
käyttöön. KUVA 22 

Paukkerinharjun kylä-
talolle kokoonnuttiin sun-
nuntaina 17.7. viettämään jo 
perinteeksi muodostuneita 
Jonkulaisia Jonnimmoisia 
kesäpäiviä. Jongun alueen 
kyläyhdistyksen vuosittai-
sessa tapahtumassa oli mo-
nenlaisia kisoja ja kuulu-
misten vaihtoa lohikeiton 
äärellä. KUVA 23 

Oulun Icaros Team (OIT) 
järjesti Pudasjärven lento-
kentällä YötönYö-varjolii-
totapahtuman 7.–10. hei-
näkuuta. Varjoliitopilotteja 
saapui eri puolelta Suomea, 
yhteensä nelisenkymmentä 
henkeä. KUVA 24 

Perinteistä kotiseutu-
viikkoa vietettiin jälleen 
heinäkuussa ja se päättyi 
Pudasjärven kaupungin ja 
seurakunnan kotiseutujuh-
laan 24.7. Juhlassa esiintyi 
Sarakylän Sirkut, jotka oli-

vat pukeutuneet Perä-Poh-
jolan kansallispukuihin. 
KUVA 25 

Heinäkuussa ratkottiin 
FC Kurenpoikien järjestä-
män Heinäturnauksen mes-
taruus, noin 300 katsojan 
kannustaessa. 12 joukku-
eesta mestaruuteen nousi 
Äijäfutis-joukkue, joka päi-
hitti rangaistuspotkukilpai-
lussa kestomenestyjä Tötte-
rön tuloksella 3–2. KUVA 
26 

Kesäpilikin MM-kilpai-
lut järjestettiin 26.7.–31.7. jo 
19. kerran Pudasjärven Ha-
vulan rannassa. Kisa keräsi 
tänä vuonna noin 90 kilpai-
lijaa. KUVA 27 

Elokuu
Taiteilijapariskunta Kari ja 
Marja-Leena Tykkyläinen 
järjestivät 6.8. Korkoken-
käkukkamekkosuohiihdon 
MM-kisan Kapustasuon ve-
tisissä suonsilmäkkeissä. 
Apuna järjestelyissä oli Siu-
ruan Kylä ry. KUVA 28 

FC Kurenpoikien 
30-vuotisjuhlaa vietettiin 
lauantaina 6.8. Suojalinnal-
la. Ohjelmassa oli lastenta-
pahtuma, paikallisderby FC 
Kurenpoikien ja FC PaKan 
välillä. Juhlaottelun tauolla 
miteltiin rangaistuspotku-
kilpailu Kurenpoikien en-
simmäisen joukkueen vuo-
delta 1992 pelaajien sekä 
nykyisen P13 joukkueen vä-
lillä. ”Jälkipelit” vietettiin 
ravintola Meritassa Vauhko 
Varsa -yhtyeen tahtiin.

Lions Club Pudasjärvi ja 
Pudasjärven Urheilijoiden 
yhteistyössä järjestämät ve-
netsialaiset lauantaina 27.8. 
houkutteli noin 600 vieras-
ta Jyrkkäkosken huvikes-
kukselle. Pudasjärvi viirin 
nostossa Jari Särkelä ja Ilpo 
Virtanen leijonatalkoolais-
ten seuratessa tilannetta. 

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

21.

KUVA 29 

Syyskuu
Syötteellä järjestetty Luppo-
vesi palaa-tapahtuma 3.9. 
sai paikalliset matkailuyrit-
täjät, yhdistykset ja muut 
järjestämään ohjelmaa aa-
musta iltamyöhään. Pikku-
Syötteen nuorisokeskuksen 
järjestämässä korikiipeily-
kisassa riitti kokeilijoita ja 
kuvassa päivän ennätys-
suoritus 14 koria. KUVA 30 

Valtakunnallista Yrittä-
jän päivää juhlistettiin maa-

nantaina 5.9. Pudasjärven 
Yrittäjien, kaupungin, ke-
hitysyhtiön yhteisellä Suo-
men lipunnostolla Pirtin 
pääsisäänkäynnin edustal-
la. Pihalta siirryttiin Kurki-
saliin kaupungin tarjoamil-
le aamukahveille. KUVA 31 

Lokakuu
Vanhusten viikkoa vietet-
tiin valtakunnallisesti 2.-
9.10. ja sen tiimoilta Pu-
dasjärvellä järjestettiin 
ohjelmaa, kuten yhteisiä 
tapahtumia ja vanhusten 
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

viikkomessun 5.10. Van-
husten viikkomessuun osal-
listui ikäihmisiä sekä hoiva-
kodeista avustettuina että 
omatoimisesti kotoa käsin. 
Sarakyläläiset saapuivat 
isolla joukolla pikkubussil-
la. KUVA 32 

Syksy toi hirvipeijaat 
useille kylille. Sotkajärven 
Metsästysseuran hirvipei-
jaat vietettiin 16.10. ja sa-
malla juhlittiin 50-vuotis-
ta toimintaa. Synttäripäivä 
oli jo 2021, mutta koronan 
vuoksi juhlapeijaita pääs-
tiin viettämään vasta tänä 
syksynä. KUVA 33 

Koillismaan Hevosystä-
vät ry järjesti koulutuspäi-
vän 29.10. Jyrkkäkosken 
hevostallilla, jossa eläin-
lääkäri Jaana Tainio kertoi 
mitä eläinkiropraktiikka on. 
Hän näytti, miten Vikke-he-
vosen selkää voidaan hoi-
taa. KUVA 34 

Marraskuu
Lauantaina 5.11. Tuomas 
Sammelvuo -sali oli koris-
teltu värikkään houkuttele-
vaksi ja osallistujaväki löysi 
hyvin paikalle. MLL Pudas-
järven yhdistyksen järjes-
tämillä Lapsimessuilla oli 
ohjelmassa monenlaista te-
kemistä ja katsottavaa. Pu-
dasjärven osaston hallitus 
yhteiskuvassa. KUVA 35 

Pudasjärven palvelutar-
jontaan tiiviisti kuulunut ja 
ohikulkijoiden ilona ollut 
Kylmänen Food Oy hakeu-
tui konkurssiin ja tiistaina 
15.11. Pudasjärven myymä-
län ovet sulkeutuivat lopul-
lisesti. 1954-perustettu per-
heyritys koki tehtaallaan 
Rantsilassa tulipalon 2017, 
josta vaikeudet alkoivat ja 
vuoden 2022 nousseet kus-
tannukset toivat lopun toi-
minnalle. Pudasjärven 
myymälä työllisti noin vii-

si henkilöä.
Pudasjärven seurakun-

tavaalit huipentuivat var-
sinaiseen vaalipäivään 
sunnuntaina 20.11. Kirkko-
valtuusto uusiutui melkoi-
sesti, kun uusia ehdokkaita 
pääsi läpi peräti kymme-
nen. Pudasjärvellä äänes-
tysprosentti oli 22, joka oli 
huomattavasti parempi 
kuin koko maan keskiarvo. 
Kirkkoherra Timo Liikanen 
varmistamassa avustajansa 
Suvi Kipinän kanssa onhan 
uurna tyhjä. KUVA 36 

Pudasjärven Yrittäjät ry 
ja Pudasjärven kaupunki 
palkitsivat Vuoden Yrityk-
senä Kontiotuote Oy:n yrit-
täjäyhdistyksen syyskoko-
uksessa 26.11. Palkinnon 
otti vastaan tehtaanjohtaja 
Mikko Suontausta (oikeal-
la). Pudasjärven Vuoden 
Nuori Yritys Remonttipal-
velu Pulkkanen Oy:n Ville 
Pulkkanen keskellä, vieres-
sään puoliso Anne Pulkka-
nen. KUVA 37 

Joulukuu
Hirsikampukselta sai per-
jantaina 2.12. valkolakin 
kaksi syksyn ylioppilasta: 
Joona Hiltula ja Moona Pa-
numa. KUVA 38 

Pudasjärven Reserviup-
seerikerho ry:n 70-vuotis-
juhlaa vietettiin perjantaina 
2.12. Pohjantähdessä. Ter-
vehdyssanoissaan kerhon 
puheenjohtaja Eero Tala-
la muisteli kerhon perusta-
misaskelia, jotka otettiin yh-
dessä Taivalkosken veljien 
kanssa 3.12.1952. Eero Ta-
lala, Vesa Värjyvirta, Seppo 
Sammelvuo ja Petteri Närä. 
KUVA 39 

Hetejärven Metsästys-
seura järjesti sunnuntaina 
4.12. hirvipeijaat Hetekylän 
Hetepirtillä ensimmäistä 
kertaa koronan puhkeami-
sen jälkeen. Metsästysseu-
ran johtaja Esko Koskela 
ja peijaita laittamassa ollut 
Sirpa Takkinen huolehti-
massa arvonnasta. KUVA 
40 

Perinteiset joulumyyjäi-
set järjestettiin lauantaina 
10.12. Tuomas Sammelvuo 
-salissa. Myyjäisillä on pit-
kä perinne, sillä tämän vuo-
den tapahtuma järjestettiin 
43. kerran. Joulupukkikin 
vieraili myyjäisissä kuun-
nellen lahjatoiveita ja jaka-
en karkkeja. KUVA 41 2022
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Ukraina liikuttaa ja puhuttaa
Ensikosketukseni Ukrainan 
kansaan tapahtui matkalla, 
kun olin menossa Budapes-
tistä Lvivin kautta Rovneen 
ja sieltä Mlinokin kylään 
vuonna 2016. 24 tunnin mat-
kustamisen jälkeen heräsin 
minulle vieraan perheen aa-
mupöytään.  Viktor esitte-
li minulle käytössä olevan 
kapearaiteisen rautatien ja 
baptistikirkon. Viktorin po-
jan sairaalle vauvalle annoin 
villapeitteen Leila-ystävältä 
ja taloudellista apua ystävil-
tä. Viktor ja hänen poikansa 
veivät minut tapaamisen jäl-
keen huonon metsätien läpi 
bussiasemalle Kuznetsovs-
kin ydinvoimalakaupun-
kiin. Kaupungin nimi oli ai-
emmin Varash. Viktor sanoi: 
”Istu tähän etupenkille kus-
kin taakse.” Ihmettelin, oli-
sin halunnut istua bussin ta-
kaosassa. Kohta viereeni tuli 
nuori tyttö, Katja. Bussi läh-
ti ja oli noin viiden tunnin 
matka Kiovaan. Matkan ai-
kana Katja kertoi lastenko-
ti ajastaan. Nyt hän menos-
sa mummonsa luota kotiin 
Kiovaan äidin  luokse. Kat-
jalla oli unelma saada jos-
kus älypuhelimen. Kerroin, 
että minulla oli ylimääräinen  
matkakassissa. Mielelläni 
annoin varakännykkäni hä-
nelle. Matkalla Kiovaan Kat-
ja käänsi kännykän omal-
le kielelleen. ”Sano äidille, 
että tämä on lahja suomalai-

selta ystävältä”. Sain Irinan 
puhelinnumeron ja ajattelin 
laittaa hänelle viestiä myö-
hemmin. Voihan olla, että 
äiti luulee tytön varastaneen 
kännykän. Äiti oli ihmeis-
sään tekstiviestistäni, että ty-
tön kertoma tarina oli totta. 

Äiti pyysi käymään heil-
lä. Sanoin, että ehkä seuraa-
valla matkalla. Nyt ei ole ai-
kaa. Jatkan matkaa Odessan 
kautta Moldovaan. Ukrai-
nan sodan puhjettua Irina 
on pitänyt yhteyttä. Hän kir-
joitti rukousaiheen:” Halu-
an vain yhden asia, että sota 
loppuisi ja siviilit eivät kär-
sisi.”

Matka sota-alueen 
kautta Odessaan
Vuonna 2018 olin kolman-
nen kerran Ukrainassa. Sil-
loin Pyhän Maan Kristittyjen 
järjestämällä matkalla. Kio-
vasta matkustimme Ljub-
nin kaupunkiin, jossa veim-
me lastenkotiin avustusta ja 
tutustuimme missä mallis-
sa seurakunnan remontoima 
vanhustenkeskus on. Kau-
punginjohtaja kertoi meille 
sosiaalityön haasteista. Ljub-
nista jatkoimme Itä-Ukrai-
nassa sijaitsevaan Krama-
torskin kaupunkiin. Lukijat 
muistanevat, että kesällä ve-
näläiset ampuivat raketteja 
kaupungin rautatieasemal-
le, jonne tulimme junalla. 

Kaupunki oli elänyt raas-
tavia hetkiä vuonna 2014, 
kun  separatistit hyökkäsi-
vät. Eräästä protestanttises-
ta seurakunnasta he nouti-
vat kesken kokouksen neljä 
nuorta diakonia. Kaikki löy-
tyivät myöhemmin ammut-
tuina. Seurakuntalaiset ovat 
rakentaneet miesten kun-
niaksi muistomerkin. Näil-
tä nuorilta miehiltä jäi yksi-
toista pientä lasta ja vaimot. 
Seurakunta oli ostanut ai-
koinaan entisen elokuvate-
atterin kokoustilakseen. Kun 
menimme sunnuntaiaamun 
jumalanpalvelukseen, niin 
heti sivuovesta astuttuamme 
saliin laskeutui valtava Py-
hän Hengen läsnäolo. Muis-
tan itkeneeni koko jumalan-
palveluksen ajan, joka kesti 
noin kaksi tuntia. Jälkeen-
päin ajattelin, että ehkä se 
pyhyys johtui siitä, että seu-
rakunta oli marttyyriseura-
kunta. 

Kramatorskista olikin yö-
juna Odessassaan. Kaupun-
gissa toimii kristillisen lähe-
tysjärjestö Новая 

Җизнь eli Uusi Elä-
mä. Ennen sotaa he ruokki-
vat nälkäisiä kadulla use-
ana päivänä viikossa. Nyt 
näinä aikoina he ruokkivat 
noin 900 ihmistä päivittäin. 
Sota on tuonut monenlaista 
hätää. Sodan alettua he siir-
sivät noin 800 naista ja las-
ta turvaan Moldovaan. Uusi 
Elämä-seurakunta rakentaa 

Sodasta kärsivien lastenleirillä oli monenlaista ohjelmaa. 
Eräs 12-vuotias tyttö sanoi Posion kirkossa pidetyssä tilai-
suudessa: ”Leirillä lauletut hengelliset laulut ovat paranta-
neet minun sydämeni.”

Vikrtorin pojan perheen pienokainen syntyi kauttaaltaan pai-
seisena. Lääkäri ovat tehneet parhaansa.

Nämä naiset olivat ennen juoppoja ja asuivat kadulla. Uusi 
Elämä seurakunnan työntekijät löysivät heidät, antoivat en-
siapua, pesivät, vaatettivat ja tarjosivat sisämajoituksen. Nyt 
he auttavat toisia.

Kramatorskin seurakunta auttaa tänä päivänä jakamalla vaatteita, ruokaa ja vettä kaupunki-
laisille sekä auttamalla lääkäreitä ja sairaanhoitajia.

parhaillaan noin 1000 hen-
gen parakkiasuntoaluetta 
maan sisäisille pakolaisille.

Eheytysleirejä 
sodasta kärsiville 
lapsille 
Pyhän Maan Kristityt ry ja 
Global Christian Support 
ovat yhteistyössä järjestä-
neet sodasta kärsineille lap-
sille hoitavia leirejä Suomes-
sa, kaksi kertaa Kuhmossa 
ja kaksi kertaa Posiolla. Itse 
olen saanut olla apulaisena 
molemmilla Posion leireillä. 
Ensimmäisellä leirillä 2019 
syntyi laulu, ”Kohtaami-
nen”. Jos pienen lapsen koh-
taat, jota tunne et, niin anna 
silloin hymy, jonka huomais 
hän, kun tietää et voi mitään, 

hänen tuskastaan, anna sil-
loin hymy, joka häntä roh-
kaisee. ”Pieni poika”-laulu 
syntyi 2020, se kertoo pie-
nen ukrainalaispojan sisäi-
sestä tuskasta ja kaipuusta 
Jeesuksen luokse. ”Minun 
sydämessä on monta, niin 
raskasta asiaa, niitä kanta-
maan olen väsynyt, en kes-
tä niiden alla. Minä kannan 
tuskaa sisällä, en voi sitä 
unohtaa, siksi katson sinuun 
tässä, onko toivoa elämässä. 
Minun sydän janoinen vain 
sinua odottaa, minä kuulin 
sinun kutsusi, tahdon sii-
hen vastata.” Tuska on tul-
lut monelle ukrainalaislap-
selle toistamiseen tämän 
uuden sodan myötä. Muis-

tetaan heitä rukouksin. Sot-
kamon kirkossa oli 27.3.22 
Rukous-konsertti Ukrainan, 
Venäjän ja Suomen puolesta. 
Kirkossa oli enemmän uk-
rainalaisia kuin paikallisia. 
Alttarilla suomalaiset ja uk-
rainalaiset lapset rukoilivat 
yhdessä toisten lasten puo-
lesta. Rukous on väkevin ase 
maailmassa. Jumala kutsuu 
Ukrainan kansaa. ”Ja avuk-
sesi huuda minua hädän 
päivänä, niin minä autan si-
nua ja sinun tulee kunnioit-
taa minua, sanotaan Psal-
missa 50:15. 

Ape Nieminen

Kurenpojat P19 voittoon Haukiputaalla
Jouluviikon torstaina oli 
Kurenpojilla P19 Futsal-Lii-
gassa tärkeä vieraspeli Hau-
Paa vastaan. Ottelu päättyi 
lopulta Kurenpoikien le-
veään 10-4 (3-3) voittoon.  
Voiton ansiosta Kurenpojat 
siirtyi samalla yksin lohko-
ykköseksi. 

Jo avausjakson puolivä-
liin mennessä Barwani Ka-
binga oli vienyt Kurenpo-
jat kolmen maalin johtoon 
ja peli näytti olevan sen hal-
lussa. Jakson lopulla Hau-
Pa kuitenkin teki reilussa 
minuutissa kolme maalia 

ja tauolle mentiin tasaluke-
missa 3-3.

Toisella jaksolla ku-
renpojat lisäsivät tempoa, 
voittivat useimmat kak-
sinkamppailut ja tekivät 
maaleja tasaiseen tahtiin pe-
räti seitsemän. Kun HauPa 
onnistui vain kerran, niin 
lopputuloksella 10-4 Kuren-
pojat otti tärkeät kolme sar-
japistettä. 

Kurenpojista suurimmat 
tehot 7 (5 maalia+2 syöt-
töä) merkittiin ottelun par-
haana palkitulle Barwani 
Kabingalle. Barwanin veli-

poika Nkashame Ntambwe 
lihotti pistepörssiään tehoin 
2+2. Kolmeen tehopistee-
seen yltivät Ville Kyngäs 
(1+2), Otto Niemelä (1+2) 
ja Ilja Niemelä (2+1). Vas-
ta 13-vuotias maalivahti Ilja 
Niemelä näytti myös maa-
lintekomallia tykittämällä 
yli puolesta kentästä kaksi 
lähes identtistä maalia – yh-
den kummallekin HauPan 
maalivahdeista. 

PUDASJärveläinen lehti
P19 Futsal-Liiga, 

lohko C.
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Pikkuinen Tellu katselee, kun isoäiti leikkaa tuk-
kaansa lyhyemmäksi. 
– No miltäs mummi näyttää? hän kysyy Tellulta. – 
Et enää vanhalta naiselta.
Kun mummi myhähtää tyytyväisenä, Tellu lisää: – 
Vaan vanhalta ukolta!

* * *
Kahvitauolla muisteltiin mukavimpia joululahjo-
ja. Ari kertoi keksineensä vuosi sitten anopilleen osu-
van joululahjan. – En ostanut lahjaa lainkaan!
– No mitä järkeä siinä oli? Kari uteli. – Se että anoppi ei 
puhunut minulle vuoteen!
– Yksi keino on, ettei kerro anopille vitsejä. Nauruhan 
pidentää ikää! Kari sanoo.
– Minullahan kävi köykäisesti viime kesänä, Ari muis-
telee. – Yritin näet hukuttaa murheeni järveen, mutta 
anoppi osasikin uida!
– Kyllä joulun kauneimmat jouluvalot olivat anopin 
auton takavalot, Kari jatkaa. 
– Kunpa näkisinkin ne. Anoppi asuu meillä enkä minä 
tule toimeen hänen kanssaan.
– Ole mies ja sano hänelle päättäväisesti, että hänen 
pitää muuttaa?
– Ei se oikein onnistu, sillä hän omistaa talon!

* * *
Pikkuinen Lempi: – Mummi, sinä et saa enää suuko-
tella minua.
Mummi: – No mutta lapsikulta, miksi en?
Lempi: – No kun isi sanoi eilen äidille, että sinulla on 
niin terävä kieli! 

* * *                                               
Viikon sitaatti (Helen Rowland): On yhtä vaikeaa 
saada mies pysymään kotona vihkimisen jälkeen kuin 
oli saada hänet lähtemään kotiinsa ennen avioliittoa. 

* * *
Naisten kesken: – Minäpä sain erikoisen hienon ja 
kätevän joululahjan, Alli kertoo Ellille. – Se on sham-
poo, ja kun tukka pestään sillä, siinä ei tarvita lainkaan 
vettä.
Elli: – Et oo tosissas! Alli: – Kyllä. Pesuohjeessa lukee: 
Kuiville hiuksille!

* * *
Laihialaismies sai joululahjaksi paketin, jonka hän 
päätti avata vasta tammikuun alussa.
Pikkuinen Maija: – Äiti, onkohan siellä Korvatunturil-
la liian pienet komerot?
Äiti: – Voi sinua pientä. Miksi sinä noin ajattelet?
Maija: – No kun pukki oli tuonut joulun jälkeen vaat-
teensa meidän komeroon!

* * *
Pikkuinen Jaakko saapuu koulusta: – Äiti, minä 
osasin kirjoittaa kolme sanaa. – No mitäs sinä kirjoitit? 
äiti kysyy. Jaakko: – En tiedä, kun en osaa vielä lukea!    

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Lapsikullat ja mummelit 

Maaklaaman rantaa. Kuva: Mauri Hietala.

Uusi vuosi vastaan monipuolisella 
ohjelmalla Iso-Syötteellä

Syötteellä vuoden 2022 vii-
meistä päivää vietettiin lu-
misateisessa säässä. Alu-
eelle oli saapunut tuhansia 
ihmisiä nauttimaan ulkoilun 
ilosta ja juhlimaan alkavaa 
vuotta. Innokkaita talviur-
heilijoita riitti koko viikon-
lopun niin laskettelurinteis-
sä ja laduilla, kuin kävellen 
ja läskipyörien selässäkin. 
Kotimaisten matkailijoiden, 
alueen mökkiläisten ja vau-
nulaisten lisäksi tänä vuon-
na Syötteen uudesta vuo-
desta nautti myös moni 
ulkomailta lomailemaan tul-
lut asiakas. Alueen toimi-
jat järjestivät vuoden vaih-
teen viikonloppuna erilaisia 
tapahtumia, jotka huipen-
tuivat vuoden vaihteeseen. 
Iso-Syötteen laskettelurintei-
den ilmainen yömäki päättyi 
ennen puolta yötä, jonka jäl-
keen satapäinen lapsijoukko 
pujotteli upeana soihtujono-
na alas tunturin eturinteen. 
Soihtulaskun jälkeen, vuo-

Ilotulitus järjestettiin Iso-Syötteellä yhteistyössä eri yritysten kanssa. 

Näyttävään soihtulaskuun juuri ennen puolta yötä osallistui yli 100 nuorta laskijaa.

Soihtulaskuun osallistui 
muun muassa 12-vuotias 
Saaga Salmela Oulusta. Ko-
kemus oli hänelle tuttua jo 
toista kertaa. Hän oli viettä-
mässä uuttavuotta Syötteel-
lä yhdessä äitinsä Sirpa Sal-
melan kanssa, joka myös on 
innokas laskettelija. Saaga 
kertoi harrastaneensa las-
kettelua jo 3-vuotiaasta läh-
tien. 

Uuttavuotta oli vastaanottamassa Iso-Syötteen rinteiden juurella arviolta reilusti yli tuhat 
henkeä.

den vaihtuessa, paukahtivat 
komeat uuden vuoden ilotu-
litukset jälleen kahden vuo-
den koronatauon jälkeen il-
moille. Ilotulitus oli tänä 
vuonna koko alueen yhteis-
ponnistus, jota tukivat mm. 
Syötteen Matkailuyhdistys, 
Pudasjärven yrittäjät, Hiih-
tokeskus Iso-Syöte, Pyt-
ky ranch, Hotelli Iso-Syöte, 
Syötteen Maansiirto, Bisto-
ria, Tunturi-Market/Tuntu-
ri pub, Romekievari, Luon-

tokeskus, Pikku-Syöte, 
Keskusvaraamo, Pärjänkie-
vari, Iso-Syötteen taksimat-
kat, STP liikenne, Syöte taxi, 
Syötteen Eräpalvelut ja Syö-
te Rent&Safaris. 

Loppiaisviikonlopus-
ta odotetaan jälleen vilkasta 
Syötteen alueella.

Kurenalla Pudasjärven 
keskustassa Uutta Vuot-
ta otettiin vastaan Hotelli-
Ravintola Kurenkosken re-
montoiduissa ja uusituissa 

tiloissa. Tanssit olivat 20-24, 
jonka jälkeen nautittiin dis-
komusiikista aamu neljään 
saakka. 

Siuruan Kylä ry. järjes-
ti niin ikään räiskyvän ja 
vauhdikkaan koko perheen 
uudenvuoden vastaanoton 
entisellä Ahosen kaupalla.

Tästä ja Kurenkosken ta-
pahtumista lisää ensi viikon 
lehdessä. 

Heimo Turunen
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Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTO

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

LAKIPALVELUT  

KELLOSEPÄNLIIKE

ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.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!

 HYVINVOINTIPALVELUT 

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

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

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040-564 9523, 040-564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, Avoinna ma-pe 7-16

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P P Leimaus
P P Puukauppapalvelut
P P Tila-arviot
P P Metsäsuunnittelu
P P Maanmuokkaukset
P P Metsäviljely

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, 
tuomo.tuomaala@outlook.com

P P Metsäveroilmoitukset
P P Ojitus
P P Nuoren metsän hoito
P P Kemeratuet
P P Taimet ja siemenet

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

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  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Sami Vengasaho, Eetu Ja-
natuinen ja Jarmo Salme-
la toimivat Metsä Groupin 
metsäasiantuntijoina Pu-
dasjärvellä. He palvelevat 
metsänomistajia puukaup-
paan, metsänhoitoon ja Met-
sä Groupin omistajajäsenyy-
teen liittyvissä asioissa. 

Metsäasiantuntijoiden 
kautta metsänomistaja saa 
apua kaikissa metsänhoi-
toon ja -omistukseen liitty-
vissä kysymyksissä. Heidän 

kanssaan voi esimerkiksi so-
pia maksuttoman tilakäyn-
nin. 

-Siinä käydään yhdessä 
kiertämässä metsätila, ja sen 
jälkeen teemme ehdotuksen 
metsänhoidosta ja hakkuis-
ta lähivuosille. Tilakäynti on 
minullekin hyvä keino pääs-
tä selville metsänomistajan 
toiveista ja tavoitteista, niin 
osaan ehdottaa oikeita toi-
menpiteitä, Sami kertoo.

Metsäasiantuntijoilta saa 

myös lisätietoa Metsä Grou-
pin jäseneduista ja palveluis-
ta metsänomistamisen eri 
vaiheisiin, kuten metsätilan 
sukupolvenvaihdokseen.

Sami Vengasahon toi-
mialue kattaa Pudasjärven 
itäiset osat Pärjänsuon ja 
Syötteen seutujen kautta Ja-
urakkajärvelle saakka. Eetu 
Janatuisen alueena on Pu-
dasjärven läntiset ja eteläiset 
alueet kuten Jaalangan, He-
tekylän ja Siuruan seudut. 

Molempien toimisto on Pu-
dasjärven keskustassa. Jar-
mo Salmela palvelee Livo-
jokivarren pohjoispuolen 
metsänomistajia Livon, Sa-
rakylän sekä Asmuntin alu-
eilla ja hänen toimipisteensä 
on Ranualla.

-Puukauppa ja metsän-
hoitotyöt ovat metsässä aina 
ajankohtaisia, teemme niis-
tä hoito- ja hakkuuesityksiä 
ja toimenpiteistä laadimme 
myös tarjoukset. Tällä het-

kellä puukaupassa on hyvä 
vire päällä, kysyntä on vah-
vaa etenkin kuitupuuhar-
vennuksista ja hankinta-
puusta Vengasaho tiivistää. 

Metsä Group on lähes 
100 000 suomalaisen met-
sänomistajan omistama 
osuuskuntapohjainen met-
säteollisuuskonserni. Met-
sä Groupin puunhankin-
ta ja metsäpalvelut hankkii 
kaiken Metsä Groupin käyt-
tämän puun. Metsänomis-

tajille tarjoamme kattavat 
puukaupan sekä metsän- ja 
luonnonhoidon palvelut kes-
tävään metsänhoitoon. Ven-
gasaho, Janatuinen ja Salme-
la kuuluvat Metsä Groupin 
yli 300 paikallisen metsäasi-
antuntijan joukkoon, jotka 
palvelevat metsänomistajia 
ympäri Suomen.

Metsä Group tiedotus 

Metsä Group vahvisti toimintojaan Pudasjärvellä
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0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

28 vuotta paikallista palvelua
t Uudis- ja korjausrakentaminen
t Sauna-ja kylpyhuoneremontit
t Huoneistojen muutostyöt
t Rakentamisen valvonta

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

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

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

ASUNTOKAUPAT

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)  
eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

Pudasjärvi, Högli-LKVPudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Siunausta ja menestystä uuteen alkavaan vuoteen! 

Me kehoitamme teitä Me kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan vastaanottamaan Jumalan 
armon niin, ettei se jää turhaksi. armon niin, ettei se jää turhaksi. 
2 Kor. 6:12 Kor. 6:1

Aluehallintovirasto on päätöksellään 3.1.2023 (Dnro 
PSAVI/9316/2021) määrännyt raukeamaan Iso-
Pukasuon turvetuotantoon myönnetyt ympäristöluvat 
nrot 50/04/1 ja 111/2015/1, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on todennut jälkihoitomääräyksissä edellytetyt 
toimenpiteet tehdyiksi. Lisäksi aluehallintovirasto 
on vahvistanut Iso-Pukasuon turvetuotantoalueen 
lopettamiseen liittyvät jälkihoitotoimet. Päätös 
on nähtävillä osoitteessa https://ylupa.avi.fi. 
Päätökseen saa hakea muutosta 9.2.2023 saakka. 
Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä. 

ILMOITUS YMPÄRISTÖN-
SUOJELULAIN MUKAISEN 
PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

Pohjois-SuomiPohjois-Suomi FC Kurenpojat 
MIESTEN FUTSAL-KAKKONEN 

FC KURENPOJAT - JUNSU 
TS-SALILLA LA 7.1. KLO 15.

Vapaa pääsy!  Tervetuloa! 

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

 Tervetuloa viihtymään. 
Muistathan hyvän hygienian.  

Tule vain terveenä.

SALIN 
PUOLI 

UUDISTUU 

TORSTAINA 5.1.
13.00 - 01.00 

(02.00)

PUDASjärveläinen luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2021

ovat haettavissa 1.1. - 7.2.2021 klo 16.00 välisenä aikana.

Lisätietoja ja hakemuskaavakkeet löytyvät osoitteesta  
www.pudasjarvi.fi/tuet

Paperiversioita voi noutaa Pudasjärven kaupungin  
asiakaspalvelupisteestä ma-pe klo 8-16.

www.pudasjarvi.fi/tuet

HALLINTOTOIMINTA

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2022

ovat haettavissa 11.1. - 14.2.2022 klo 16.00  
välisenä aikana.

Kehittämis-ja toimintatukien osalta painotetaan 
vuonna 2022 yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävää 
toimintaa
· Painopisteenä on hyvinvointiin, osallistavaan tai-

de-ja kulttuuritoimintaan, asumisympäristön ja 
-viihtyisyyden parantamiseen, luontoarvojen huo-
mioimiseen ja turvallisuuteen liittyviä asioita.

· Erityisesti toivotaan, että avustuksia haettaisiin 
myös uusiin osallistaviin toimintoihin ja niiden 
kehittämiseen.

· Retkien sisällön tulee tukea järjestön omaa toi-
mintaa (esim. kisa-, valmennus- ja opintoretket). 
Pelkät shoppailumatkat eivät ole tuen piirissä. 

· Pudasjärven kaupungin kehittämis-ja toimin-
tatuilla tehdyistä toimista ja tapahtumista tulee 
viestiä eri tavoin.

· Tukea eivät voi hakea poliittiset tai uskonnolliset 
yhdistykset.

Lisätietoja osoitteesta www.pudasjarvi.fi/tuet
Toivomme ensisijaisesti käytettävän sähköisiä ha-
kulomakkeita, jotka aukeavat tammikuun alku päi-
vinä. Paperiversioita voi noutaa Pudasjärven kau-
pungin asiakaspalvelupisteestä sen aukioloaikoina.
Infotilaisuus etänä 17.1.2022 17.30-18.30.
Lähetä viesti sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi otsikol-
la ”Osallistun infotilaisuuteen kt2022” ja saat pa-
luupostissa Teams-linkin.
Lisätiedustelut:
• palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin, puh. 040 504 

3861 (yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät)
• liikunnanohjaaja Sampo Laakkonen, puh. 040 194 

6315 (liikunta)
• kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen, puh. 040 585 6229 

(yksityiset hakijat)

www.pudasjarvi.fi/tuet

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2021

ovat haettavissa 1.1. - 7.2.2021 klo 16.00 välisenä aikana.

Lisätietoja ja hakemuskaavakkeet löytyvät osoitteesta  
www.pudasjarvi.fi/tuet

Paperiversioita voi noutaa Pudasjärven kaupungin  
asiakaspalvelupisteestä ma-pe klo 8-16.

www.pudasjarvi.fi/tuet

HALLINTOTOIMINTA

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2022

ovat haettavissa 11.1. - 14.2.2022 klo 16.00  
välisenä aikana.

Kehittämis-ja toimintatukien osalta painotetaan 
vuonna 2022 yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävää 
toimintaa
· Painopisteenä on hyvinvointiin, osallistavaan tai-

de-ja kulttuuritoimintaan, asumisympäristön ja 
-viihtyisyyden parantamiseen, luontoarvojen huo-
mioimiseen ja turvallisuuteen liittyviä asioita.

· Erityisesti toivotaan, että avustuksia haettaisiin 
myös uusiin osallistaviin toimintoihin ja niiden 
kehittämiseen.

· Retkien sisällön tulee tukea järjestön omaa toi-
mintaa (esim. kisa-, valmennus- ja opintoretket). 
Pelkät shoppailumatkat eivät ole tuen piirissä. 

· Pudasjärven kaupungin kehittämis-ja toimin-
tatuilla tehdyistä toimista ja tapahtumista tulee 
viestiä eri tavoin.

· Tukea eivät voi hakea poliittiset tai uskonnolliset 
yhdistykset.

Lisätietoja osoitteesta www.pudasjarvi.fi/tuet
Toivomme ensisijaisesti käytettävän sähköisiä ha-
kulomakkeita, jotka aukeavat tammikuun alku päi-
vinä. Paperiversioita voi noutaa Pudasjärven kau-
pungin asiakaspalvelupisteestä sen aukioloaikoina.
Infotilaisuus etänä 17.1.2022 17.30-18.30.
Lähetä viesti sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi otsikol-
la ”Osallistun infotilaisuuteen kt2022” ja saat pa-
luupostissa Teams-linkin.
Lisätiedustelut:
• palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin, puh. 040 504 

3861 (yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät)
• liikunnanohjaaja Sampo Laakkonen, puh. 040 194 

6315 (liikunta)
• kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen, puh. 040 585 6229 

(yksityiset hakijat)

www.pudasjarvi.fi/tuet

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2023 

ovat haettavissa 9.1.–14.2.2023 klo 16.00  
välisenä aikana.

Kehittämis- ja toimintatukien osalta kaupungin-
hallituksen päätöksessä 13.12.2022 §15 painotetaan 
seuraavia asioita:
• Kyläturvallisuuden ja valmiuden lisääminen
• Kylätalojen ylläpito ja kunnostaminen
• Kylätalojen energiakustannusten nousun tuke-

minen. Sähkölaskut marraskuu 2022 –maaliskuu 
2023. Erotus edellisen vuoden sähkölaskuihin ver-
rattuna. Summaan sisältyy vain sähkön kulutuk-
seen liittyvät eurot, ei sähkönsiirtolaskuja, vuok-
ra-asuntojen kuluja eikä muita lämmitysmuotoja 
(esim. pelletti).

• Kylätalojen pihapiirin ja muiden kohtaamispaik-
kojen ylläpito, kunnostaminen ja pienimuotoiset 
hankinnat

• Paikallisesti tärkeiden paikkojen pienimuotoinen 
maisemointi ja siistiminen  

• Kulttuurin, taiteen ja tapahtumien järjestäminen 
• Liikunnallista toimintaa lapsille, nuorille ja per-

heille viikonloppuisin
• Ikäihmisten ulkoilu- ja ystävätoiminta
Rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea tukea kai-
kilta osin.  

Rekisteröimättömät ryhmät ja yksityishenkilöt: 
- Voivat hakea tukea kirjaprojekteihin sekä kulttuu-

rin ja taiteen tekemiseen 
- Eivät voi hakea tukea tapahtumiin ja retkiin. Näi-

den osalta pyydetään hakeutumaan rekisteröity-
jen yhdistysten kanssa yhteistyöhön tai rekiste-
röitymään yhdistykseksi.  

Tukea eivät voi hakea poliittiset ja uskonnolliset yh-
distykset. 

Kaupungin toivomus hakijoille:
Pudasjärven kaupunki pyytää yhdistyksiä harkitse-
maan onko tuen hakeminen välttämätöntä. Ener-
giakustannusten nousun vuoksi osa määrärahoista 
halutaan painottaa kylätalojen ylläpitoon ja valmiu-
teen liittyvien asioiden kehittämiseen. 
Tuen saaminen ei ole automaatio vaan summat voi-
vat vaihdella paljonkin eri vuosina. Tämä riippuu eri 
vuosien painotuksista. 

Lisätietoja osoitteesta www.pudasjarvi.fi/tuet
Tukihakemukset lähetetään kaupungin nettisivuilla 
olevan sähköisen lomakkeen kautta. Hakulomake 
aukeaa tammikuun alku päivinä.
Infotilaisuus Pirtissä tai etänä 11.1.2023 klo 17.30-
18.30. 
Lähetä viesti sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi otsikol-
la ”Osallistun infotilaisuuteen kt2023” ja saat pa-
luupostissa Teams-linkin.
Lisätiedustelut:
•  palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin,  

puh. 040 504 3861 
•  kulttuurisuunnittelija Henna Hiltunen,  

puh. 040 585 6229 (yksityiset hakijat)

ETSITKÖ VUOKRA-ASUNTOA? 
Vapaana kaksio, rivitalokolmio sekä 

100 neliön huoneisto luhtitalosta. 
Tiedustelut: 040 820 3241.

Hiljainen talviluonto 
elää säästöliekillä

Talvinen luonto näyttää 
hiljaiselta, liki kuolleel-
ta. Poissa on suurin osa 
kesäisistä lintulajeista. 
Karkeasti arvioiden vain 
kymmenesosa jää Suo-
meen, ei aivan sitäkään. 
Nisäkkäistä kuitenkin lä-
hes kaikki pysyvät maas-
samme, muutamia lepak-
kolajeja lukuun ottamatta. 
Suomen talvi on kasveille 
ja eläimille ankara. Täällä 
olevat kasvilajit ja eläimet 
ovat sopeutuneet talveen 
ja koettavat kitkutella mo-
nin keinoin sen yli. Esi-
merkiksi Lapissa tunturi-
koivut kasvavat mataliksi, 
jotta pystyvät jäämään tal-
vella lämpöä eristävän 
paksun hankikerroksen 
alle. Hangen yläpuolelle 
jäävän oksan kohtalona on 
kuivua ja kuolla kylmässä 
pakkastuulessa. Eläimet 
elävät hiljaiseloa. Hyön-
teiset ovat hakeutuneet 
erilaisiin puiden koloihin 
ja kaarnan rakosiin. Täl-
laisissa paikoissa talveh-
tivat muun muassa hämä-
häkit, lattakoit ja kärpäset, 
sekä myös sienisääsket ja 
horkkahyttyset, jotka ovat 
keväällä ensimmäisien 
lentävien hyönteisten jou-
kossa. Hyönteisiä on tal-
vella vaikea havaita, mut-
ta osa niistä talvehtii myös 
erilaisissa rakennuksissa 
kuten kellareissa. 

Talvinen päivä on ly-
hyt ja valon määrä vä-
häinen. Aamu- ja ilta-
hämärä kurottautuvat 
melkeinpä yhteen. Pi-
meään aikaa kuu heittää 
maan kamaralle varava-
loa. Pimeinä talviöinä kuu 
paistaa enempi kuin mui-
na vuodenaikoina. Tal-
vella kuu on yhtä lähellä 
maata kuin aurinko on ke-
sällä. Myös pohjoiselle tai-
vaalle leiskuvat revontu-
let tuovat pimeään yöhön 
valoa. Todellinen talvi al-
kaa vasta joulun jälkeen ja 
kylmintä on monesti hel-
mikuussa. Mutta joulun 

jälkeen päivä myös piden-
tyy ja valon määrä lisään-
tyy. Helmikuussa näkyy jo 
enempi kevään merkkejä. 
Kuten Zacharias Topelius 
aikanaan mainitsi; Suomes-
sa on 9 kuukautta talvea ja 
eikä kesääkään kolmea kuu-
kautta. 

Talven vaikutus on voi-
makas koko vuoden. Luon-
to alkaa valmistautua tal-
veen jo alkukesällä. Muun 
muassa linnut aloittavat pe-
sinnän niin aikaisin kuin 
mahdollista. Poikasien on 
oltava lentokykyisiä en-
nen seuraavan talven tu-
loa ja emojen on vahvistet-
tava itseään pitkään talvea 
tai muuttomatkaa varten. 
Osa muuttolinnuista len-
tää Välimeren maihin mis-
sä Zacharias Topelius kir-
joiti suositun joululaulun, 
Sylvian Joululaulu. Sylvia, 
eli mustapääkerttu oli To-
peliukselle rakas lintulaji. 
Mustapääkerttu on sukun-
sa eittämättä paras laulaja 
ja laji oli myös Topeliuksel-
la häkkilintuna. 

Topelius asusteli Väli-
meren maissa ja varmaan-
kin ikävästä Suomeen syn-
tyi laulu mustapääkerttua 
katsellessa. Vaikka talvi-
päivä on lyhyt ja pimeä, 
joutuvat monet lajit hake-
maan ravintoa. Metsot etsi-
vät männyn neulasia jääty-
neistä männyistä. Neulaset 
ovat metson ainoaa ravin-
toa talvella. Kaikki kanalin-
nut osaavat mennä kieppiin 
lumen joukkoon ja ne ovat-
kin koloissaan suurimman 
osan vuorokaudesta. Myös 
pikkulinnut osaavat men-
nä kieppiin lumeen. Muun 
muassa talitiainen, puna-
tulkku, keltasirkku ja urpi-
ainen käyttävät näin lunta 
turvanaan pakkasta ja pe-
toja vastaan. Metsissä saa-
listaa muun muassa kym-
menkunta pöllölajia, joiden 
on löydettävä jatkuvasti ra-
vintoa. Näiden lisäksi kak-
si pöllölajia eli sarvi- ja suo-
pöllö muuttavat Suomesta 

etelämmäksi. 
Valon määrä on tärkeä 

tekijä eläinten ja kasvien 
talveen valmistautumises-
sa. Päivän lyheneminen, ei 
lämpötila, aloittaa eläinten 
karvanvaihdon ja sulkasa-
don. Muun muassa riekolla 
sulkien vaihtaminen talvek-
si valkoisiin kestää noin 2,5 
kuukautta. 

Nykyinen voimakas il-
maston lämpeneminen tu-
lee vaikuttamaan myös 
eläinten talveen voimak-
kaasti. Esimerkiksi meillä 
valkoinen metsäjänis saat-
taa tulevaisuudessa olla 
tummakarvainen, kuten on 
eteläisessä Ruotsissa ollut jo 
pitkään. Talven ote on Suo-
messa niin kova, että osa 
eläimistä elää horrokses-
sa talven, kuten mäyrä, su-
pikoira, siili ja varsin har-
vinainen koivuhiiri. Myös 

osalla linnuista on taito 
vaipua talvella hypoter-
miaan, näin muun mu-
assa tiaisilla ja hippiäisil-
lä. Monet nisäkkäät kuten 
myyrät elävät suurimman 
osan talvea erilaisissa lu-
mikäytävissä ja koloissa, 
näin myös niiden saalis-
tajat lumikko ja kärppä-
kin. Päästäisellä on kyky 
kutistuttaa itseään ja sen 
ruumiin paino jopa puo-
littuu, näin energiaa ku-
luu vähemmän. Vaikka 
luonto on hiirenhiljainen 
ja vain pohjantikan tai kä-
pytikan vaimea naputus 
puun kylkeen rikkoo tal-
vipäivän, on metsien suo-
jassa lukuisa joukko lajeja, 
jotka koettavat selvitä ly-
hyen ja lumisen talven ah-
dingosta.

Jarmo Vacklin

Topeliuksen rakastama häkkilintu ´´sylvia´´, eli mustapää-
kerttu jättää usein syysmuuton varsin myöhäiseksi. Lintuja 
näkee vielä loppusyksyllä ja keskellä talveakin. Yhä useam-
pi lintu yrittää myös talvehtimista vaihtelevalla menestyk-
sellä.

Talvinen päivä on lyhyt ja luonto vaikuttaa autiolta. Suuri 
joukko eläimiä liikkuukin vain hämärissä ja pimeässä. Täl-
laisia lajeja ovat muun muassa hirvi, jänis, kettu ja pöllöt.

Monet lintulajit keräävät talveksi ruokavarastoja. Linnut 
myös tankkaavat syksyllä runsaammin ravintoa, jotta ener-
giaa riittäisi kylmiin talviöihin. Lintujen paino onkin talvel-
la 10-20 prosenttia korkeampi kuin kesäaikaan. 

OSTETAAN 
 viimeisen päälle hyvä 

kirkkoreki / resla. 
P. 040 766 0343
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”Jyviä ja akanoita” jo 100 vuotta!
Jokaiselle Suomen Kuvaleh-
den lukijalle tuttu ”Jyviä ja 
akanoita” -palsta on saavut-
tanut jo kunnioitettavan 100 
vuoden iän. Koko historian-
sa ajan se on ollut Suomen 
Kuvalehden luetuin pals-
ta. Elsa ja Sakari Virkkunen 
kokosivat palstaa vuoteen 
1988 saakka, josta lähtien – 
jo 34 vuoden ajan! – palstaa 
on koonnut oululainen Juk-
ka Ukkola.

Jukka Ukkola on esitel-
ty tämänkin lehden lukijoil-
le. Hänhän on toimittanut 
kaksikin oivallista Oulun 
murteen kirjaa Ookko nä ja 
uudemman Ookko nää. Suo-
men Kuvalehden taka-auke-
amalla on jo pitkään nautittu 
Ukkolan naurattavista paki-
noista.

– Sakari Virkkunen an-
toi palstalle nimen ”Jyviä 
ja akanoita” keväällä 1958, 
mutta jo ennen sitä Suo-

men Kuvalehden erinimisis-
sä ajanvieteosastoissa oli jul-
kaistu lukijoiden lähettämiä 
lehtileikkeitä 1920-luvul-
ta alkaen, ei tosin läheskään 
joka viikko, Jukka Ukkola 
kertoo. 

”Jyviä ja  
akanoita”  
nyt kirjaksi
”Jyvien ja akanoiden” sata-
vuotistaipaleesta on tulossa 
Ukkolan toimittama kirja:

– Siihen on tulossa arvi-
olta tuhat jyvää ja akanaa 
koko niiden historian ajalta, 
eli pari prosenttia kaikista 
julkaistuista. Olen kerännyt 
niitä vuosien mittaan pait-
si omista arkistoistani, myös 
vanhoista paperilehdistä. 
Niitä on kertynyt Utajärven 
mökilleni noin 4 000 kappa-
letta ja lisää on löytynyt Suo-
men Kuvalehden digiarkis-

tettu ja suurimmaksi osaksi 
jo vihitty Pielisjärvellä työ-
mies M.M. ja emännöitsijä 
N.N. (SK 37/1941.)

* Myyn tarpeettomana 
yhden hengen päästä ve-
dettävän koivusängyn. (SK 
49/1944.)

* Leski, jolla on 13 las-
ta, etsii samanlaisen poika-
miehen tuttavuutta. Vast. 
nimim. ”Perhe-arpojen osta-

ja”. (SK 2/1945).
* Hautauksia Oulaisissa. 

Avioliittoon vihittiin sun-
nuntaina Oulaisten hauta-
usmaalla työnjohtaja N.N:n 
kylmennyt tomumaja. (SK 
19/1960).

* Halutaan vuokrata. Iso 
yksiö tai pieni kaksio par-
vekkeella odottavalle äidil-
le. Varma vuokra. Kiire. Il-
moitus Itäväylässä 25.2.1999, 

(SK 13/1999).
* Lannanlevitys jäi pöy-

dälle. Otsikko Kalajoki-
laaksossa 20.2.2008, (SK 
10/2008).

Martti Kähkönen

tosta. 
– Lisäksi kirjaan tulee 

muun muassa Suomen Ku-
valehden Polkom-palstalta 
tutun kuvittajan Vesa Lehti-
mäen piirroskuvitusta sekä 
Kansallisarkiston digitaa-
lisesta lehtiarkistosta poi-
mittuja ilmoituksia, mikä-
li niiden painatus teknisesti 
onnistuu.

Klassikkoja  
maistiaisiksi
Tässäpä sitten jo ennakko-
maistiaisiksi muutama klas-
sinen jyvä ja akana:  

* Puunaamaan tottunut 
nainen saa työpaikan. (SK 
15/1932.)

* Avioliittoon on kuulu-

Tuuritupa juhli 25-vuotista taivaltaan
Jo aamusta 21.12. oli poruk-
kaa siemailemassa kahvia 
Tuurituvan 25-vuotisen ole-
massaolon kunniaksi. Tuu-
ritupa aloitti nykyisellä 
paikallaan 1990-luvun lop-
pupuolella. Tuvan palvelui-
hin kuuluvat normaalit kios-
ki- ja veikkauspalvelut. Joka 
päivä hyvän kahvin lisäk-
si asiakkaille tarjotaan tuo-
reita kahvileipiä ja muita 
kioskituotteita. Asiakkaat, 
jotka eivät pelaa Veikkauk-
sen pelejä internetissä voi-
vat tulla veikkaamaan Tuu-
rituvalle. Marko Koivula 
ja Kirsi Hanhela toivovat, 
että ihmiset enempikin kä-
visivät täällä veikkaamas-
sa ja kahvilla. Hyviä Veik-
kauksen voittoja on sattunut 
myös Tuurituvalla asioineil-
le. Viime helmikuussa onni 
potkaisi erästä Casino-ar-
van raaputtajaa suurehkol-
la voittosummalla. 250 000 
euron voittosummaa juhlis-
tettiin myös Veikkauksen 
toimipisteessä. Usean kym-
menentuhannen euron po-
rukkavoittokin on napsahta-
nut Tuurituvan veikkaajille. 
Erilaisia Veikkauksen arpo-
ja löytyy kahvilan tiskiltä 
jopa 15 perinteisten Loton, 
Vakioveikkauksen, Euro-
jackin lisäksi. Kahvilassa on 
esillä Urheilijoiden tuottei-
ta. Tänä talvena myydään 
muun muassa MM Umpi-
hanki-kaulaliinoja ja MM 
Umpihanki-logolla varus-
tettuja lakritsilaatikoita tal-
vitapahtuman kustannuksi-
en peittämiseksi. Myynnissä 
on myös Ullmaxin tekni-
siä asusteita. Helpoiten Pu-
dasjärven Urheilijoiden toi-
minnasta ja tapahtumista 
saa  informaatiota juuri Tuu-
rituvalta. Nykyään kahvi-

lan työntekijänä toimii Sau-
li Harju. Suurena apuna on 
viime viikkoina ollut työs-
säoppimisjaksoaan suorit-
tava Hanne Romakkaniemi. 
Urheiluseuran toimistossa 
työskentelevä Marko auttaa 
myös usein kahvilan puolel-
la. Tuuritupa palvelee myös 
seuran kokouspaikkana. 
Tuurituvan kehittämistyö-
ryhmässä käydään keskuste-
lua toiminnan kehittämises-
tä ja tulevaisuudesta. 

Hyvä äiti- 
systeemi vei 10 
000 markkaa
- Vuonna 1997 Rautakir-
ja siirtyi Kauppatien tiloi-
hin, joten tämä tila jäi tyh-
jäksi. Silloin Urheilubaari 
oli nykyisen M-tavaratalon 
rautaosaston tiloissa. Meil-
lä oli siellä seuran toimis-
to, kahvilakioski ja bingo. 
Pudasjärven Urheilijat osti 
Tuurituvan liiketilan, jo-
hon pääsimme muuttamaan 
15.12.1997. Aluksi Tuuritu-

van kahvilaa pyörittivät Tai-
na Tauriainen ja Arja Rytinki. 
Vanhasta muistista ihmiset 
tulivat asioimaan entiseen 
R-kioskiin, joten saimme ta-
loudellisesti hyvän alun toi-
minnalle. Vuosien varrella 
Taina Tauriaisen ja Anu Sa-
rajärven olkapää tuli tutuk-
si monelle vanhemmalle ih-
miselle. Kyllä tämä on ollut 
kaiken kansan olohuone, jos-
sa ihmisten huolia on kuun-
neltu yhdessä. Myöhemmin 
teimme pienen remontin ja 
siirsimme Urheilijoiden toi-
miston Meritan yläkerrasta 
tänne. Tuuritupa on monel-
le asiakkaalle myös sosiaa-
lisen kohtaamisen paikka. 
Tänne tullaan porisemaan 
kahvikupposen ääreen ja ky-
sellään: Mitä kuuluu? Meille 
on tärkeää pitää kahvilatoi-
mintaa yllä juuri tämän täh-
den. Eihän tämä mikään ra-
hasampo ole. Veikkaajatkin 
pikkuhiljaa siirtyvät pelaa-
maan internettiin. Vuonna 
1998 Tuuritupa pääsi Veik-
kauksen palkitsemistilai-

Marko Koivula tunnetaan Umpihankihiihtojen puolesta puhu-
jana. Varainhankintaa tehdään myymällä kaulahuiveja ja Um-
pihanki-lakritsaa.

Entisen Priman, nykyisen M-tavaratalon rautaosaston tiloissa 
oli Pudasjärven Urheilijoiden ruokakahvila, konebingo ja toi-
misto. Seuran puheenjohtaja Seppo Sammelvuo tarkastamas-
sa kokousasiakirjoja, seuran ahkera talkoolainen Antti Honka-
nen, nuorisovalmentaja Taisto Haahela ja muuta kokousväkeä. 
Seppo kertoi, että pääseuralla oli aikoinaan 12 alaseuraa. 

Pudasjärven Yrittäjät ry:n onnitteluja vastaanottamassa toiminnanjohtaja Marko Koivula ja 
Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Kirsi Hanhela. Tuuritupa-nimellä kahvila on toimi-
nut 25 vuotta. Urheilijoiden kahvila toiminta alkoi erimuotoisena vuonna 1974.

suuteen. Kumpumäen Sep-
po oli paikalla, kun Matti 
Ahde päätti kahdesta finalis-
tista valita sen kioskin, jos-
sa hänen äitinsä kävi veik-
kaamassa. 10 000 markan 
palkinto olisi kuulunut suu-
rimman veikkaus myyn-
nin vuoksi meille, kertoivat 
Marko ja Kirsi.

Seppo  
Sammelvuo  
muistelee
- Entisissä Säästöpan-
kin tiloissa, jossa nyt toi-
mii Elämän Wirtaamo oli 
1970-luvulla Urheilijoiden 
Bingobaari. Siellä oli kone-
bingo, toimistotilaa ja kah-
vila baaritiskeineen. Silloin 
palkattiin ensimmäinen toi-
minnanjohtaja, joka oli Paa-
vo Kauppila. Bingotytöt 
pyörittivät bingoa. Paavon 
vaimo Raili vastasi kahvilas-

ta. Säästöpankin tiloissa aloi-
timme vuoden 1974 alusta. 
Kahvilatoiminta antoi poh-
jaa ja uskallusta lähteä ra-
kentamaan Jyrkkäkosken 

huvikeskusta. 1980-luvulla 
muutimme Priman tiloihin.

Ape Nieminen
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PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17

TALVEN TUISKUIHIN
LINGOT LUOVUTETAAN KASATTUNA JA KOEKÄYTETTYNÄ, TARVITTAESSA EDULLISESTI KOTIIN KULJETETTUNA. 

STIGA ST 5266 P LUMILINKO STIGA ST 5266 P LUMILINKO 
●  Kaksivaiheinen lumilinko●  Kaksivaiheinen lumilinko
●  moottori STIGA WS 300●  moottori STIGA WS 300
●  302 cc / 6,2 kW●  302 cc / 6,2 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 66cm●  työleveys 66cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  EASY TURN -ohjaus●  EASY TURN -ohjaus
●  16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät●  16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät

2190€

ST 5266 P TRAC TELALINKOST 5266 P TRAC TELALINKO
●  moottori STIGA WS 300●  moottori STIGA WS 300
●  302 cc / 6,2 kW●  302 cc / 6,2 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 66 cm●  työleveys 66 cm
●  LED – ajovalot ja lämpökahvat●  LED – ajovalot ja lämpökahvat
●  EASY TURN-ohjaus●  EASY TURN-ohjaus
●  kolmipyöräiset telat●  kolmipyöräiset telat

2490€

ST 300E KIT ST 300E KIT 
●  48V Akkulumilapio●  48V Akkulumilapio
●  luo jopa  15 cm lumikerroksen●  luo jopa  15 cm lumikerroksen
●  säädettävä teleskooppivarsi ●  säädettävä teleskooppivarsi 
    ja lumen heittosuunta    ja lumen heittosuunta
●  työleveys 30cm●  työleveys 30cm
●  lumen heittopituus 1 – 5 M●  lumen heittopituus 1 – 5 M
●  mukana 2 Ah-akku ja laturi●  mukana 2 Ah-akku ja laturi

439€

ST 700E KITST 700E KIT
●  48V Akkulumilinko●  48V Akkulumilinko
●  mukana 4Ah-akku ja laturi●  mukana 4Ah-akku ja laturi
●  työleveys 50cm●  työleveys 50cm
●  lumen heittopituus 1 – 6 M●  lumen heittopituus 1 – 6 M

669€

PORO-TYÖ/LÄMPÖHAALARIPORO-TYÖ/LÄMPÖHAALARI
●  erittäin lämmin vuori●  erittäin lämmin vuori
●  tuplaeristys polvissa ja istuma-alueella ●  tuplaeristys polvissa ja istuma-alueella 
●  lumilukot●  lumilukot

140€

POISTOERÄ 

HAJAKOKOJA

119€

CLASSIC- LÄMPÖSAAPAS   CLASSIC- LÄMPÖSAAPAS   
●  Alkuperäinen ruotsalainen!●  Alkuperäinen ruotsalainen!
●  vedenpitävä●  vedenpitävä
●  erittäin lämmin●  erittäin lämmin

UUSI 
MALLI!

Olga Oinas-Panuma ja Lauri Nikula tarjosivat joulukahvit

Keskustan kansanedustaja-
ehdokkaat Olga Oinas-Pa-
numa ja Lauri Nikula tarjosi-
vat joulukahvit ennen joulua 
16.12. Koskenhovissa. Muka-
na olivat myös emeritus maa-
herra Eino Siuruainen ja kan-
sanedustaja Juha Sipilä. 

Eino Siuruainen kertoi ole-
vansa 30 vuoden jälkeen en-
simmäistä kertaa puhumas-
sa poliittisessa tilaisuudessa. 
Maailman politiikkaosuu-
dessaan hän mainitsi autori-
täärisien valtioiden Venäjän 
ja Kiinan ottavan yhä enem-
män tilaa Afrikasta. Ukrainan 

tilanne ratkaisee suunnan Eu-
roopassa, jossa pääosaa näyt-
televät Saksa, Ranska ja Italia. 
Suomen tilanteesta kertoes-
saan Siuruainen toivoi Suo-
men kouluissa lisättävän his-
torian opetusta. Hallituksen 
hän toivoi kiinnittävän enem-
män huomiota yhteiskunta-
politiikan hoitamiseen. 

-Lähialueyhteistyö ol-
lut tärkeää vuosikymmenten 
ajan. Nyt se on valitettavas-
ti keskeytynyt, totesi Siuru-
ainen. 

Juha Sipilä totesi, että edel-
lisellä hallituskaudella 2015-

2019 saatiin talous tasapai-
noon. Nykyisen hallituksen 
toimesta koronapandemia ja 
natopäätös on hoidettu hy-
vin. Sähköenergian hinnoit-
telu on yhteiskuntasopimuk-
sella saatava kohtuulliseksi. 
Huoltovarmuusasiaa on pi-
dettävä esillä ja kotimaisen 
energian käyttöä on lisättävä. 

Gallupit eivät  
aatetta horjuta
Olga Oinas-Panuma oli toi-
veikas vaalien tuloksesta ja 
sanoi, että minun aatettani ei 

Joulukahvitilaisuuden puhujina olivat Eino Siuruainen, Lauri Nikula, Olga Oinas-Panuma ja 
Juha Sipilä. 

Eino Siuruainen kävi vaihtamassa kuulumisia tilaisuuden osallistujien kanssa. 

gallupit horjuta. 
-Korona-aika osoitti, että 

tiheään asutettu kaupun-
kielämä ei sovi kaikille. Yhä 
useammin ihmiset haluavat 
muuttaa taajamien ulkopuo-
lelle. Koko maakunnan elin-
voimaisena pitäminen vaa-
tii myös elinvoimaisia isoja 
kaupunkeja. Oulun läheisyys 
vaikuttaa mm. siinä, että Pu-
dasjärveltä käydään Oulussa 
töissä ja sieltä käydään meillä 
töissä. Pudasjärven kaupun-
ki on panostanut matkailuun. 
Syötteen kansallispuisto ja 
hiihtokeskukset Iso- ja Pikku-
Syöte ovat Pudasjärven mat-
kailun vetureita. 

Keskeisiin elinvoimate-

kijöihin Oinas-Panuma nos-
ti hirsirakentamisen, jolla on 
haluttu kasvattaa kaupungin 
vetovoimaa. 

Heinätekojärkeä 
eduskuntaan
Nettipoliisina työskentelevä 
Lauri Nikula kertoi olevansa 
kotoisin Pudasjärveltä ja toi-
mivansa mm. hirviporukan 
johtajana. Hän toivoi ihmi-
syyttä politiikan keskiöön ja 
kertoi olevansa mukana Kes-
kustan isäverkostossa. 

Poliisin työssään Nikula 
näkee yhteiskunnan vallitse-
van tilan, joka on päivittäisen 
tarkastelun alla. Turvalli-
suusympäristön muutokset, 

lainsäädännön toimivuus ja 
resurssien riittävyys ovat jat-
kuvassa käytännön testissä. 
Työtehtävät nuorisorikostut-
kinnassa ja nettipoliisina ovat 
tuoneet näkökulmaa varsin-
kin lasten ja nuorten muut-
tuviin haasteisiin, jotka ovat 
nykypäivänä aivan erilaisia 
kuin edellisellä sukupolvella.  

-Työn, luottamustoimien 
ja perhe-elämän lomassa et-
siydyn mielelläni luontoon. 
Metsästys, metsänhoito ja 
koiraharrastus tuovat oman 
näkökulmansa yhteiskun-
nan toimintaan. Haluan tuo-
da eduskuntaan tuttua ja tur-
vallista heinäntekojärkeä. HT

Herukka & Repolalla 
tupaantuliais- ja joulukahvit

Tilitoimistoyrittäjät Mer-
ja Herukka ja Aila Repola 
tarjosivat entisessä Posti-
talossa sijaitsevissa toimi-
tiloissa joulun alla 16.12. 
joulukahvit, jotka olivat 
samalla tupaantuliaiskah-
vitkin, koska tiloissa oli 
vuoden varrella remont-
teja vuokranantajan tahol-
ta. Tili- ja veroasiaintoimis-
to Herukka&Repola Oy on 
toiminut Toritie 2:sssa vuo-
den ajan. Aiemmin 30 vuo-

den ajan tilitoimiston toi-
mitilat sijaitsi Mäntytie 
6:ssa Repolan kotitalokiin-
teistössä. 

-Tilaa on yli 80 neliö-
metriä. Jokaisella työnteki-
jällä on oma työnurkkaus. 
Näkö- ja kuuloyhteys aut-
taa välittämään nopeaa tie-
toa toisille, esittelivät Merja 
ja Aila yrityksen tiloja. 

Samalla yrittäjät kertoi-
vat yrityksen siirtyvän yhä 
enemmän Merjan vastuul-

le reilu vuosi sitten toteu-
tetun yrityskaupan myötä. 
Yli 40 vuoden tilitoimis-
totyökokemuksen jälkeen 
Aila on siirtymässä eläke-
päiville ja on jo nyt muka-
na mm. Senioriyrittäjien 
toiminnassa. 

Merjalle Ailan tuki on 
ollut henkisesti tärkeää. 
Merja kertoi tykkäävän-
sä työstään ja kokee yritys-
vastuun siirtymisen muka-
vana asiana. HT 

Pudasjärven Yrittäjät ja Pudasjärven kaupunki kävivät joulukahveilla onnittelu- ja tutus-
tumiskäynnillä. Merja Herukka ja Aila Repola ottivat vastaan jouluiset kukat Yrittäjien 
hallituksen jäsen Pirkka Ylikoskelta, kaupunginjohtaja Tomi Timoselta ja yritysneuvoja 
Auvo Turpeiselta.


