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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

liaton.fi

KAIKKI PESUT ONNISTUU!

matot, työasut,  juhla-asut,  pöytäliinat, vuodevaatteet...

...  Arki tai  juhla ...  

 

Pesuja koskevat kyselyt suoraan:  
Liaton Kempele
Zatelliitintie 17 A 3 
p. 010 4233103
Avoinna: ma-pe 8-17

Palvelupiste LAromit
Ranuantie 253, 93100 Pudasjärvi. 

Huom! Soitathan ennenkuin tuot 
pyykkiä p. 040 5352 680

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

noutopöydästä 
ma 13.12. ja ke 15.12. klo 10-16.

sisältää: Joulukinkkua, uunilohta, keitetyt perunat, 
rosollia, lanttu- ja porkkalaatikkoa, leipä + voi, 
sekahedelmäkiisseli tai kahvi, ruokajuomat.

Hinta 11,50€

JouluAteriA

Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua! 20.-23.12. avoinna klo 10-18
24.12. liike suljettu

100 € lahjakortti nyt 90 €
Hemmotteleva kasvohoito 

70 € (norm. 80 €)

Täydellinen hemmottelupaketti  
140 € (norm. 167 €). 

Sisältää  kasvohoidon, kuumakivihieronnan ja 
hiusten leikkauksen.

Hemmottelupaketti 
100 € (norm. 115 €)

Sisältää kasvohoidon ja jalkahoidon hieronnalla.

Kuumakivihieronta  50 € (norm. 60 €)

Jalkahoito 
hieronnalla 45 € (norm. 50 €)

Jalkahoito 35 € (norm. 40 €)KIRppIS LA-SU 
11.-12.12. 
KLO 11-15Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa! HOX! TURVALLISUUS: 

Maskin saa ovelta!

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Corolla farmari 1,4 bensa, vm. 2006, HYVIN PIDETTY, aj. 260 
500 km, kats. 7/2021, kahdet renkaat, ilmastointi joka huollettu, HYVÄ 
huoltokirja, uudet ajovalot ja akku.  3600 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

0€ VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI
ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE

OSTA 1 –40 %saat

saat

OSTA 2 –50 %molemmat
KAIKKI  
LASIT

S I S Ä L T Ä Ä  K E H Y K S E T 

J A  L I N S S I T

Tarjous on henkilökohtainen ja koskee uusia silmälasi- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin eikä 
pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Yksien lasien ostajalle 40 %:n alennus, kaksien ostajalle molemmat -50 %. Tarjous ei 
koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. Tarjous on voimassa 30.1.2022 asti.PUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649 

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

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

Tulevaa ohjelmaa:
HUOM! 8.4.2022 Faija

Tervetuloa viihtymään. 
Muistathan koronarajoitukset.  Tule Terveenä.

Klo 22.00- 02.00. Lippu 12 € sis. ep.

Koronapassi vaaditaan joka päivä 
klo 17.00 alkaen. 

Tanssittaa

KIERTO-
TÄHDET

Lauantaina 11.12.

FC Kurenpojat
P19 Futsal-liiga 

 FC KurenPojat-tervarit-j 
la 11.12. Klo 17.00

Miesten-KaKKonen  
FC KurenPojat-FC nets su 12.12. Klo 17.00
Koronapassi käytössä, vapaa pääsy, kioski palvelee! Tervetuloa!

Pudasjärven 
Kehitysvammaisten Tuki ry. -teemaliite
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 12.12. kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Pii-
rainen. Tilaisuuteen voi osallistua tuomiokapitulin päivite-
tyn ohjeistuksen mukaan kirkkosalissa 50 henkilöä ja isos-
sa kahviossa 30 henkilöä. Messu striimataan seurakunnan 
YouTube-kanavan kautta.  

Kauneimmat joululaulut:   
Pudasjärven torilla to 9.12. kello 13.  
Pintamon kyläseuran talolla pe 10.12. kello 18, osan-
ottajarajoitus 20 henkilöä.  
Korpisen kylätalossa su 12.12. klelo 13.Tilaisuuteen 
osallistuvilta yli 16-vuotiailta tarkastetaan koronapassi.  
Sarakylän kappelin pihalla su 12.12. kello 13.  
Livon koululla su 12.12. kello 14. Tilaisuuteen osallis-
tuvilta yli 16-vuotiailta tarkastetaan koronapassi.   
Kuren kylätalossa su 12.12. kello 15, osanottajarajoi-
tus 20 henkilöä.  
Syötteen kylätalolla su 12.12. kello 15. Tilaisuuteen 
osallistuvilta yli 16-vuotiailta tarkastetaan koronapas-
si.Kirkossa su 12.12. kello 19. Tilaisuuteen osallistuvil-
ta yli 16-vuotiailta tarkastetaan koronapassi. Tilaisuus 
striimataan YouTube-kanavan kautta. 

Kaiken kansan joulupuuro seurakuntakodin pihalla (vi-
raston puoleinen piha) ke 15.12. kello 11–14. Joulupuuroa 
keitetään soppatykillä 500 annosta. 

Eläkeläisten musiikkipiiri on peruttu sisätilojen laulu-
tilaisuuksien tiukentuneiden kokoontumisrajoitusten 
vuoksi, tulkaa mukaan torstain tilaisuuteen torilla. 

kls. yhtyeen akustinen konsertti kirkossa to 9.12. kello 
18. Konserttiin on vapaa pääsy. Tilaisuuteen osallistuvilta 
yli 16-vuotiailta tarkastetaan koronapassi ja kasvomaskien 
käyttöä suositellaan. Konserttiin bussikyyti seurakuntako-
dilta kello 17.30. 

Ystävänkammari to 9.12. kello 12–13.30 seurakuntatalol-
la. Ystävänkammari päättää syyskauden jouluisella ohjel-
malla. Seuraava Ystävänkammari on to 20.1.2022. 

Lapsiparkki pe 10.12. kello 9.30–12 seurakuntakodilla.  
Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. En-
nakkoilmoittautumiset lastenohjaajille Tanja 040 868 4730 
/ Marja 040 586 1217.  Laitathan lapsellesi pienen välipa-
lan ja juoman mukaan. Perhekerho jää joulutauolle. 

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.  

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16 puh. 08 882 3100.  

Rauhanyhdistykset: Joulujuhla ry:llä su 12.12 kello 
16 (Urpo Illikainen). Viranomaismääräysten mukaan yli 
16-vuotiaiden tulee esittää ovella koronapassi. 

Kastettu: Viivi Eveliina Puurunen, Johanna Anna Susanna 
Särkelä, Maunu Miikkael Tolonen, Alvari Aleksanteri Tor-
vinen. 

Haudattu: Atte Johannes Särkelä 85 v. 

Olen kuunnellut jo useaan 
kertaan viime päivinä Leppä-
vaaran kirkon Kamarikuoron 
levyltä Lapsuuden joulua. Us-
kon, että Kaarlo Sarkian ru-
noon sävelletty laulu palauttaa 
minun lisäkseni monille mie-
liin omat lapsuusajan joulut. 

Lienee totta Sarkian sanat: 
”Mut’ jostain takaa aikojen 
menneitten, yhä silmiini kirk-
kaus lapsuuden joulujen sä-
dekimpun lämpimän, himme-
nemättömän heittää.” Kotini 
ja myöhemmin myös vaimo-
ni kodin joulut koen vieläkin 
muistoissani unohtumattomi-
na. Niiden odottaminen, pe-
rinteiset jouluvalmistelut ja 
varsinainen joulunvietto ovat 
’himmenemättömiä sädekimp-
puja’. 

Tulevaa joulua odottaessa 

olen miettinyt, ovatko joulut 
latistuneet; mitä joulu merkit-
see nykyihmisille, mikä jou-
lussa on minulle tärkeää – pää-
senkö enää lainkaan aitoon 
joulutunnelmaan.  

Itselleni tärkeitä jouluasioi-
ta ovat edelleen ”tupa hohta-
van puhdas ja koreiltu joulu-
puu, valkoinen puuro”, vaikka 
ei enää oman äidin keittämänä. 
Joulukiireitä ja lahjapaineita 
en kaipaa, vaan leppoisaa oles-
kelua, kuusen koristelua, kynt-
tilöiden lempeää ja lämmin-
tä lepatusta sekä kotikirkon 
jouluyön messua, joka palaut-
taa mieleeni todellisen joulun 
merkityksen.

Lapsuuden ja lapsien joulu, 
niissä on samaa intoa ja odo-
tusta kuin paimenilla Betlehe-
min kedolla. Eikö paimenten 

huudahdus ”nyt Betlehemiin” 
sisällä lapsenomaista maltta-
mattomuutta; kaikki on näh-
tävä heti, on koettava todek-
si enkelien ilmoitus ”teille on 
syntynyt Vapahtaja”. Paime-
net eivät epäilleet enää van-
kilassa olleen Johannes Kas-
tajan tavoin, oliko Jeesus se 
oikea, vai pitääkö odottaa vie-
lä toista. He menivät kiirees-
ti katsomaan sitä minkä enkeli 
heille ilmoitti taivaallisen sota-
joukon saattelemana: ”Tänään 
on teille Daavidin kaupungis-
sa syntynyt Vapahtaja. Hän 
on Kristus herra.” Jeesus-lap-
sen nähtyään paimenet palasi-
vat Jumalaa kiittäen ja ylistäen 
omalle kedolleen arkiseen työ-
hönsä, ei peläten vaan ilosano-
maa omistaen. 

Joulurauhan ja -tunnelman 

voi löytää vieläkin. Paimenten 
lailla voi kiiruhtaa Jeesus-las-
ta omistamaan. Jumalan sanan 
valo loistaa kirkkaana tähtenä 
opastaen tietä Jumalan valta-
kuntaan. Joulun lapsen – Jee-
suksen ottaminen uskolla 
vastaan omana Vapahtajana, 
syntien sovittajana tuo sydä-
meen oikean joulurauhan. Jo-
hannes valmisti aikanaan tie-
tä Jeesuksen tulolle ja julisti: 
”Katso Jumalan Karitsa, joka 
ottaa pois maailman synnin”.

”Ja ihmettä katselen puh-
taan syntymän, teen rinnassa 
rauhalle, rakkaudelle alaa.”

Arvo 
Niskasaari

Lapsuuden joulu

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

www.vkkmedia.fi

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 13 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.

Essi Törmänen

Kiitos
muistamisesta 

ylioppilaspäivänäni!

Onnittele tai 
ota osaa

Pudasjärveläinen 
-lehden 

palstoilla.

Kaupunginhallituksen koko-
uksessa 30.11. oli päätettävä-
nä pitkä lista asioita. 

OSAOn Pudasjärven kou-
lutusyksikössä koulutetaan 
opiskelijoita neljällä eri pe-
rustutkintoalalla: lähihoitaja, 
sairaanhoito ja huolenpito, 
merkonomi, sahaprosessin-
hoitaja ja sähköasentaja. 
Koulutustoiminta on keski-
tetty tällä hetkellä Jyrkkäkos-
ken kampusalueelle. Koulu-
tustoiminnan kehittämiseksi 
ja Pudasjärven koulutusyk-
sikön vetovoimaisuuden li-
säämiseksi keskusteluun on 
noussut vaihtoehto opetus-
toimintojen osittaisesta siir-
tämisestä keskustaajamaan. 
Hyvän Olon Keskuksen val-
mistuttua Pudasjärven kau-
pungintalon käyttöaste on 
vähentynyt merkittävästi. 
Hallitus hyväksyi periaate-
päätöksenä valmistelutyön 
kaupungintalon toimiyk-
siköiden uudelleensijoitta-
miseksi ja OSAOn opetus-
toimintojen sijoittamisen 
kaupungintalon tiloihin.

Haukiojan tielle 
avustusta
Haukiojan yksityistiekunta 
oli 5.11. päivätyllä hakemuk-
sella hakenut kaupungilta 
5000 euroa avustusta perus-
parannushankkeen suunnit-
teluun. Hakemuksen mu-
kaan perusparannushanke 
koskee noin 400 metrin tie-
osuutta Haukiojan sillan ym-
päristössä. Suunniteltavia 
toimenpiteitä ovat tien korot-

taminen ja vesienhallinnan 
kehittäminen, millä paranne-
taan tien tulva-aikaista liiken-
nöitävyyttä ja kunnossapitoa. 
Haukiojan yksityistien pituus 
on kokonaisuudessaan 22 ki-
lometriä. Tiekunta on neuvo-
tellut perusparannuksen tar-
peesta ja valtionavustuksen 
myöntämisehdoista Pohjois-
Pohjanmaan ELY keskuk-
sen kanssa, joka on alustavas-
sa lausunnossaan puoltanut 
hankkeen toteuttamista. Tie-
kunta on päättänyt hakea 
yksityistiekäytäntöjen mu-
kaisesti perusparantamis-
hankkeen valtionavustusta. 
Avustushakemus täytti Pu-
dasjärven kaupungin yksi-
tyistiekäytäntöjen mukaiset 
tienrakentamisen ja perus-
parantamisen suunnittelun 
avustushakemusehdot, joten 
esitettiin kaupunginvaltuus-
tolle perusparannushank-
keen suunnittelukustannus-
ten avustamista 5000 euron 
avustussummalla yksityis-
käytäntöjen mukaisin eh-
doin. 

Lakarin perus- 
korjaushanke 
Lakarin koulun hanke-
suunnitelma oli esillä ko-
kouksessa. Kahden vanhan 
koulurakennuksen peruskor-
jauksesta sekä teknisen työn 
uudelleensijoittumisesta on 
toteutettu KVS suunnittelu-
vaihe 1 ehdotussuunnittelu. 
Tämän jälkeen hankkeen si-
sällöstä ja toteutusvaihtoeh-
doista on tuotettu hankesel-

vitys ja tavoitehinta-arviot. 
Hankeselvitys todettiin tie-
toon saatetuksi. Investointi-
määrärahasta päätetään ta-
lousarvion hyväksymisen 
yhteydessä.

Syötteen vesi- ja 
viemärilaitos
Syötteen vesi- ja viemärilai-
toksen toiminta-alueen käyt-
täjämäärien kasvun johdosta 
puhdistamon kapasiteettia ja 
puhdistusprosessin toimin-
taa tulee kehittää. Teknisen- 
ja ympäristötoiminnan teh-
täväalue on kilpailuttanut 
Syötteen jätevedenpuhdista-
mon tasausaltaan säiliön ja 
toimilaitteiden hankinnan. 
Määräaikaan mennessä tar-
jouspyyntöön jätettiin kuu-
si tarjousta. Hallitus päätti 
valita tasausaltaan toimitta-
jaksi Oy Grundfos pumput 
Ab:n ja hyväksyi kokonais-
taloudellisesti edullisimman, 
hinnaltaan halvimman tar-
jouksen 121 640 euroa. In-
vestoinnin kokonaissumma 
käsitellään talousarvioval-
mistelun yhteydessä.

Metsäpirtin  
kaava-asia
Metsäpirtti tilan omista-
jat esittivät kaupungille Ku-
renalan pohjoisen osan ase-
makaavan muutosta tilan 
Iijokeen rajoittuvan palstan 
osalta, niin että siihen muo-
dostuisi omakotitalon ra-
kennuspaikka. Alue on tällä 
hetkellä merkitty puistoalu-

eeksi. Kyseisellä tontin osal-
la rannassa sijaitsee yksi tilan 
saunoista, jonka yhteydessä 
on myös ns. kesähuone. Ton-
tilla on aikaisemmin sijain-
nut myös muita rakennuksia, 
jotka on purettu pois. Halli-
tus esitti, että valtuusto päät-
tää hyväksyä kaavaehdotuk-
sen kaavanlaatijan esittämin 
vähäisin muutoksin.

Kiinteistö- 
ohjelman päivitys
Teknisen ja ympäristötoi-
minnan tilapalvelut on val-
mistellut kiinteistöohjelman 
päivityksen, minkä toteu-
tus ajoittuu ajanjaksolle 2021 
- 2025. Kiinteistöohjelmassa 
keskitytään alaskirjaamaan 
tarpeettomat ja käyttämättö-
mät kiinteistöt huomioiden 
kiinteistöjen nettomenot ja 
peruskorjaustarpeet pitkäl-
lä aikavälillä. Alaskirjaustar-
ve suunnitelmavuosille 2021-
2025 on yhteensä 8 213 500 
euroa, johon ei ole huomioi-
tu mahdollisia kiinteistöjen 
myyntituottoja niiden huo-
non ennustettavuuden vuok-
si. Kiinteistöjen myyntiä 
pyritään toteuttamaan ensi-
sijaisesti asuntokiinteistöissä. 
Mahdollisuutena on myös 
omistusten siirto Pudasjär-
ven Vuokratalot Oy:lle. Hal-
litus esitti, että valtuusto hy-
väksyy kiinteistöohjelman 
päivityksen ja toimintamal-
lin sen toteuttamisen seuraa-
miseksi.

Pudasjärveläinen lehti 

OSAOn opetustoimintoja suunnitellaan 
sijoitettavaksi kaupungintaloon
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Yritysten ääni hankinnoissa 
hyvinvointialueella
Yksinyrittäjänä ja aluevaa-
liehdokkaana sain kutsun 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien ja Kasvun kartta -hank-
keen paneeliin, joka käsitte-
li uuden Hyvinvointialueen 
sote-hankintoja otsikolla 
’Sote-yritysten ääni hyvin-
vointialueella – miten han-
kinnat tullaan toteutta-
maan?’ Alustajina toimivat 
hyvinvointikuntayhtymän 
johtaja Marjukka Manni-
nen, RAS ja toiminnanjoh-
taja Ismo Partanen, Lääkäri-
palveluyritykset ry.

 Ensimmäisessä keskus-
telussa olivat mukana: toi-
mitusjohtaja Teppo Lindén 
Coronaria Oy:stä, aluejohta-
ja Ville Valkama Pihlajalinna 
Oy:stä sekä toimitusjohtaja 
Pertti Karjalainen Attendo 
Suomesta. Haastattelemas-
sa oli hyvinvointikuntayhty-
män johtaja Marjukka Man-
ninen, RAS.

Toiseen keskusteluun 
osallistuivat terveydenhuol-
lon palveluiden vastaava 
johtaja ja vastaava lääkäri 
Kati Retsu-Heikkilä Ritahar-
jun Lääkärikeskus Oy:stä, 
toimitusjohtaja Riku Laine 
Easymove Oy:stä sekä Katri 
Virtanen FysioKV:stä. Haas-
tattelemassa oli toimitus-

Hei sinä, joka mietit vielä 
koronarokotteen ottamis-
ta! Olethan vastuullinen 
ja kunnioitathan valtakun-
nallista suosituksia! Ennen 
kaikkea itsesi tähden, mut-
ta myös muiden! Suosituk-
sia ei turhaan laadita!

Jos epäröit sen ottamis-
ta siksi, että sen vaiku-
tuksista tuntui alussa ole-
van vain vähän tietoa. No 
nyt sitä on jo paljon! Koro-
narokotteen sivuvaikutuk-
set on nyt laajasti tutkittu 
ja pahimmat pelot vältet-
tiin.

Jäitkö miettimään, onko 
rokotteella väliä? Siitäkin 
meillä alkaa olla nyt var-
maa tietoa. Syksyn aikana 
Oysissa hoidetuista poti-
laista 80 prosenttia on ol-
lut kokonaan rokottamat-
tomia. Rokotus siis suojaa 
tehokkaasti vakavalta ko-
ronataudilta eli se kannat-
taa ehdottomasti käydä ot-
tamassa ja välttää näihin 
lukuihin päätyminen.

Onko rokote jäänyt ot-

tamatta ajanpuutteen 
vuoksi? Voisitko ajatella, 
että rokotteen ottaminen 
voi säästää sairastumiselta 
ja sen aiheuttamalta ajan-
hukalta?

Oys on alkanut lykkää-
mään tai perumaan jo leik-
kauksia kasvaneen ko-
ronapotilasmäärän vuoksi. 
Tartunnat Pohjois-Pohjan-
maalla aivan ennätysluke-
missa.

Rokotekattavuuden 
nosto on välttämätön-
tä sinun ja meidän kaikki-
en muiden suojaamiseksi. 
Menethän sinäkin nyt vii-
meistään rokotettavaksi!

En ymmärrä, joidenkin 
politikkojenkin koronaro-
kotuksen vastustamis-
ta! Politikkojenhan täytyi-
si olla esimerkkinä meille 
muille, tässäkin asiassa!

Kiitos kaikille, 
jotka rokotuksen jo 

ovat ottaneet!

Kaisu Heikkinen 

Koronarokotus 
kannattaa ottaa 

- suojaa tehokkaasti 
vakavalta 

koronataudilta

johtaja Marjo Kolehmainen, 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jistä.

Keskustelu oli vilkasta ja 
osaa kommenteista ja kysy-
myksistä ei ehditty käsitellä. 
Panelistit olivat yksimieli-
siä siitä, että palvelusetelil-
lä on merkitystä erityisesti 
pienyrittäjien toimintaan ja 
asiakkaiden valinnanva-
pauteen. Isot toimijat odot-
tavat tasavertaisuutta pal-
velun tuottamisessa, jotta 
päästäisiin pois sanktioil-
la uhkaamisesta. Hoitajami-
toituksen odotusarvon ol-
leessa 0,6 yksityinen toimija 
oli saanut sakkouhan, kun 

luku oli 0,59. Panelistit ko-
rostivat, että Pohjoismais-
ta vain Suomessa vaaditaan 
henkilökunnan osaamisvaa-
timukseksi sairaanhoitaja tai 
lähihoitaja. Tämä on jo nyt 
johtanut siihen, että asumis/
hoitoyksiköitä toimii vajaal-
la toiminnalla, kun hoitaja-
mitoitusta ei henkilökunta-
pulan takia saavuteta.

Pienempien yritysten pa-
neelissa nousi yrittäjien toi-
minnan ketteryys arvoonsa. 
Palveluja järjestetään jousta-
vasti virka-aikaan katsomat-
ta. Asiakaslähtöisyys koros-
tui koko ajan keskustelussa. 
Painotin hyvinvointialueen 

hankintaohjeen laatimisessa 
rohkeutta pilkkoa hankinta-
pyynnöt, jotta pienetkin yrit-
täjät voivat tasavertaisesti 
osallistua kilpailutuksiin. 
Korostin myös terapian/
hoidon vaikuttavuutta ja eh-
dotin  palvelusetelin hinnan 
määrittämistä niin, että pal-
velua voisi viedä myös ky-
lille. Tämä lisäisi mielestäni 
terveyserojen kaventumis-
ta ja hoidon saavutettavuut-
ta ja tasa-arvoa. Muistutin   
myös, että hankinnat lisää-
vät aina myös työllisyyttä.

Katri Virtanen
Aluevaaliehdokas (kok)

Saarioinen

maksa-,  
makaroni- ja  
perunasoselaatikko
350-400 g (4,17-4,76/kg) 

5.-

Valio

oivariinit tai 
juokseva
350-400 g, 400 ml  
(5,00-5,71/kg, 5,00/l) 
Rajoitus 1 erä/talous

4.-2 kpl

3 ras

sitruksia
Sitruuna 500 g, klementiini 
verigreippi, Pirkka appelsiini 
(1,00-2,00/kg) Espanja

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 9.-12.12. ELLEI TOISIN MAINITA

Ilman Plussa-korttia 1,35-1,49 rs (2,57-3,31/kg)

amaryllis
2-vanainen, Suomi

790
kPl

virike kananmuna
M10/580 g tai

isoja  
vapaan kanan munia
L6/408 g (1,72-2,45/kg) 
Rajoitus 3 rs/talous 1.-rs

1.-kg/Ps
JOULU- 
LIHAPULLAT
resePtI k-rUOkA.FI/resePtIt 
tAI k-rUOkA-sOVellUs

SUOMI

Valmistellaan 

joulua 549
Pkt

naudan  
jauheliha 10 %
600 g (9,15/kg)

erÄ

-25-32%
Plussa-kortilla

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

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

-27-30%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 2,75-2,89 
kpl (6,88-7,86/kg, 7,23/l)

Yksittäin 1,95 rs  
(4,88-5,57/kg)

PullaPirtti 

kaurakas,  
ohrakas tai  
ruisvarras 
230-380 g (2,63-4,35/kg)

1.-kPl

OMASTA PAISTOSTA

Fazer 

luumutÄhtitorttu
58 g (13,62/kg)

079
kPl

jouluasetelma 
kaarna- 
ruukussa
Tanska

1490
kPl
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Wanhan ajan joulu tarjosi joulutunnelmaa
Lauantaina 27.11. Iijoen Tai-
teilijat ry. sekä paikalliset 
taitaja järjestivät joulumyy-
jäisten mukaisen tapahtu-
man Koskenhovilla. Pöytä-
paikkoja oli sisällä ja ulkona 
muun muassa puutöitä, jou-
lukuusia ja havukransseja. 

Asianmukaiset rajoituk-
set olivat tiukat. Ulkona jaet-
tiin ilmaisia ”sisäänpääsylip-
puja”, joka palautettiin pois 
lähtiessä. Tällä tavalla järjes-
täjät pitivät huolen siitä, että 
sisätiloissa ei ollut missään 
vaiheessa yhtä-aikaa 50 hen-
kilöä enempää. 

Kaikin tavoin järjestelyt 
ja myyntitarjonta olivat asi-
akkaitten mielestä jouluisen 
tuntuista. 

Tapahtumassa ei unoh-
dettu lapsiakaan. Pudas-
järven 4H -yhdistys järjesti 
lapsille omaa ohjelmaa na-
runvedolla, joka oli maksu-
tonta ja jokaisella vedolla sai 
jotakin mukavaa kotiin vie-
misiksi. 

Siuruan Kylä ry. piti kah-
viota, jossa pirteät tontut 
möivät kahvia, teetä, me-
hua, lämmintä glögiä, tort-
tuja sekä piparkakkuja. Yh-
distyksellä oli myös oma 
myyntipöytä salin puolel-
la, jossa sai ostaa salin aino-
at leivonnaiset. 

Suoperän sisarukset Min-
na ja Mervi toivat myyntiin 
oman käden taidokkaita kä-
sitöitä. Minnan suloiset, vir-
katut jääkaappimagneetit ja 
Mervin taidokkaat jouluk-
ranssit ja -asetelmat.

Iijoen Taiteilijat ry:n pu-
heenjohtaja Arja Äikäs tar-
josi kaikkiin myyntipöytiin 
lapsuuskodin vanhoja pe-
runalaatikoita rekvisiitaksi. 
Arjan omassa pöydässä oli 
taidetta sekä puutöitä ja hän 
huolehti myös Kynttilätalon 
myyntituotteista.

Syötteen sieni ja yrtti 
Ky:n Riitta Rontu möi oman 
yrityksen tuotteita. Saraky-
läläinen Anneli Sarala toi 
neuleita myyntiin ja vierei-
sestä pöydästä sai ostaa tai-
paleenharjulaista hunajaa. 
Maija-Liisa Lax kertoi tar-
hanneensa mehiläisiä Tai-
paleenharjussa noin kuusi 
vuotta. 

Taina Niemelä oli mu-
kana oman taiteensa kans-
sa ja mainiona lahjana oli 
muun muassa kirjanmerkki, 
joka kulkee vaikkapa kirje-
kuoressa joulukortin lisänä. 

Päivi Puurunen taidok-

kaine käsitöineen oli sa-
massa pöydässä kuin Aila 
Helve. Elvi Räisänen ja Sei-
ja Vuolanto toivat muka-
naan muun muassa taidete-
oksia ja omatekoisia kortteja 
myyntiin.

Viihdytyksestä piti-
vät musiikin voimin huolta 
Alpo Puhakka ja Auvo Tuo-
maala.

Tällaisesta pienestä ja in-
tiimistä joulumyyjäistapah-
tumasta toivotaan muodos-
tuvan vuotuinen perinne.

Terttu Salmi

Wanhan ajan joulumuori ja joulu-ukko, alias Helena ja Tauno 
Koivukangas.

Juurikan sisarukset toivat kättensä taitoja myyntiin. Minnan virkatut jääkaappimagneetit ja 
helmikorut sekä Mervin upeat jouluasetelmat ja -kranssit.

Puffetin puolella Siuruan Kylä ry:n iloiset tontut pitivät huolta vieraitten kahvihetkestä.

Jouluisia lauluja esittivät Auvo Tuomaala ja Alpo Puhakka.Puitteet olivat sopivat tällaiselle tapahtumalle ja viidenkymmenen hengen määrä sisätiloissa pyöri joustavasti.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 10.-16.12. TEKSTIILIOSASTOLTA rAuTAOSASTOLTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 10.12. LAuAnTAInA 11.12. MA-TI 13.-14.12. KE-TO 15.-16.12.

PErjAnTAI-LAuAnTAI 10.-11.12. MAAnAnTAI-TOrSTAI 13.-16.12.

100259 139 199
pkt

150

490

199

179

199 295

159

100

119995

895

199

695

199

pss

2 filettä/talous
raj. erä

1295
kg pkt

pss

kpl

ras

250

1295

pkt

pkt

299
pkt

179

500 695

895
kg 599

kg
kg

499

kpl

ras

kg
pkt

pkt

ras

159
pkt

kg pkt

115

179
kpl

279
pkt

100
pss

100
plo

prk

pkt

2 pkt/talous

kgkg

kpl

2 kg/tal.

pkt

2 pkt

ras

kg

2 pkt

10 kpl

ArK. 8-19
LA  9-16
Su  12-16

3995

1395

1995

3500 9990

Black&Decker 
AKKuPOrAKOnE-
SArjA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

Airam Luka ladattava
OTSALAMPPu
- Valonlähde LED 2 x 20 W, 1200 lm
- Ladattava paristo 1 x 18650, 2600 
mAh 3,7 V 
  sisältyy  pakkaukseen.
- USB A/USB Micro latausjohto sisältyy  
  pakkaukseen.
- Materiaali alumiini + ABS.
- Koko 86 x 35 x 25 mm.
- Paino 75 g ilman akkua.

Fiskars 
rETKIKIrvES X7

Tarmo
rETKIKIrvES 35 cm

Prego
ruuvI- 
MEISSELI-
SArjA
56-osainen

Sievi Arktis TR
nAhKA-
SAAPPAAT

14900
Mustag
KAMIInAPuhALLIn
4-lapanen

6500

2290 2590 3990

1795

1490 1190

1990 1490

995 1190

Kierrätysteho 155 CFM, 700 g. Käyt-
tölämpötila 75 - 345 astetta. Suositel-
tu käyttölämpötila n. 200 astetta.
Energiaa säästävä puhallin kamii-
noihin ja takkoihin. Levittää lämpöä 
nopeasti huoneeseen, tekee huo-
neilmasta miellyttävämmän. Luo itse 
oman virtansa kamiinan tai takan 
lämmöstä, johtoja tai paristoja ei 
tarvita.Kierrä-
tysteho 155 
CFM, 700 g. 
Käyttölämpö-
tila 75 - 345 
astetta. Suo-
siteltu käyttö-
lämpötila n. 
200 astetta.

-  Aito palvattu  
joulukinkku

-  Kypsä  
juhlakinkku

-  tuoresuola-
kinkku

-  joulukinkkua  
paloina ym. 

 jouluherkkuja

Atria
joulukinkku
n. 10,5 kg, 
pakaste
Atria
juhlakinkku
n. 7 kg, pakaste

HUOM! vArAA 
KinKUt Hyvissä AjOin!

HUOM! 
PAKAstettUA 

jOUlUKinKKUA 
Myös 

PieneMPinä 
PAlOinA

Atria
hIILLOS 

grILLIMAKKArA
400 g

perinteinen

HK
hErKKuMAKSA-

MAKKArA
500 g

Tuore naudan
MAKSA
palana ja 

jauhettuna

Myllyn Paras
TOrTTu-
TAIKInA-
LEvyjä

1 kg

PISArA-
TOMAATTI

250 g
Espanja

Suomalainen
jää-

SALAATTI
pussi
100 g

Eesti Pagar
vALKOSIPuLI- tai 
yrTTIPATOnKI

175 g

Banderos
vEhnä-

TOrTILLA
320 g

HK Popsi
PErhEnAKKI

600 g

Tuore irto 
ruodoton 
Norjan
LOhI-
fILEE

Atria
vAASAn 
KInKKu
palana ja 
siivuina

HK
burgErI
100 g

Valio
OLTErMAnnI 
juuSTOT
250 g

Panda
juhLAPöydän 
KOnvEhTI
3x300 g

HK
SInInEn
LEnKKI
580 g

Flora
MArgA-
rIInIT
400 g

HK
bALKAn-
MAKKArA-
TAnKO 
500 g

KAnAn-
MunAT
10 kpl

Valio Hyvä 
Suomalainen Arki
KErMA- ja 
gOudA-
juuSTO-
vIIPALE

Atria Possun
wIEnIn-
LEIKE
2 kpl/285 g

Kananpojan
brOILErIn-
KOIPI
3 kpl/ras
marinoitu

Hyvä
nAuTA
jAuhELIhA
rasvaa 
max 10%

jAuhELIhA
SIKA-nAuTA

HK Viljaporsaan
LIhASuIKALE
400 g 
marinoitu

Kananpojan
fILEE-
SuIKALE
650 g 
hunaja-
marinotu

Porsaan
KASSLEr-
PIhvIT

Vip 
gLögI-
juOMA
1 l

Viennetta 
jääTELö-
KAKuT
0,65 l

Snellman 
vOILEIPä-
KInKKu
300 g

Mummon 
Aidot Poimu 
rAnSKAn-
PErunAT
450 g

Irto
KArjALAnPAISTI

Kananpojan
paneroidut
KAnA- 
nuggETIT
200 g

Vaasan
PIIMä-
LIMPPu
400 g viipaloitu

Olvi
LIMSAT
0,9 5 l
sis. pantin

Passion 
naisten 
huPPArI
Koot; S-Xl

TrueNorth 
naisten 
fLEEcE
Koot: S-3XL

TrueNorth 
naisten 
softshell 
hOuSuT
Koot: XS-XXl

Brandless 
miesten 
KErrASTO
Koot: S-XXL

BCF miesten 
KErrASTO
Koot: M-3XL

ThErMO-
SuKAT
Koot: 37-45
2 paria/pkt

BCF miesten 
cOLLEgE-
PuSErO
Koot: S-XXL

BCF miesten 
cOLLEgE-
hOuSuT
Koot: S-XL

Lasten 
nIPPu-
SuKKA
Koot: 27-35
10 paria/pkt

Naisten 
nIPPu-
SuKKA
Koot: 36-40
10 paria/pkt
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Itsenäisyyspäivää juhlittiin 
Pudasjärvellä maanantai-
na 6.12. kirkossa toteutetulla 
sanajumalanpalveluksella. 
Sen toimitti seurakuntapas-
tori Jari Valkonen ja kant-
torina oli Keijo Piirainen, 
jonka johdolla kirkkokuo-
ro lauloi. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki, seurakuntapasto-

ri Jari Valkonen ja Pudas-
järven sotaveteraanien pu-
heenjohtajaVesa Holmström 
lukivat laskettavien seppe-
leiden nauhat kirkossa, jon-
ka jälkeen ne laskettiin va-
paussodassa kaatuneiden 
ja sankarivainajien muisto-
merkeille kunniavartioston 
saattelemana. Sankarihau-
doilla kanttori Keijo Piirai-
sen johdolla saattoväki lau-

Itsenäinen Suomi 104 vuotta

Rauhan teot ovat sota-aseita parempia

Sarakylässä kappelin hau-
tausmaalla pidettiin perin-
teinen itsenäisyyspäivän 
hartaustilaisuus. Kohta-
laisen kovasta pakkases-
ta huolimatta, arvokkaa-
seen tilaisuuteen osallistui 
liki nelisenkymmentä hen-
kilöä. Tilaisuudessa oli lip-
pukulkue ja hartaus, jon-
ka jälkeen sankarihaudalle 
laskettiin seppeleet kotiky-

län, Pudasjärven kaupun-
gin sekä seurakunnan toi-
mesta. 

Sarakylän kappelikuo-
ro esitti hartauden yhtey-
dessä laulun ”Siunaa Suo-
menmaa”. Hartauden piti 
seurakuntapastori Jari Val-
konen ja kanttorina toimi 
Keijo Piirainen.

Rebekka Sarajärvi

Sarakylässä 
hartaushetki ja 
seppeleenlasku

tellessaan, heiltä ei kysytty 
vapaaehtoisuutta. Ja vaikka 
olisi kysyttykin, harva oli-
si kieltäytynyt. Kunnia heil-
le, joille kunnia kuuluu. Kii-
tos heille, joiden ansiosta 
meillä on tänä päivänä va-
paa isänmaa. Vapaassa isän-
maassa me saamme kokoon-
tua kirkkoon ylistämään ja 
palvelemaan Jumalaa, saam-
me sanoa ääneen, mitä ajat-
telemme, eikä tarvitse pelätä 
mielipiteen ilmaisemisesta 
koituvia seurauksia, totesi 
Valkonen. 

Saarnan loppupuolel-
la Jari Valkonen toi esiin 
sen, kuinka Suomi on pie-
nenä maana voinut kansam-
me johtajien määrätietoisel-
la neuvottelutaidolla saada 
aikaan rauhan tekoja, jotka 

Sarakylän kappelikuoro esitti hartauden yhteydessä lau-
lun ”Siunaa Suomenmaa”.

Sarakylän sankarihaudalle Mari Satokangas ja Kauko Kuu-
kasjärvi laskemassa Sarakylän, kaupungin sekä seurakun-
nan seppeleet. Lipunkantajina olivat Jukka Särkelä, Kaisa 
Nivala ja Rauno Rytinki.

Birgit Tolosen ja Jari Valkosen mukaan kaupungin, seurakun-
nan ja veteraanijärjestöjen yhteistyöllä on syntynyt jo pitkä 
perinne itsenäisyyspäivän kunnioittamisessa.

loi Maamme -laulun.
- Me lähestymme sitä 

aikaa, että sotaveteraa-
nit alkavat vähentyä. Hei-
dän puolestaan käymme 
ja kunnioitamme ja tuom-
me heidän tervehdyksen-
sä sankarivainajille, heidän 
taistelutovereille. Korona 
on häirinnyt veteraanityö-
tä. Monet ovat kotosalla. 
He kaipaavat yhteisiä juh-
lia. Viemme heille kuiten-
kin joulutervehdyksen. 
Sota-ajan joulut tulevat mo-
nella mieliin, kertoi Holm-
strön sankarihaudalle kävel-
lessä.

– Alun perin itsenäisyys-
päivänjuhla oli tarkoitus 
viettää srk-kodilla, mutta 
tulimmekin tänne kirkkoon 
väljempiin tiloihin. Samal-
la saatiin sankarihaudoilla 
käynti samanaikaisesti juh-
lan yhteyteen, kertoi seu-
rakuntapastori Jari Valko-
nen. Pudasjärven kaupunki 
on perinteisesti ollut muka-
na itsenäisyyspäivän juh-
lan toteutuksessa yhdessä 
seurakunnan kanssa, kertoi 
kulttuurisuunnittelija Birgit 
Tolonen. 

Jumalanpalveluksen vir-
ret liittyivät isänmaahan. 
Virsi 583:n toisessa säkeis-
tössä puhuttiin, kuinka Ju-
malan johdatus toi isämme 
kerran tähän maahan, antoi 
tämän maan, suojeli ja var-
jeli vaaroissa. Sota-aikana 
paljon laulettu virsi 584 al-
koi sanoilla: Siunaa ja varje-
le meitä, Korkein kädelläs. 
Kirkkokuoro avusti vuoro-
lauluna virren 588, jossa tee-
mana oli rauha.

Perimätieto  
osana kansamme 
historiaa
Jari Valkonen totesi saarnas-
saan, että Suomi täyttää tänä 
itsenäisyyspäivänä 104 vuot-
ta. Hän pohti voisiko Pudas-
järvellä vielä olla niitä ihmi-
siä, jotka olisivat syntyneet 
ennen itsenäisyyttä? 

– Kaikki se perimätieto, 
kaikki ne tarinat, joita suku-
polvien takaa olemme saa-
neet – ja saamme - kuulla ja 
lukea eri lähteistä, tarinat 
ja tapahtumat niiltä ajoil-
ta, kun Suomen kansa säi-
lytti itsenäisyytensä talvi- 
ja jatkosodan melskeissä, 
ovat olennainen osa kan-
samme identiteettiä ja his-
toriaa. Mitä pienempi kan-
sa on, sitä tärkeämpi sille on 
itsenäisyys. Meitä suoma-
laisia on noin viisi ja puoli 
miljoonaa; me olemme pie-
ni kansa. Kautta vuosikym-
menten itsenäisyytemme ai-
kana meitä on yhdistänyt 
voimakas isänmaanrakka-
us, vahva yhteenkuuluvuu-
den tunne suomalaisina. 
Meitä vanhemmat sukupol-
vet ovat laittaneet itsensä li-
koon maamme puolesta tais-

Johanna Kilpijärvi (sello) ja Keijo Piirainen (urut) esittivät 
mm. Ahti Sonnisen ”Koska valaisee koin tähtönen”.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki laski seppeleen Vapaussodassa 1918 kaatu-
neiden muistoksi. Reserviläiset Vesa Ervasti ja Esko Törmänen ovat olleet kunniavartiostos-
sa usein. Seuraava tilaisuus tulee jouluna. Rekvisiittana heillä oli Suomi konepistoolit, jotka 
ovat olleet rintamalla.

Vesa Riekki, Jari Valkonen ja Vesa Holmström hoitivat seppeleen laskut suurta kunnioitusta 
tuntien.

Jumalanpalveluksen väki kunnioitti läsnäolollaan ja Maamme -laululla sankarivainajien 
muistomerkillä. 

ovat sota-aseita parempia. 
On tarvittu viisauden sano-
ja, joilla on rakennettu luot-
tamukselliset välit suuren 

naapurivaltion kanssa. 

Ape Nieminen
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Vahvaksi-hankkeen työntekijät kehittävät oastyökykyisten työllistämiseen ratkaisuja Pirtin 
upeissa tiloissa, vasemmalta Marjo-Riitta Alatalo, Aili Jussila ja Sini Kauppila-Vääräniemi. 

Pudasjärvellä vahvistutaan vielä vuoden
Pudasjärven osatyökykyis-
ten työkyvyn palveluiden 
kehittäminen etenee. Vah-
vaksi – osatyökykyisten 
työllistäminen -hankkeen 
toiminnalle on saatu 7 kk jat-
koaikaa, hanke tulee päätty-
mään 31.10.2022.  Lisää ra-
hoitusta ei ole luvassa, vain 
toiminta tapahtuu olemassa 
olevan rahoituksen mukai-
sesti. 

Hankkeessa on viety vah-
vasti eteenpäin asiakastyö-
tä, verkostoyhteistyötä ja 
rakennettu yhdessä verkos-
ton kanssa osatyökykyisten 
työllistämisen mallia. Ko-
ronaviruspandemia on tuo-
nut haasteita asiakastyölle ja 
hidastanut kokonaisuudes-
saan kehittämistyötä. Lisä-
aika hankkeen toiminnalle 
onkin tärkeää, se varmistaa 
kehitystöiden loppuun vie-
misen ja mahdollistaa uusien 
toimintamallien kirkastami-
sen ja paremman juurrutta-
misen. 

Työtä tehdään 
Pirtissä
Pudasjärven työllisyyspal-
veluiden ja samalla Vahvak-
si-hankkeen toimipiste on 
siirtynyt Hyvän olon kes-
kus Pirttiin. Tapaamme asi-
akkaita toisessa kerrokses-
sa odotusaula 6 sijoittuvissa 
huoneissa. Pirtissä saman 
katon alla toimivat myös tär-
keimmät yhteistyökumppa-
nit sosiaali- ja terveyspalve-
lut, Kela ja etsivä nuorisotyö. 
Yhteiselle kehittämistyölle 

onkin nyt hyvät mahdolli-
suudet. 

Jatkoaika antaa meille 
mahdollisuuden todentaa 
Pirtin toiminnan kehittymis-
tä ja uusien oastyökykyis-
ten palvelupolkujen ko-
keilemista Pirtin uudessa 
ympäristössä. Pirtissä aloit-
taa toimintansa myös moni-
palvelupiste Pirtin Kohtaa-
mo, joka tulee tarjoamaan 
uudenlaista matalan kyn-
nyksen palvelua työnhaki-
joille, iloitsee projektipääl-
likkö Aili Jussila. 

Uusia toiminta-
malleja valmistu-
massa
Asiakkaiden rinnalla on 
nähty vahvoja onnistumisia. 
Osatyökykyisyys ei ole ollut 
esteenä työllistymiselle, työ-
paikkoja on löytynyt yrityk-
sistä ja yhdistyksistä. Työtä 
on voitu räätälöidä työajan 
ja -tehtävien osalta. Saira-
usloma on saattanut tuntua 
olevan ison kynnyksen ta-
kana työttömyyden aikana, 
mutta ollutkin tärkeä asia 
matkalla eteenpäin. Jos on 
herännyt ajatus, että asiak-
kaan työkyky on alentunut 
pidemmän aikaa, on tilantei-
ta arvioitu. Sen myötä on et-
sitty oikeita palveluita kohti 
sopivaa työtä tai suunnattu 
kohti eläkeselvittelyitä. Osa 
asiakkaista on saanut myön-
teisen päätöksen työkyvyt-
tömyyseläkkeestä joko osa- 
tai kokoaikaisesti. Asiakkaat 
ovat myös kertoneet kuinka 

hankkeen tarjoamat ryhmä-
toiminnat ovat olleet tärkei-
tä ja tuoneet paljon jaksamis-
ta arkeen. 

Laajan toimijaverkoston 
kanssa rakennetaan työttö-
mien työ- ja toimintakyvyn 
selvityksen palvelupolkua. 
Tärkeää on tunnistaa, mil-
loin työkykyä on hyvä arvi-
oida ja ohjata ripeästi kun-
toutuksen, koulutuksen tai 
muun palvelun kautta koh-
ti työtä tai eläkettä. Tämä 
vaatii yhteistyötä niin sote- 
ja työllisyyspalveluiden, elä-
keyhtiöiden kuin työnantaji-
en kanssa.

Vahvaksi-hankkeessa ke-
hitetään yhteistyössä Livo-
kas ry:n Osallisuudella työ-
kykyä -hankkeen ja siinä 
toimivien yhdistystoimijoi-
den kanssa uutta toiminta-
mallia; toiminnallisen työ-
kyvyn arviointi yhdistysten 
palkkatukityöhön.  Työky-
vyn arvioinnista on kirjoi-
tettu selvitysraportti. Tulok-
sia on esitelty laajasti mm. 
Pudasjärven johtaville vi-
ranhaltioille, Oulunkaarel-
le sekä Pohjois-Pohjanmaan 
TE-toimistolle ja sote-ke-
hittäjätiimeille. Selvityksen 
pohjalta on lähdetty kehit-
tämään työttömien tervey-
denhoitajan sekä terveys-
keskuksen lääkäri-hoitaja 
työparityöskentelyn malle-
ja niin, että työttömien työ-
kyvyn arviointia ja tukea 
painotetaan vahvemmin. 
Työllistämisen aikaisen työ-
terveyshuollon palveluun 
on löydetty kehittämiskoh-

tia ja etsitty uusia ratkaisui-
ta. Yhteisissä työpajoissa on 
myös kehitetty uusi työky-
vyn selvittämisen työkalu, 
jota voidaan hyödyntää työ-
valmennuksessa sekä työ-
kyvyn rajoitteiden ja vah-
vuuksien tuen tarpeen 
tunnistamisessa.

Vahvaksi-hankkeen toi-
mintana on viety Pudasjär-
ven kaupungin hankinnoilla 
työllistämisen toimintamal-
lia eteenpäin. Pidempi toi-
minta-aika mahdollistaa 
toimijoiden koulutuksen 
ja konkreettisen käyttöön-
oton tukemisen.  Jatkoajal-
la tavoitteena on myös läh-
teä lisäämään yritysten 
tietoisuutta osatyökykyis-

ten työllistämisen mahdol-
lisuuksista ja pilotoimaan 
työnkuvien muotoilemista 
yrityksissä. 

Osatyökykyisyys, 
mitä se on?
Osatyökykyisyys, mitä se 
on? Jokainen meistä on jos-
kus osatyökykyinen. Työ-
kyky on riippuvainen ter-
veydestä, koulutuksesta, 
elämäntilanteesta ja työn 
vaatimuksista.  Jos henki-
löllä on käytössä vain osa 
työkyvystä eikä hän pys-
ty vastaamaan työnsä vaa-
timuksiin, on hän osatyö-
kykyinen. Kuntoutuksella, 
kouluttautumalla työhön ja 

työtä voi räätälöimällä voi-
daan rakentaa uusia työn 
tekemisen tilaisuuksia. Jo-
kaisella meistä pitäisi olla 
mahdollisuus hyödyntää 
oman kykymme mukainen 
työpanoksemme. Tähän ta-
voitteeseen haetaan ratkai-
suita Vahvaksi-hankkeella. 
Hanketta hallinnoi Pudas-
järven kaupungin työlli-
syyspalvelut. Hankkeen 
rahoituksesta 80 % tulee Eu-
roopan sosiaalirahastosta, 
sen on myöntänyt Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, 

Aili Jussila 
projektipäällikkö 

Julkinen sosiaali- ja tervey-
denhuolto ei selviä ilman 
järkevää ja tasapainoista 
kumppanuutta yksityisten 
palveluntuottajien ja kol-
mannen sektorin kanssa. 
Tulevan hyvinvointialu-
een palveluja järjestettäes-
sä on tuottajaksi valittava 
paikallisen arvion mukaan 
paras, laadukkain ja kus-
tannuksiltaan järkevin toi-
mija.

Suurten kokonaisuuk-
sien kilpailuttaminen voi 
helposti johtaa kotimaisten 
ja pienten yritysten karsiu-
tumiseen. Pohjois-Pohjan-
maan hankintatoimelle on 
annettava mahdollisuus 
yhä enemmän pilkkoa pal-
veluita osiin, jotta pienem-
mätkin pk-yritykset voivat 
osallistua kilpailutuksiin. 

Hankintakriteereissä on 
otettava huomioon kestä-
vä kehitys ja huoltovar-
muustekijät. Hiilijalanjäl-
ki jää usein pienemmäksi, 

Kolmannen sektorin 
roolia ei saa unohtaa 
hyvinvointialueella

kun hankinnat tehdään lä-
heltä. Yhteiskuntavastuu 
pitää ulottaa kaikille sote-
palveluita tuottaville toi-
mijoille ja kolmannen sek-
torin roolia ei saa unohtaa. 
Moninainen yhdistys- ja 
järjestötoiminta tukee osal-
taan julkista sektoria, jonka 
toimintasäde on rajallinen.

Marja-Leena
 Kemppainen

Aluevaaliehdokas/kd 

Koronapassi käyttöön Puikkarissa, 
liikuntahallissa ja useissa 

kaupungin tiloissa
Pudasjärven kaupun-
ginhallitus on päättänyt 
30.11., että koronapassi 
otetaan käyttöön niissä 
kaupungin toiminnois-
sa, joissa se lainsäädän-
nön ja toimivaltaisen vi-
ranomaisen päättämien 
rajoitusten mukaan on 
mahdollista. Koronapas-
sin käyttöön ottamisen 
edellytysten täyttyessä, 
päätöksen tekee toimin-
ta-alueen johtaja toimi-
alallaan.

Kaupungin johtoryh-
mä kokoontui 7.12.2021 
ja päätti kunnan toimi-
vallassa olevista rajoi-
tuksista STM:n, Poh-
jois-Pohjanmaan 
aluehallintoviranomai-
sen ja alueellisen koor-
dinaatioryhmän suo-
situsten mukaisesti. Jo 
voimassa olevien rajoi-
tusten ajalle 3. – 31.12. 
lisäksi tilojen käyttöön 
liittyvistä rajoituksista 
päätettiin seuraavasti:

Osallistujamäärä 
rajoitettu,  
koronapassia ei 
vaadita:
Taidekamarissa saa oleilla 
enintään 10 asiakasta ker-
rallaan. 

Kirjastossa yhtäaikais-
ten asiakkaiden määrää ei 
rajoiteta pääkirjastossa. Kir-
jastoauto liikennöi reitillä 
rajoitetuin asiakasmäärin, 3 
henkilöä kerrallaan. 

Nuorisotiloissa saa 
oleilla enintään 20 asiakas-
ta kerrallaan. 

Koronapassin 
käyttöä  
edellytetään yli 
16-vuotiailta:
Virkistysuimala Puikka-
ri ja kuntosali koronapassi 
tarkistetaan lipunmyynnin 
yhteydessä. Kuntosali oma-
toimikäyttö lätkällä keskey-
tetään ajalle 7. – 31.12. 

Liikuntahalli sekä muut 

ryhmäliikuntaan tarkoite-
tut tilat koronapassi edel-
lytetään ryhmäharrastetoi-
minnassa niin kaupungin 
omissa liikunta- ja harraste-
ryhmissä, yhdistysten ryh-
missä kuin yksityistenkin 
ryhmissä. Passin tarkasta-
misesta vastaa kunkin vuo-
ron vastuuhenkilö.  

Edelleen ovat voimassa 
seuraavat kaupungin johto-
ryhmän 3.12. päättämät hy-
gienia- ja turvallisuusohjeet 
kaupungin palveluissa: 

Asiakastapaamiset hoi-
detaan ensisijaisesti etäyh-
teyksin niissä palveluissa, 
missä ei ole välttämätöntä 
henkilökohtainen kasvok-
kain tapahtuva palvelu. 

Kasvomaskisuositus 
(koskee yli 12-vuotiaita). 
Käytä kasvomaskia, kun lii-
kut paikoissa, joissa on pal-
jon muita ihmisiä.

Käsidesiä löytyy heti si-
sääntulo-ovien luota. Lisäk-
si eri työpisteissä on useita 
käsidesipisteitä.

Yski ja aivasta kerta-
käyttöiseen nenäliinaan 
ja laita nenäliina heti ros-
kiin. Jos sinulla ei ole ne-
näliinaa, yski tai aivasta 
hihaan, älä käsiisi.

Yli 20 henkilön yleisö-
tilaisuudet ja yleiset ko-
koukset kielletään sisä-
tiloissa. Toimijat voivat 
järjestää yli 20 henkilön 
tilaisuuksia edellyttämäl-
lä yli 16-vuotiaalta koro-
natodistuksen esittämistä. 
Jos asiakas tai osallistuja ei 
esitä todistusta, tulee evä-
tä pääsy yleisötilaisuu-
teen. Kaupunki käyttää 
koronapassia yleisötilai-
suuksissa, kuten kansa-
laisopiston joulukonser-
tissa sekä vastaavissa 
musiikki- ja kulttuurita-
pahtumissa.

Yksityistilaisuuksia 
suositellaan järjestettävän 
mahdollisimman pieni-
muotoisena.

Kaupunki tiedotus 
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Nimi: Jari 
Työnkuva: Maanantaisin 
Porina-ryhmän avustajana,  
kahvienlaittoa, kortin peluu 
ja  muut ryhmän toiminnat.
Tiistaisin Puutyöryhmässä 
alihankintatyö, maalaus, sa-
haus, höyläys. Keskiviikkoi-
sin, torstaisin ja perjantaisin 
avotyössä keittiöapulaisena 
koululla. 
Parasta työssä? Vaihtele-
vuus ja monipuolisuus.
Millainen työntekijä olet? 
Nopea ja toimelias.

Gallup- mitä nä teet?

Nimi: Merja
työnkuva: Avotöissä päivä-
kodilla lapsiryhmässä avus-
tajana. Lasten kanssa olemi-
nen ja heidän auttaminen, 
ruuan tarjoileminen sekä le-
lujen pesua. Ulkoilut ja ret-
ket sisältyvät myös. Ti työ-
keskuksessa jumpparyhmä 
ja kädentaidot ryhmä.
Parasta työssä? Päiväkodilla 
lasten kanssa oleminen. Työ-
keskuksessa kavereiden ja 
ohjaajien tapaaminen sekä 
käsityöt.
Millainen työntekijä olet? 
Ahkera, iloinen ja tulen toi-
meen kaikkien kanssa.

Pudasjärvellä on käyttäydyt-
ty epäoikeudenmukaisesti, 
kun on viivästetty vammais-
ten palvelutalon rakentamis-
ta. Tämä aiheuttaa varmaan-
kin vihan ja kaunan tunteita 
Rimmin palvelukodin asuk-
kaissa. Onneksi on ihmisiä 
ajamassa heidän oikeuksi-
aan. Jokaisella on oikeus hy-
vään asuntoon ja tukeen sin-
ne, joku tarvitsee enemmän 
tukea ja toinen vähemmän.

Syksy on muuten men-
nyt ihan hyvin. Minulla itsel-
läni on asumisasiat kunnos-
sa. Asun kehitysvammaisten 
palvelusäätiöltä vuokratussa 
asunnossa, jonne saan tarvit-
semani tuen tukiasunto-oh-
jaajilta. 

Nyt on pimeä vuoden-
aika. Muistakaahan käyttää 
heijastinta. Työkeskuksen 
edessä Kauralantiellä on hei-
jastipuu – hae sieltä heijas-
tin, jos sinulta puuttuu. Voit 
myös tuoda sinne ylimääräi-
siä heijastimia, jos sinulla nii-

Teemun mietteitä
Kuuluu Pudasjärven Kehitysvammaiset 

50 v juttusarjaan. 

tä on.
Luonnon eläimiä pitäisi 

myös ihmisillä kunnioittaa ja 
suojella. Mielessäni kävi aja-
tus kylteistä, jossa varoitet-
taisiin autoilijoita poroista, 
jäniksistä, oravista ja ketuis-
ta. Kaikki me olemme tärkei-
tä, luonto, eläimet ja ihmiset.

Teemu Timonen-Nissi
Pudasjärven työkeskus, 

postinjakaja

Nimi: Pasi 
Työnkuva: ma-pe työkes-
kuksella alihankinta-, kierrä-
tys- ja ulkohommat. Nurmi-
kon leikkaus, lumen kolaus ja 
haravointi.
Parasta työssä? Ulkohom-
mat
Millainen työntekijä olet? 
Muuten hyvä, mutta kohtuus 
kaikessa tekemisessä.

Nimet: Antti ja Arto
Meillä päivätoimintaan si-
sältyy mm. tapahtumi-
en seuraamista ja osal-
listumista. Leivontaa ja 
kokkausta. Maalausta, piirtä-
mistä ja askartelua. Lenkkei-
lyä, uintia ja jumppatuokioi-
ta. Silppuamista, kierrätystä 
ja lintulaudan tapahtumien 
seuraamista. Musiikkia, talon 
auton kyydissä oloa ja mies-
ten hommia.
Mikä töissä parasta? Vitsit, 
yhdessäolo ja työnteko.

Nimi: Mikko 
Työnkuva: Ma, ke ja pe:  
Palkkatuettu työ S-marketilla 
myyjänä. Ti jumpparyhmä ja 
puupuolen hommat, tavara- 
ja ruokakuljetuksissa avusta-
minen.
Parasta työssä: kaverit ja se, 
että ei ole yksitoikkoista.
Millainen työntekijä olet? 
Huumorintajuinen, joka-pai-
kan höylä.

Nimi: Tarja
Työnkuva: ma, ti, ja to työ-
keskuksessa asiointiryhmä, 
lounas ja -astiakuljetuksiin 
osallistuminen, jumpparyh-
mä, kädentaidotryhmissä. 
Ke avotyössä vanhusten asu-
misyksikössä. Avustaminen 
lounaan tarjoilussa ja kah-
vien laitossa sekä keittiön 
avustustehtävät.
Parasta työssä? Näkee ka-
vereita.
Millainen työntekijä olet? 
Tulen hyvin kaikkien kanssa 
toimeen, iloinen ja ahkera.

Pudasjärven Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen oli tarkoitus juhlia 50-vuotista taipalettaan 
sunnuntaina 5.12., mutta vallitsevien koronarajoitusten vuoksi päädyimme siirtämään juhlaa 

myöhempään ajankohtaan. Tästä ilmoitamme sitten myöhemmin. Toivotaan, että viimeistään ensi 
kesänä pääsisimme juhlistamaan yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa.

Sirpa Timonen-Nissi
puheenjohtaja 

Pudasjärven Kehitysvammaisten Tuki ry. 8

50-vuotisjuhla 
siirtyi ensi vuoden puolelle

Jukka – mies  
sarjakuvan takana

Jukka Ahonen on taitava 
sarjakuvantekijä. Jukka teki 
useita vuosia Tukiviesti-leh-
teen 4 sarjakuvaa vuodessa 
tilauksesta. Nykyään sarja-
kuvan teko on jäänyt vähem-
mälle. Työkeskuksessa Jukka 
tekee muutamana päivänä 
viikossa mm. alihankintaa 
puupuolella, taidekalenterei-
ta, kierrätys- ja leivontaryh-
mässä hän on mukana myös.

Terveys, tasa-arvoinen 
kohtelu, ihmissuhteet ja 
että tulee toimeen ihmis-
ten kanssa, ovat päällimäi-
senä Jukan arvomaailmassa. 

Jokainen päivä on erilainen, 
päivä kerrallaan. Työkeskuk-
sessa käyminen on tärke-
ää siksi, että saa sisältöä päi-
vään ja että on tekemistä. 
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Pudasjärven Hautaustoimisto 
ja KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

SAHA-, pyöRä-, pUUTARHA- JA 
KOTITALOUSKOneIden 

eRIKOISLIIKe

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

KOdInKOneeT nOpeASTI JA 
LUOTeTTAvASTI

MEILTÄ MYÖS AUTOJEN PESUT

Olemme 

myös
insta- 

gramissa!

 JoulumyyJäiset 
 lauantaina 11.12. klo 9-14
tuomas sammelvuo -salissa

 myyNNissä esim.
käsitöitä, leivonnaisia, joulukoristeita, 

luomutuotteita, joululaatikoita, 
pehmeitä paketteja

tiedustelut: marko Koivula 0400 771 118
Heino Ruuskanen 0400 346 097

Paikkavaraukset: marko.koivula@pudasjarvi.fi

JoKAiseltA myyJäisiiN tuleVAltA tARKistetAAN 
KoRoNAPAssi JA HeNKilÖllisyys.

Järjestää  
Pudasjärven Urheilijat ja 

Pudasjärven kaupunki

PERUTTU!

Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

Kiitämme hyvästä 
yhteistyöstä ja 

Onnittelemme 50-vuotiasta 
Pudasjärven Kehitysvammaiset -yhdistystä.

Oikeus elää ilman kiusaamista 
Kehitysvammaisten teema-
viikkoa vietettiin seitsemän 
päivää joulukuun alussa. Tee-
maviikon 2021 aiheena oli täl-
lä kertaa ihmissuhteet ja kiu-
saamisesta selviytyminen. 
Jokaisella on oikeus elää il-
man kiusaamista. Kehitys-
vammaisten tukiliitto on 
järjestänyt teemaviikon jo 
vuodesta 2008 alkaen ja viik-
koa on juhlistettu aina joulu-
kuun ensimmäisellä viikolla. 

Pudasjärvellä teemaviik-
koa vietettiin ottaen huo-

mioon koronarajoitukset ja 
niinpä tukiyhdistyksen joh-
tokunta vieraili sekä Rim-
min palvelukodilla että Hirsi-
hovin asumisyksikössä ja vei 
asukkaille pienet joulumuis-
tamiset ja -maistiaiset. Lau-
lettiin yhdessä joululauluja ja 
keskusteltiin teemaviikon ai-
heesta. 

Me Itse -yhdistys on laa-
tinut viikon 2021 julkilausu-
man, jonka nimi on ”Oikeus 
elää ilman kiusaamista”. Jul-
kaisemme osan siitä. 

Oikeus elää ilman 
kiusaamista
Moni kehitysvammainen ihmi-
nen on kokenut kiusaamista. 
Kiusaaminen on aina väärin, 
eikä se ole koskaan kiusatun 
syy. Kiusaamisesta voi selviy-
tyä. Jos sinua kiusataan tai 
näet, että kaveria kiusataan, 
on tärkeää toimia heti.

Kerro kiusaamisesta jolle-
kin, jolla on velvollisuus vaikut-
taa siihen. Jos olet koulussa tai 
opiskelet, kerro kiusaamisesta 

opettajalle. Hänen velvollisuu-
tensa on toimia niin, että kiu-
saaminen loppuu. Myös van-
hempasi voivat ottaa yhteyttä 
opettajaan tai rehtoriin.

Me Itse -yhdistys 
2021

Sirpa Timonen-Nissi
Pudasjärven kehitysvam-

maisten tuki ry.
Puheenjohtaja

Rimmin palvelukodilla tukiyhdistyksen vierailulla laulattivat Arja ja Eki Panuma.

9Pudasjärven Kehitysvammaisten Tuki ry. 

Mielekäs elämä 
kotona 

Tervehdys kehitysvammais-
ten asumisen palveluista. 
”Mielekäs elämä kotona” ja 
elämän moninaisuus näkyy 
vahvasti meillä arjessa. Rim-
min palvelukodilla tarjo-
amme ympärivuorokauden 
tehostetun asumisen palve-
luita ja taas Kaislan tukiasu-
misen ohjauksessa tuemme 
erityistä tukea tarvitsevia 
henkilöitä heidän omaan ko-
tiin sekä lähiympäristöön.   

Me kehitysvamma-alan 
ammattilaisina olemme oh-
jaamassa, auttamassa ja tu-
kemassa jokaista asiakasta 
oman näköiseen elämään. 
Asiakkaillemme laaditaan 
henkilökohtainen palvelu-
suunnitelma vammaispalve-
lun toimesta, jossa määritel-
lään ohjaus- ja tukipalvelut. 
Ohjaus ja tuki ovat yksilöl-
listä, itsemääräämisoikeut-
ta kunnioittavaa, asiakkaan 
omia voimavaroja hyödyn-
tävää ja mahdollisimman it-
senäiseen elämään tuke-
vaa. Asiakasta autetaan, 
ohjataan ja tuetaan asumi-

seen liittyvissä toiminnoissa 
kuten ravitsemuksessa, lää-
kehoidossa, hygienian hoi-
dossa, harrastuksissa ja so-
siaaliseen kanssakäymiseen 
liittyvissä asioissa.  Toimintaa 
ohjaa muun muassa sosiaali-
huoltolaki, vammaispalvelu-
laki ja laki kehitysvammais-
ten erityishuollosta sekä laki 
sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista. 

Muutoksen tuulet ja ke-
hittäminen on ollut ja on 
meillä käynnissä vahvas-
ti. Keskiössä kaikessa on 
ihminen ja inhimillisyys. 
Jokainen meistä omana it-
senämme on tärkeä ja ainut-
laatuinen - meillä kaikilla on 
oikeus oman näköiseen elä-
mään!  

Arki on meillä 
moninaista ja 

rikasta! 

Vastaava ohjaaja
 Marja Lohvansuu

www.tukiliitto.fi
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Jorma Kouva jatkaa Pudasjärven Keskustan johdossa
Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö piti sääntö-
määräisen syyskokouksensa 
torstaina 2.12. kaupunginta-
lolla. Kokous käsitteli tule-
van vuoden toimintasuun-
nitelman ja talousarvion. 
Tulossa on kolmien vaali-
en vuosi: Aluevaalit tam-
mikuussa, eduskuntavaa-
lien jäsenvaalit syyskuussa 
ja seurakuntavaalit mar-
raskuussa. Aluevaaleil-
la valitaan aluevaltuusto 
päättämään sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen sekä pelas-
tustoimen järjestämisestä 
koko Pohjois-Pohjanmaan 
laajassa maakunnassa. 

Eduskunnassa ei ole pit-
kään aikaan ollut edusta-
jaa Pudasjärveltä ja se asia 
on mahdollista korjata näis-
sä vaaleissa. Jäsenvaalis-
sa kaikki Keskustan jäsenet 
pystyvät vaikuttamaan sii-
hen, että Pudasjärveltä saa-
daan vaaleihin erinomainen 
ehdokas. Jäseneksi ehtii hy-
vin nyt liittymään. 

Seurakuntavaaleissa vali-
taan luottamushenkilöt Pu-
dasjärven seurakunnan kirk-
kovaltuustoon, joka käyttää 
seurakunnan ylintä päätös-
valtaa. Äänestämään pääse-
vät kaikki 16 vuotta täyttä-
neet seurakunnan jäsenet. 

Syyskokous valitsi Jorma 
Kouvan jatkamaan kunnal-
lisjärjestön puheenjohtajana. 
Varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Marko Koivula ja sihtee-

Kokousväki päätti pitää yllä yhteiskunnallista keskustelua ja tulevaisuuden rakentamista kaikilla kylillä.

Varmista toimivat sote-palvelut
Vastuu sosiaali- ja terveys-
palveluiden sekä pelas-
tustoimen järjestämisestä 
siirtyy 1.1.2023 hyvinvoin-
tialueille. Pudasjärven kau-
punki tai Oulunkaaren kun-
tayhtymä ei sen jälkeen 
järjestä enää näitä palvelui-
ta. Kyse on kaikille kansa-
laisille läheisistä palveluis-
ta. Aluevaalit tammikuussa 
2022 ovat ensimmäiset, jois-
sa jokainen äänioikeutet-
tu pääsee vaikuttamaan 
siihen, ketkä esimerkik-
si Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialueella vaikut-
tavat luottamustehtävissä 
sote- ja pelastustoimen pal-
veluiden tuottamiseen. Kes-
kusta pitää tärkeänä, että 
palvelut ovat saatavissa riit-

tävän lähellä ja hyvälaatui-
sina. Erityisesti ne palvelut, 
joita tarvitaan useimmin, tu-
lee tarjota jokaiselle Pohjois-
Pohjanmaalla asuvalle lähel-
lä. Jokaisessa kunnassa tulee 
olla vähintään yksi sosiaali- 
ja terveysasema. Hyvinvoin-
tialueen rahoitus tulee val-
tion budjetista. Budjetoinnin 
pääkriteerinä on palvelutar-
ve. Hyvinvointialueelle tu-
lee valita rohkeita päättäjiä, 
jotka uskaltavat panostaa 
hajautettuun palveluverk-
koon niin, että panostukset 
sijoitetaan alueella palvelu-
tarpeiden mukaan. Korkean 
sairastavuuden kuntiin, ku-
ten Pudasjärvelle, tulee pa-
nostaa sekä kehitystyötä että 
varoja niin, että tasavertaiset 

ja laadukkaat palvelut ovat 
jokaisella saavutettavissa. 
Palvelutarpeet maakunnas-
samme ovat kasvusuunnas-
sa ja työntekijäpula on to-
dellisuutta jo monissa eri 
tehtävissä. Keskustassa näh-
dään, että palvelutuotan-
toa on kehitettävä ja uusia 
toimintamalleja on otettava 
käyttöön, jotta kaikki sote-
palveluita tarvitsevat saavat 
ne tasavertaisesti koko maa-
kunnan alueella. Uudistumi-
sen tavoitteena on myös taa-
ta parempi arki ja työpaikka 
myös sote-alalla toimivalle 
henkilöstölle. Uudistukses-
sa yhdistyy samaan organi-
saatioon, hyvinvointialuee-
seen, perusterveydenhuolto 
ja erikoissairaanhoito. Tämä 

mahdollistaa resurssien te-
hokkaamman käytön ja pe-
rusterveydenhuollon vah-
vistamisen. Varhaisella ja 
oikea-aikaisella hoitoon pää-
syllä on yleensä pienimmät 
inhimilliset vaikutukset ja 
taloudellisestikin oikea-ai-
kaisuus on edullisinta. Ta-
voitteena on, että yhdel-
lä yhteydenotolla jokainen 
palvelua tarvitseva saa tar-
vitsemansa hoidon ja avun. 
Erikoissairaanhoito pys-
tyy uudistuksen jälkeen pa-
remmin palvelemaan myös 
koko maakunnan alueella 
jalkautuen terveysasemille 
nykyistä enemmän. Nytkin 
dialyysi on todettu toimi-
vaksi ja aluetta hyvin pal-
velevaksi toiminnoksi Pu-

dasjärvellä. Keskustan kanta 
on, että sen tulee täällä edel-
leen säilyä. Uniapnean tutki-
muksia pystytään jo nyt to-
teuttamaan Pudasjärvellä 
ja tulevaisuudessa siis yhä 
useampia aiemmin vain OY-
Sissa tarjottuja palveluita on 
Keskustan tavoitteena saa-
da lähempää asukkaita esi-
merkiksi Pudasjärveltä. Ei 
siis ole yhdentekevää ket-
kä hyvinvointialueen alue-
valtuustossa ja muissa toi-
mielimissä ovat päättämässä 
palvelustrategiasta ja palve-
luverkosta. Keskustalle sote-
uudistuksen toteutuminen 
tällä maakuntiin pohjaavalla 
mallilla on pitkään odotettu 
uudistus. Siksi olemme in-
noissamme. 

Uudistus on suuri mah-
dollisuus harvaan asutuil-
le alueille. Keskusta pitää 
huolta siitä, että palvelut 
tuotetaan tasavertaisesti, 
joustavasti ja laadukkaas-
ti koko maakunnan alueel-
la. Keskusta on asettanut 
aluevaaleihin Pudasjärveltä 
kaksi erinomaista ehdokas-
ta: Olga Oinas-Panuman ja 
Anni-Inkeri Törmäsen. En-
nakkoäänestys toimitetaan 
ajalla 12.-18.1. ja varsinainen 
vaalipäivä on 23.1.22. Läh-
detään siis suurella joukolla 
äänestämään! 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö 

Suomi on sitoutunut vä-
hentämään kasvihuone-
kaasupäästöjä ilmaston-
muutoksen torjumiseksi. 
Tuulivoima on uusiutuvaa 
energiaa ja lähes päästötön-
tä. Lisäksi tuulivoiman ra-
kentaminen kasvattaa ko-
timaassa tuotetun energian 
osuutta ja vähentää tuonti-
riippuvuutta. Vuoteen 2030 
tähtäävän kansallisen ener-
gia- ja ilmastostrategian mu-

kaisesti tavoitteena on li-
sätä uusiutuvan energian 
käyttöä niin, että sen osuus 
energian loppukulutuksesta 
nousee yli 50 prosenttiin jo 
2020-luvulla. 

Keskusta haluaa vastuul-
lisesti toteutettua tuulivoi-
maa Pudasjärvelle. Meidän 
vahvuutemme tämän ener-
giamuodon osalta ovat laa-
jat asumattomat alueet, jois-
ta osa kannattaa hyödyntää 

tuulivoimapuistojen aluei-
na. Pudasjärven kaupun-
gille on tullut useita aloit-
teita tuulivoimakaavojen 
käynnistämisestä. Tuulivoi-
man hyödyntämiseksi kun-
tamme alueella on sovittava 
menettelytavoista hankkei-
den suunnittelussa ja tehtä-
vä tarvittavat yhteiset raja-
ukset. 

Tarvitsemme Pudasjär-
velle oman tuulivoimastra-

tegian. Strategian on tarpeen 
valmistua vuoden 2022 ai-
kana. Lokakuussa 2021 on 
käynnistynyt Pohjois-Poh-
janmaan maakuntakaavan 
uudistaminen. Meneillään 
oleva maakuntaliiton Tuu-
li-hanke kokoaa sitä var-
ten tietoa tuulivoimaan 
soveltuvista alueista ajal-
la 6/2020-8/2022. Pudas-
järven kaupunki voi tuu-
livoimastrategiassa linjata 

maakuntakaavaa yksityis-
kohtaisemmin, millä ehdoil-
la tuulivoimaa kunnan alu-
eelle rakennetaan ja missä 
laajuudessa. Pudasjärven 
kaupunki voi esimerkiksi 
linjata tuulivoimastrategias-
sa mille etäisyydelle esimer-
kiksi vakituisesta asutukses-
ta, arvokkaista rakennetun 
kulttuuriympäristön koh-
teista tai maisema- tai mat-
kailukohteista tuulivoimaa 

voidaan sijoittaa. Keskusta 
pitää tärkeänä, että strategi-
an avulla Pudasjärvelle luo-
daan omat linjaukset tuu-
livoiman sijoittamisesta ja 
alueiden suunnittelun peri-
aatteista. 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö 

Pudasjärvi tarvitsee tuulivoimastrategian

Keskustan syyskokousväki pohti mm. tulevan vuoden vaaleja. 

riksi Anni-Inkeri Törmänen. 
Heidän lisäkseen kunnallis-
järjestön hallitukseen valit-
tiin: Leila Vengasaho, (va-
ralla Jouni Vengasaho), 
Janne Majava (Jouni Koivu-
kangas), Vesa Riekki (Rai-
mo Tervonen), Vesa Salmela 
(Matti Törmänen), Kaisa Ni-
vala (Juhani Jurmu), Mart-
ti Räisänen (Seppo Sammel-
vuo), Reijo Talala (Kauko 
Seppänen), Katja Kuha (Juk-
ka Kuha) Sointu Veivo (Tai-
na Niemelä) ja Juha Heikkilä 
(Olga Oinas-Panuma). Toi-
mintasuunnitelmassa pää-
tettiin käynnistää Pudas-

järvellä lapsille ja perheille 
tarkoitettu Vesaisten toimin-
ta sekä perustaa Pudasjär-
ven Keskustanuoret. Paikal-
lisyhdistyksiä kannustetaan 
ja tuetaan pitämään yllä yh-
teiskunnallista keskustelua 
ja tulevaisuuden rakenta-
mista laajan pitäjämme kai-
killa kylillä. 

Pudasjärven Keskusta, 
kuvat Heimo Turunen
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Matti: – Rakas Mari, tänään on niin ihana päivä, että 
haluaisin tehdä sinun kanssasi jotain aivan ihmeellis-
tä – jotain sellaista, mitä emme ole koskaan tehneet!
Mari: – Voi Matti, miten suloinen sinä olet! Siis sinä 
imuroit, käyt kaupassa, laitat päivällisen ja tiskaat – ja 
minä luen lehdet ja katson televisiota!

* * *                                                 
Savolaisisäntä motkottaa emännälleen: – Se on 
kuule Linta siun syy ku ei miulle ennee tytöt kirjota! 
Siinä pari oivaa esimerkkiä Kaija Valkosen toimitta-
masta ”Nauru pidentää ikää” -kirjasta (Oy Valitut Pa-
lat 1999). Kirjan kannessa sen todetaan olevan ”Suo-
malaisen huumorin kirja”. Ja kovastihan suomalaiselta 
tällainen huumori näyttää:

* * * 
Terveyskeskuksessa: – Kärsitte siis jalkasienestä, lää-
käri toteaa Toropaiselle.
– Ka, siitähä mie kärsin. Ehä mie viel oo ennättännä 
oppia siitä nauttimaa.                                                     

* * *                                      
Töiden jälkeen: – Hauska aine tämä viini, vaimo ke-
huu miehelleen. –Vain pieni tilkka, ja sinusta tulee 
heti miellyttävämpi ihminen. Mies: – Mutta kultaseni! 
Enhän minä ole koko päivänä ottanut viinin tilkkaa-
kaan. Vaimo: – Et sinä. Mutta minä olen! 

* * *
Juhlan alla: – Onko tulossa suuremmatki pirskeet? 
kysyi kauppias kun Laihian isäntä Sisu-askin osti. 

* * *
Laihialaisisäntä vei terveyskeskukseen virtsanäyt-
teen. Näyte tutkitaan ja isännälle ilmoitetaan, että 
kaikki arvot ovat kunnossa. Isäntä nousee ilahtunee-
na tuolista ja rientää soittamaan yleisöpuhelimesta 
kotiväelleen: 
– Iloosia uutisia. Meirän koko perhe on aivan terve. Ja 
karja kans!

* * *
Tuula Nousiainen Savonlinnasta on lähettänyt 
”väläyksen arkielämästä”:
Vaimo: – Kulta, ulkovalo ei pala. Kävisitkö korjaamas-
sa sen?
– No en kai minä mikään sähkömies ole! mies tokai-
see lehden takaa. 
Seuraavana päivänä vaimo sanoo: – Kulta, vesihana 
vuotaa. Korjaatko sen?
– No en kai minä mikään putkimies ole! mies tokaisee 
kirjansa takaa.
Kun mies tulee illalla kotiin, ulkovalo palaa ja vuota-
va hana on korjattu. – No nämä korjaukset mahtoivat 
tulla kalliiksi? mies toruskelee. 
– Ei ollut kallista, vaimo naurahtaa. – Naapurin Erkki 
korjasi eikä ottanut edes palkkaa. Sanoi vain, että lei-
vo kunnon kakku tai anna pusu molemmille poskille.
Mies: – No minkälaisen kakun sinä leivoit?
Vaimo: – No en kai minä mikään leipuri ole!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Vain (tosi)elämää! 

Mauri Hietala: Pakkasaamu.

Mielenterveysviikkoa vietet-
tiin tänä vuonna 21.−28.11. 
Viikon teemana oli kohtaa-
minen. Jokainen meistä, elä-
mäntilanteesta ja mielenter-
veystilanteesta riippumatta, 
ansaitsee tulla kohdatuk-
si samalla tavalla. Kohda-
tuksi, nähdyksi ja kuulluksi 
tulemisen tunteella on suu-
ri merkitys. On tärkeää py-
sähtyä kuuntelemaan ja ole-
maan läsnä niille, jotka sitä 
tarvitsevat. Mielentervey-
den valtakunnallisia teema-
viikkoja on vietetty säännöl-
lisesti vuodesta 1974 lähtien. 
Kynttilät syttyivät itsemur-
han tehneiden muistoksi 
ensimmäistä kertaa vuon-
na 1992. Sen jälkeen Kynt-
tilätapahtumia on järjestet-
ty joka vuosi samaan aikaan, 
marraskuisena sunnuntaina 
juuri ennen valtakunnallista 
mielenterveys viikkoa. 

Ihmisen elämässä tulee 
eteen tilanteita, joihin meil-
lä ei ole helppoja ratkaisu-
ja. Eikä edes oikeita sanoja. 
Tällaiset tilanteet ovat usein 
sellaisia, joissa kaipaamme 
toiselta ihmiseltä vain tun-
netta siitä, että toinen on läs-

Kun ilon jakaa se tuplaantuu, 
kun surun jakaa se puolittuu

Pudasjärven Kajastus ry tarjosi lämmikkeeksi mustaherukkamehua ja piparkakkuja.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Harri Inkeröinen Kajastus 
ry, diakoni Marko Väyrynen sekä Kajastus ry:n jäsenet Ari 
Tapper ja Aino Asikkala. 

nä, kuuntelee ja myötäelää 
tunteitamme. Myötä elämi-
sellä ja toisen ihmisen kuun-
telemisella voimme vah-
vistaa yhteyden tunnetta, 
jolle meillä ihmisillä on suu-
ri tarve. Kaikkeen ei tarvit-
se löytää sanoja tai ratkai-
suja. Aidossa läsnäolossa on 
voimaa. Kun olemme läsnä, 
kuuntelemme ja näemme 
paremmin, opimme ja ym-
märrämme toisiamme pa-
remmin.  

Kynttilätapahtuman aja-
tuksena on lohduttaa, auttaa 
ja rohkaista itsemurhan teh-
neiden omaisia. Menetystä 
on lupa surra. Suru hidastaa, 
hiljentää ja vie voimia. Suru 
tulee ja tavallaan asettuu ih-
miseen ja lähtee sitten, kun 
se on tehnyt työnsä. Surun 
jälkeen tulee kaipaus, jossa 
on mukana ripaus surua. 

”Kiitos, kun katsot mua 
silmiin.” lukee tämän vuo-
den mielenterveysviikon vi-
rallisessa julisteessa. Juliste 
kertoo huomatuksi tulemi-
sesta ja kohtaamisesta. Kun 

Kynttilät asettuivat sydämen 
muotoiseen asetelmaan.

voi toisen ihmisen kanssa 
käydä surua lävitse sanoin, 
elein ja hiljaisin huokauksin, 
niin suru pienenee. On ole-
massa sanonta: Kun ilon ja-
kaa se tuplaantuu, kun su-
run jakaa se puolittuu. Tämä 
pitää varmasti paikkansa. 
Ystävän kanssa tehty käve-

lylenkki, luonnossa liikku-
minen ja puhuminen autta-
vat, kun tuntuu vaikealta. 
Joku saa helpotusta rukoile-
misesta. Joskus tärkeintä on 
vain pysähtyä toisen luokse 
ja olla vierellä. 

Harri Inkeröinen

Hirsikampuksen lukiosta sai 
valkolakin kolme ylioppilasta 
Hirsikampukselta sai per-
jantaina 3.12. valkolakin 
kolme syksyn ylioppilas-
ta: Annika Tauriainen, Essi 
Törmänen ja Niko Lasa-
la, joka nouti todistuksen 
ja lakin ennen juhlaa hen-
kilökohtaisesti. Pohjois-
Suomen Avin 20 hengen 
kokoontumisrajoitus tuli 
juhlaa edeltävän iltana, joka 
aiheutti juhlajärjestelyihin 
viime hetken muutoksen, 
eli juhlasaliin laitetuista is-
tumista oli suuri osa tyhji-
nä. Juhla oli kuitenkin läm-
minhenkinen ja perinteitä 
noudattava. Ylioppilaiksi 
julistuksen suoritti vs. reh-
tori  Susanne Nyman, yliop-
pilaan puheen piti Essi Tör-
mänen ja musiikkia esittivät 
niin opettajien kuin oppilai-

Pudasjärven syksyn ylioppilaat Essi Törmänen ja Annika Tauriainen saivat valkolakin Hirsi-
kampuksella pidetyssä juhlassa.

den musiikkiryhmät. 
Enemmän juttua ja ku-

via ylioppilasjuhlasta ensi 
viikon lehdessä. Heimo Turunen
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  vAkUUTUSYhTIÖIdEN TYÖT
•  vAhINkOTArkISTUkSET
•  LASINvAIhdOT JA  
   -kOrJAUkSET

•  kOLArIkOrJAUkSET
•  AUTOMAALAUkSET
•  ILMASTOINNIN hUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

vAkUUTUSYhTIÖIdEN hYvÄkSYMÄ kOLArIkOrJAAMO

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Meiltä:

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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely Metsänomistaja, 

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTIKATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset > Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, KauppaKIrjaT, 
LahjaKIrjaT, jaKoSopImuKSET, KaupaNVahVISTamISET 

mYÖS pudaSjÄrVEN ja SYÖTTEEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

SarI KÄSmÄ puh. 040 670 9766, sari.kasma@tunturilkv.com
mIKa KÄSmÄ puh. 0400 390 016, mika.kasma@tunturilkv.com

KELLOSEPÄNLIIKE

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

84 -vuotta alan ammattitaitoa!

Koruja
edulliseen
hintaan

Meiltä:
- Ranne- ja herätyskellot
- Kellot - Korut
- Lahjatavarat Tervetuloa!

KELLOSEPÄNLIIKE

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

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT, 
HAUTAKIVI- JA KUKKAKAUPAT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Kirkkokonsertissa kristillistä rock-musiikkia
Torstaina 9.12.-21 saapuu Pu-
dasjärven kirkkoon kls. kvin-
tetti esittämään akustisesti 
raskasta kristillistä rock-mu-
siikkia.  Yhtye on suomalai-
nen ja sen nimi muodostuu 
sanoista Kiitän Luojaani si-
nusta. 

Melodisen musiikin sa-
noitukset heijastavat yhtyeen 
muusikoiden omia ajatuksia 
uskosta ja elämästä. 

Kls. on perustettu vuonna 
2004 Ikaalisissa ja kokoonpa-
non alkuperäisiä jäseniä ovat 
solisti Perttu Läykki, kitaris-
ti ja taustoja laulava Kimmo 
Keskinen sekä bassoa soit-
tava Tatu Kekkonen. Kita-

risti Olli-Juhani Ollila ja toi-
nen laulaja Ville Karjalainen 
poistuivat alkuperäisestä ko-
koonpanosta vuonna 2009. 
Nykyään toista kitaraa soit-
taa Taneli Törölä. Rummuis-
sa vuosina 2004-2015 soitti 
Eska Talonen ja siitä on jatka-
nut Jaakko Järvensivu.

Yhtye on julkaissut yh-
teensä kuusi pitkäsoittoa 
sekä kaksi EP-levyä, joista 
toinen on englanninkielinen 
ja yhtyeen nimi tuon julkai-
sun yhteydessä oli Ablaze Us. 

Vuonna 2011 kls. julkis-
ti ”Maata näkyvissä” -festa-
reilla Hyvyyden eteen! -kam-
panjan, jonka tarkoituksena 

on tehdä hyviä tekoja muille 
ihmisille. Maata näkyvissä on 
Pohjoismaiden suurin, nuo-
rille suunnattu kristillinen 
tapahtuma, joka järjestetään 
Turussa aina marraskuussa.

Kls. on kiertänyt sadoilla 
keikoilla ympäri Suomea ja 
tuhansien myytyjen levyjen 
lisäksi kappaleet ovat strii-
manneet Spotifyssa yli nel-
jä miljoonaa kuuntelukertaa. 
Keikkabussin mittariin on 
17 vuoden aikana pyörähtä-
nyt kymmeniä tuhansia ki-
lometrejä. Sanoma ja asenne 
on kuitenkin pysynyt sama-
na. Kls. soittaa edelleen rehel-
listä, mukaansa tempaavaa 

rokkia loistavilla soundeilla, 
isolla asenteella sekä suurella 
sydämellä, kanavoiden kun-
nian ja kiitokset Yläkertaan, 
jonne ne kuuluvat.

Pudasjärven seurakunta 
toivottaa kaikki tervetulleik-
si kirkkoon kuuntelemaan 
toisenlaista joulunalus mu-
siikkia. Konserttia voi seura-
ta seurakunnan facebook-si-
vuilta löytyvän linkin kautta. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, 
koronapassi tarkistetaan ja 
voimassa on vahva suositus 
maskin käytöstä.  TS

Kls. on kristillistä rock-mu-
siikkia soittava kvintetti.



13PudasjärveläinenNro 10 •  to 9.12.2021

YRITTÄJÄ ilmoitta
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ rakennustyöt ja remontit
[ kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

Anon Ase ja Tukku

eRäKeSKUS
AnOn ASe JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

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

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

rAkENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, kATTOTUrvATUOTTEET

-IKKUnAT ja OveT
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

PAINOTUOTTEET

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Turves Tiina 010 257 1915 
Nyman Jaana 010 257 1904

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
kAUTTAMME LvI-, SÄhkÖ-, kYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEkÄ TArvIkkEET
kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Joulutorilla otettiin vastaan palautetta 
kaupungin toiminnasta ja palveluista
Viime perjantaina 26.11. 
Joulutorilta saattoi aloittaa 
jouluisten suussa maistuvi-
en mielihalujen tyydyttämi-
sen ostamalla leivonnaisia 
ja muita taidolla valmis-
tettuja herkkuja. Saattoipa 
siellä pelotella pienen nä-
länkin kadoksiin ostamal-
la lämmintä purtavaa. Iijo-
kiseutu-.lehden tarjoama 
kuuma glögi piparin kera 
oli tervetullutta lämmiket-
tä. Parhaimpia joululah-
joja ovat itse tehdyt tava-
rat ja tuotteet. Torikojuista 
löytyi taitajien omatekemiä 
käsitöitä, joulukoristeita ja 
mukavia lahjatavaroita pu-
kinkonttiin tai itselle jou-
lutunnelmaa tuomaan. 
Pudasjärven kaupungin tel-
talla hääri yhteisövaliokun-

nan jäsenet Heikki Heiku-
ran johdolla. Eija Ikonen, 
Sointu Veivo ja Hannu Nis-
si houkuttelivat kuntalaisia 
osallistumaan arpajaisiin, 
johon palkinnot lahjoittivat 
kaupunki, Iijokiseutu-leh-
ti ja Pudasjärven Yrittäjät. 
Ilmaiset arvat ja makoisat 
karkit kelpasivat niin aikui-
sille kuin lapsillekin. 

Pudasjärven kaupun-
ki halusi tiedustella kun-
talaisilta mielipidettä ja 
kokemusta kaupungin toi-
minnasta ja palveluista. Ni-
mettömänä vastaaminen 
joulupukille oli helppoa ja 
näpsäkkää. Rasti jompaan-
kumpaan ruutuun: onko 
kaupunki ollut tosi kilt-
ti vai tuhma Hyi! Peruste-
lutkin sai paperille raapus-

taa. Päättäjänä tuntui vallan 
hienolta kuulla kyselyyn 
vastaajilta suullisesti suuri 
määrä kehumiskommentte-
ja kaupungin toiminnasta. 
Toki parantamis- ja ihmet-
telymielipiteitäkin saatiin. 
Palautteet otetaan kuule-
viin korviin.

Valtuuston puheenjoh-
taja Olga Oinas-Panuma 
toimi reippaalla tyylillään 
varsinaisen Joulunavauk-
sen juontajana. Perinteiset 
kaupungin, seurakunnan ja 
yrittäjien puheenvuorot tu-
livat kuuluville. Tiernapojat 
ja Joulupukki makeisten ja-
koineen kuuluvat Joulujuh-
laan. Joulunavaustilaisuus 
on tärkeä perinteinen kun-
talaisia yhteisen ilon juhlan 
odotuksen äärelle kokoava 

Eija Ikonen ja Sointu Veivo houkuttelivat osallistumaan arpajaisiin ja ottivat vastaan kunta-
laisten palautteita kaupungin toiminnasta ja palveluista. 

tapahtuma, jota odottavat 
kaikenikäiset kuntalaiset.

Kivaa Joulunaikaa kaikille 
kuntalaisille!

Sointu Veivo, 
kuva Terttu Salmi
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Tervetuloa pipariglögille
pe 10.12. klo 13, Kauppatie 3.

Paikalla aluevaaliehdokkaat  
Katri Virtanen ja  
Juha Hänninen.

Lahdenperä erä ry:n 

SyySKOKOUS
pidetään su 19.12.2021 klo 15.00 

Pintamon vaaralassa. 
Käsitellään sääntöjen määräämät sekä 

muut esilletulevat asiat.
Tervetuloa! Puheenjohtaja

SyySKOKOUS
ma 20.12.2021 klo 19.00 Sarakylän 

metsästysseuran hirvihallilla 
os. Lehmisuontie 160. 

Käsitellään syyskokousasiat.
Tervetuloa!

Keskustan Sarakylän 
paikallisyhdistyksen 

Pudasjärven seurakunta

KAIKEN KANSAN 

joulupuuro
ke 15.12. klo 11-14 

seurakuntakodin pihalla 
(virastopääty). 

Tervetuloa!

Soppatykillä keitetään 
500 annosta riisipuuroa. 

Säästyneet varat lahjoitamme 
lasten ja nuorten hyväksi.

puurojuhlaa
ei tänä vuonna 

järjestetä. 

MTk Pudasjärvi

vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi 
MTk:n perinteistä 

LISÄYS

Pudasjärven joulunavauksen jutusta oli jäänyt pois maininta, 
että Joulutorin oli järjestänyt Kurenalan kyläyhdistys ry. Pöy-
täpaikkavarauksia otti vastaan toriemäntä Kerttu Simu. TS

Antti Tihinen 
Pohjois-Pohjanmaan 

Vasemmiston 
varapuheenjohtajaksi

Oululainen 41-vuotias sai-
raanhoitaja ja filosofian 
maisteri Olli Kohonen jat-
kaa Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmiston puheenjoh-
tajan tehtävässä vuonna 
2022. Ensimmäisenä va-
rapuheenjohtajana jatkaa 
Heidi Haataja Limingas-
ta ja 2. varapuheenjohta-
jaksi valittiin Antti Tihinen 
Pudasjärveltä. Piirijärjes-

tö teki valinnat sunnuntai-
na 5.12. Oulussa pidetyssä 
syyspiirikokouksessaan.  

Piirihallitukseen vuo-
delle 2022 valittiin edellä 
mainittujen lisäksi varsi-
naisiksi jäseniksi mm. Tee-
mu Ojala Pudasjärveltä ja 
varajäseneksi Taisto Puu-
runen Pudasjärveltä. HT

Antti Tihinen. Taisto Puurunen.

Koronavirusta vastaan käy-
dään maailmanlaajuista 
taistelua. Sitä voisi luonneh-
tia toiseksi maailmansodak-
si, sillä mikään maa ei ole 
onnistunut selviytymään 
siitä ilman menetyksiä. Se 
tuo mieleen pikemminkin 
ensimmäisen maailman-
sodan, jota sotilaat kävi-
vät juoksuhaudoissa, kuin 
toisen maailmansodan kii-
vaine panssarihyökkäyksi-
neen ja laajoine maihinnou-
suoperaatioineen. Raportit 
etulinjasta kertovat sairaa-
latyöntekijöistä, joiden on 
vaikea työskennellä suo-
javarusteissa ja jotka teke-
vät pitkiä työvuoroja, koska 
niin monet heidän työtove-
reistaan ovat sairaita tai lop-
puun uupuneita.

Tämä mikroskooppisen 
pieni sotakone on osoittau-
tunut tehokkaammaksi kuin 
mikään armeija, laivasto tai 
ilmavoimat, joita maailma 
on koskaan kohdannut. Se 
ei kuitenkaan yksin ansait-

se kaikkea kyseenalaista 
kunniaa. Se on saanut mer-
kittävää apua viidenneltä 
kolonnalta: julkkiksilta, po-
liitikoilta, radiojuontajilta ja 
some-vaikuttajilta, jotka le-
vittävät valheita rokotteis-
ta tai lääketieteen ammatti-
laisista, jotka ovat yrittäneet 
pysäyttää tämän taudin le-
viämisen.

Viidennen kolonnan veh-
keily vie pohjaa terveysasi-
antuntijoiden, virkamiesten 
ja täysjärkisten kansalais-
ten käymältä kamppailul-
ta pandemiaa vastaan. Se 
että sen jäsenet tahallaan 
tai tahattomasti vastusta-
vat ja uhmaavat toimenpi-
teitä, joiden tarkoituksena 
on hillitä pandemiaa, johtaa 
viime kädessä vain yhteen 
lopputulokseen: kansan-
terveyden sabotoimiseen. 
Ryhmän jäsenet ovat hyvin 
monenkirjavaa joukkoa.

Vaikka poliitikot olivat 
ja edelleenkin ovat viiden-
nen kolonnan keskeisiä toi-

mijoita, myös tavalliset kan-
salaiset voivat myös tehdä 
osansa yhteisön heikentä-
misessä. Kuka tahansa voi 
avata some-tilin ja kirjoittaa 
tekstiä tai kuvata komment-
tivideon kännykällään. He 
voivat kailottaa höpinöi-
tään somen onttoihin kai-
kukammioihin, lietsoa kiu-
kuttelun liekkejä ja kylvää 
epäilyksen siemeniä maa-
perään, joka on hedelmälli-
nen sellaiselle rikkaruohol-
le.

Suosion kertyminen voi 
tienata jopa heille mainos-
pätkän radiossa tai spon-
soroinnin useammille vi-
deoille ja siten enemmän 
uskottavuutta heidän järjet-
tömille käsityksilleen. Tie-
dän myös, että on ihmisiä, 
jotka kokevat maskin käyt-
tämisen loukkaavan heidän 
itsemääräämisoikeuttaan, 
jopa heidän jumalaansa.

Kovin monet ihmiset us-
kovat, että maskin käyt-
täminen tai rokotteen ot-

taminen on heidän oma 
asiansa ja että heidän ei tar-
vitse kantaa vastuuta yhtei-
söstä. He uskovat, että ro-
kote ei ole siihen liittyvän 
riskin arvoinen, tai että se 
(mitä helvettiä!) sisältää 
seurantalaitteita.

Virus kuitenkin vähät 
välittää siitä, mihin poliit-
tisen kirjon päähän lukeu-
dut: se haluaa ainoastaan 
päästä jylläämään kehossa-
si. Tiedän, ettei viides ko-
lonna välttämättä tahallaan 
toimi taudin hyväksi. Tau-
ti tappaa heidät yhtä nope-
asti kuin muutkin. Ei, heillä 
on omat agendansa: äänet, 
katsojaluvut, ihailu, juma-
lan kirouksen pelko tai mitä 
tahansa. Mutta loppujen lo-
puksi he kaikki pelaavat vi-
ruksen pussiin.

Toivo 
Miettinen

Viides kolonna jäytää kansanterveyttä

Koronapassi 
tarkistetaan.

Klo 18.00, Pudasjärven kirkko.
Vapaa pääsy.

Maskisuositus.
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Tietoa ja tarinoita 
LC Pudasjärvi pikkujoulussa
Pikkujoulutilaisuuden aja-
tellaan ja toivotaan olevan 
valoisa ja rentouttava yh-
teinen tapahtuma. Molem-
pia näitä ja paljon muitakin 
elämyksellisiä tunteita he-
rätti LC Pudasjärven Joulun 
tunnelman käynnistysjuh-
la viime viikonvaihteessa. 
Illanvietto aloitettiin Kirsi 
Hanhelan tervehdyssanoilla 
jouluglögin kera. LC:n pre-
sidentti Katri Virtanen jat-
koi kertomalla yhdistyksen 
tämänhetkisestä tilanteesta 
ja toiminnasta. Toivotusten 
ja tiedon jakamisen jälkeen 
päästiin nauttimaan Pytky 
Cafe & Parttio Bistron pää-
kokokin Kirsi Hanhelan ja 
avustajiensa valmistamas-
ta monipuolisesta ja erittäin 
maistuvasta jouluateriasta 
suussa sulavine jälkiruoki-
neen.

Juhlavieraille järjestettiin 
mahdollisuus kisailla tieto-
kilpailussa, jossa testattiin 
osallistujien tietämystä LC:n 
ja Syötteen alueen asiois-
ta, paikoista ja tapahtumis-
ta. Toiset tiesivät enemmän 
ja toiset vielä enemmän. 

Kaikkinensa tietokilvas-
ta muodostui todella rieha-
kas ja viljalti luovia ratkai-
suja vaikeisiin kysymyksiin 
suoltava ideamylly. Kaikil-
le tuli selväksi LC Pudas-
järven perustamisajankoh-
ta 23.3.1965, järjestön tunnus 
We serve (me palvelemme) 
sekä toiminnan arvot: vas-
tuullisuus, avoimuus, yhtei-
söllisyys ja isänmaallisuus. 
Tietovisan ansiosta tiedäm-
me, että Syötteen Toras-
lampi on kuuluisa omasta 
kummituksestaan, Syötteen 
kansallispuisto on perustet-
tu vuonna 2000 ja Syötteen 
rinteet avattiin ensimmäisen 
kerran 6.12.1980. 

Clubin jäsenen ja mai-
nion tarinankertojan Hei-
mo Turusen ohjelmanume-
ro sisälsi kertomuksia hänen 
omalta värikkäältä, laaja-
alaiselta ja toiminnalliselta 
elämän polultaan. Turusen 
mukaansa tempaava esiin-
tyminen sai kuulijat unoh-
tamaan tyystin ajankulun 
ja kotiin lähdön aika siirtyi 
huomaamatta suunniteltua 
myöhäisemmäksi.

Metsänhoitoyhdistys Koil-
lismaa ry:n valtuusto on 
syyskokouksessaan per-
jantaina 3.12. päättänyt ot-
taa kantaa maa- ja metsä-
talouden syyllistämisestä 
niin ympäristöjärjestöjen 
kuin median lietsomaan 
”ilmasto- ja ympäristöah-
distukseen”.

Ei voi olla niin, että yk-
sittäisillä - vahvasti tunne-
pitoisilla argumenteilla – 
vaarannetaan kotimaisen 
ruuantuotannon omava-
raisuus sekä murennetaan 
ehdottomasti tärkeimmät 
Suomen peruselinkeinot! 
Lapsiin ja nuoriin juurru-
tetaan ajatusta, että maa- ja 
metsätalouteen yhdistyvät 
elinkeinot tuhoaisivat Suo-
men ilmaston. Mitkä muut 
elinkeinot pystyvät tarjoa-
maan ratkaisuja niin ilmas-
tonmuutokseen kuin luon-
non monimuotoisuuden 
säilyttämiseen kuin maa- 
ja metsätalous? On hyvin 
epäisänmaallista levittää 
kyseenalaista tietoa asi-
oidemme hoidosta myös 
kansainvälisesti sekä pe-
rusteeksi EU:n päätöksen-
tekoon.

Maa- ja metsätalouden 
sekä metsäteollisuuden 
luonnon hyödyntämisen 
arvostelijoilla, jopa niiden 
alasajon vaatijoilla, oli-
si syytä tarkastella miten 
muualla maailmassa asi-
oita hoidetaan? Suomessa 
ja suomalaisilla on mm. il-
mastoa parantavassa met-
säluonnonhoidossa on-
nistuttu jo nyt hyvin. Kun 
metsien kasvua on saatu li-
sättyä hyvien metsänhoito-
menetelmien johdosta, on 
samalla saatu hyvää myös 
ilmastolle puiden vihreän 
kasvuston lisääntymise-
nä. Luonnon monimuotoi-
suudesta on pidetty huol-
ta mm. vesistönsuojelussa 
ja suojavyöhykkeiden jät-
tämisessä. Puun käyttöä 
yhä enenevässä määrin 
pien-, rivi- ja kerrostalojen 
rakentamisessa on saatu 
nostettua. Monet kunnat ja 

kaupungit ovat päätyneet 
käyttämään myös julkisten 
rakennusten pääasiallisena 
materiaalina puuta. Met-
siimme on yhä enenevissä 
määrin tulossa tuulipuis-
toja, jotka edesauttavat 
fossiilisten polttoaineiden 
käytön minimoimista. Ke-
miallinen metsäteollisuus 
on pystynyt tuottamaan 
uusia innovaatioita sekä 
raaka-ainetta moneen tuo-
tantoalaan. 

Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaa ry:n odottaa 
maa- ja metsätalouden ar-
vostelijoilta ratkaisueh-
dotuksia siitä, miten asiat 
pitäisi ratkaista, kun ny-
kyiset keinomme ovat hei-
dän mielestään väärät? 
Peruslähtökohtahan jokai-
sella tuntuu olevan, että 
”muutokset eivät saa kui-
tenkaan koskettaa minua”?

Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaa ry:n muistut-
taa, että yltiöpäinen, pe-
rusteeton suojeluvimma 
tulee näkymään vääjää-
mättä investointihalutto-
muutena Suomeen. Met-
säalan näivettyminen 
tulee vaikuttamaan Suo-
men vientituloihin, työlli-
syyteen, verotuloihin ja lo-
pulta myös suomalaisen 
yhteiskunnan toiminta-
edellytyksien heikkenemi-
seen. Hyvinvointivaltion 
romuttuminen koskee en-
simmäisiksi pienituloisim-
paan kansanosaan eli lap-
siperheisiin, eläkeläisiin 
sekä julkisten palveluiden 
käyttäjiin. Yltiöpäinen ja 
perusteeton suojelu johtaa 
hyvinvointiyhteiskunnan 
rapautumiseen ja siihen ol-
laan vauhdilla menossa! 

Onko Suomen ja suo-
malaisten etu, että rapau-
tetaan kansantaloutemme 
”ihan itse ja omatoimises-
ti”?

Suomi elää metsistään 
nyt ja tulevaisuudessa!

Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaa ry:n valtuusto

Mhy Koillismaa ry:n 
julkilausuma

Vuosi sitten Iijoen Tanssijoi-
den vuoden 2020 kuulumi-
sia kertoessamme kirjoitim-
me, että tulevaan vuoteen 
2021 katsomme optimistises-
ti ja toivoimme teille tanssil-
lista tätä vuotta. Optimismia 
emme toki ole menettäneet tä-
mänkään toisen koronavuo-
den aikana, vaikka omat tans-
sisuunnitelmamme ovatkin 
suurelta osin jääneet toteu-
tumatta. Muut tanssitoimi-
jat ovat onnistuneet kiitettä-
vän ahkerastikin järjestämään 
tansseja ja tanssitapahtumia. 
Eikä onneksi näistä tapahtu-
mista ole muodostunut mis-
sään päin Suomea koronalin-
koja. Tästä voisikin varmaan 
päätellä, että tanssijat ympäri 
Suomen ovat hyvin vastuul-
lisia rakkaan harrastuksensa 
parissa ja pitävät itsensä lisäk-
si huolta myös toisistaan.

Helmi-toukokuulle suun-
nittelemamme Satu Ruoho-
mäen/Satumaisen Sykkeen 
tanssikurssit Koskenhovil-
la valitettavasti peruuntuivat 
kerta toisensa jälkeen korona-
tilanteen vuoksi. Kesällä koro-
natilanne vaikutti jo hieman 
paremmalta ja rohkenimme 
polkaista käyntiin syyskuul-
le suunnittelemamme tanssi-
tapahtuman valmistelut tans-
sikursseineen ja tansseineen. 
Vaan kuin sattuman oikusta 
pari viikkoa ennen tapahtu-
ma-ajankohtaa alkoi koronati-
lanne taas kiihtymään ja näin 
polkaisimme pikajarrua tä-
mänkin tapahtuman kohdalla 

ja jätimme sen toteuttamatta. 
Vaihtoehtoisena suunnitelma-
na tanssitapahtumalle meillä 
oli livestream-tanssikurssien 
järjestäminen. Kun syyskuus-
sa aloimme tiedustelemaan 
opettajia näille kursseille, niin 
tokihan näiden opettajien, joil-
la livestream-valmius olisi ol-
lut, kalenterit olivat täyteen 
buukattuja pitkälle eteenpäin. 
Myöskään varovaisen toi-
veikkaana suunnittelemiam-
me tanssimatkoja emme pääs-
seet edes suunnittelemaan 
tänä vuonna, sen verran aktii-
visesti koronatilanne eli välil-
lä laantuen kohta taas kiihty-
äkseen.

Syksyllä Satumaisen Syk-
keen tanssikurssit saatiin kuin 
saatiinkin järjestettyä suunni-
tellusti perjantai-iltaisin Kos-
kenhovilla noin kerran kuu-
kaudessa. Aiemmin kursseilla 
on ollut osallistujia 20-30 hen-
kilö kullakin kurssilla. Nyt 
selkeästikin korona piti osal-
listujat kotioloissa; kurssit 
vedettiin läpi hyvin pienel-
lä osallistujamäärällä. Koro-
nan kurkistellessa koko ajan 
joka nurkan takana, oli toi-
saalta hyväkin, että mitään 
ruuhkatanssikursseja näistä 
ei muodostunut. Toimintaam-
me saimme tänäkin vuonna 
Pudasjärven kaupungin toi-
mintatukea, joten taloutem-
mekaan ei kokenut ihan 
totaalista romahdusta vähem-
piväkisistä kursseista. Kau-
pungin vuonna 2020 meille 
myöntämä kulttuuristipendi-

kin tuli näin ollen käytettyä 
kurssitoimintakulujen kat-
tamiseen. Varovaisesti virit-
telimme kuntotanssiajatusta 
marraskuun loppupuolelle ja 
joulukuun ajaksi, mutta taas 
riehaantui koronatilanne, Pu-
dasjärvellä todetut koronatar-
tunnat moninkertaistuivat ja 
omikronkin uhkaili tulla vie-
raaksemme ulkomailta. Ak-
tiivisinta toimintamme tänä 
vuonna onkin ollut sosiaali-
sessa mediassa informoimalla 
seuraajiamme lähialueilla jär-
jestettävistä tanssitilaisuuksis-
ta sekä virtuaalikursseista ym-
päri Suomen.

Tuula Haverinen 
jatkaa  
puheenjohtajana
Iijoen Tanssijoiden toimi-
kunta kokousti vuoden aika-
na kolme kertaa ajan hengen 
mukaisesti Teamsissa. Koko-
usten ulkopuolella olemme 
pitäneet yhteyttä toimikun-
nan WhatsApp-ryhmässä, 
jossa on pienempiä päätök-
siä pystytty tekemään keve-
ämmällä kokouskäytännöllä. 
Tämä selittääkin tämän vuo-
den harvalukuiset kokouk-
set, kun edellisenä vuonna 
kokoustimme kuusi kertaa. 
Toimikunnan kokoonpano 
säilyi muutoin entisellään, 
mutta Pudasjärven nuoriso-
seuran vuosikokouksessa toi-
mikuntaa täydennettiin Pau-
liina Junttilalla. Toimikunnan 
puheenjohtajana toimii Tuula 

Haverinen, varapuheenjohta-
jana Jari Pikkuaho, sihteerinä 
Marjut Luukkonen ja talou-
denhoitajana Tuula Kemp-
painen, muina jäseninä Ul-
la-Maija Paukkeri, Pauliina 
Junttila ja Esa Nurmela sekä 
varajäsenenä Eija Ikonen.

Tänä vuonna olemme 
hankkineet käyttöömme 
maksupäätteen, joten kurs-
simaksut ja tanssimatkat voi 
maksaa nyt myös maksukor-
teilla. Koskenhovin buffetti 
toimii tanssikurssien aikana 
entiseen tapaan pikkukolik-
kosysteemillä.

Kuten alussa totesimme, 
emme ole koronan pyörteis-
sä kuitenkaan optimismiam-
me kadottaneet. Tulevalle 
vuodelle suunnitelmissa on 
Satumaisen Sykkeen tanssi-
kursseja kevään aikana tee-
mapäivinä, syksyllä enti-
seen tapaan kuukausittaisina 
kursseina. Pyrimme järjestä-
mään myös tanssimatkoja ja 
kuntotansseja tarpeen ja ky-
synnän mukaan, sekä vas-
taavan tanssitapahtuman, 
joka tältä syksyltä peruuntui. 
Tämä kaikki tietysti koronati-
lanteen salliessa. Tervetuloa 
tapahtumiimme ja toimin-
taamme mukaan.

Toivotamme kaikille hy-
vää joulua ja onnea, terveyt-
tä ja toivottavasti tanssia vuo-
delle 2022!

Iijoen Tanssijat – IiTat / 
Pudasjärven 

Nuorisoseura ry.

Iijoen Tanssijoiden kuulumisia ja kurkistus tulevaan

Tanssia, jos korona suo

Visailun ja tarinoinnin 
välillä oli mahdollisuus käy-
dä tekemässä tuttavuutta 
Pytkyyn vasta tulleen Jope-

poron kanssa.

Sointu Veivo
LC Pudasjärvi jäsen

Valmistuneita
Pudasjärveläissyntyinen, 
nykyisin oululainen, Väi-
nö Markku Laakso on 
valmistunut AMK raken-
nusmestariksi Oulun am-
mattikorkeakoulusta. Ra-
kennusalan työnjohdon 

tutkinto-ohjelma, tutkin-
tonimike Rakennusmesta-
ri (AMK). Opiskelut suori-
tettu 21.8.2017-25.11.2021. 
Vapaa-ajan aktiiviteettina 
kuljen kotiseuran jänis-
mailla pyynnissä.

Oikaisu
Seurakunnan 3-vuotis-
synttärijutussa 25.11. Pu-
dasjärveläisessä oli mai-
nittu Ari Uronen. Oikea 

nimi on Aki Uronen, joka 
tässä nyt oikaistaan. 

Toimitus 
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POHJOIS-POHJANMAA

Tule tapaamaan  
Vasemmiston  
aluevaaliehdokkaita!

VASEMMISTO
LIIKKEELLÄ!

Tervetuloa!
Kahvitarjoilu.

Aluevaalikiertue  
lauantaina 11.12.  
Pudasjärvellä,
K-Supermarketin edustalla  
(Sähkötie 1)  klo 10–11.

konkurssimyynti pudasjärvellä
ent. kirjakaupan tiloissa to-la 9.-11.12. avoinna: to-pe 10-17, la 10-14

käteismaksu - nyt on elämäsi tilaisuus!
merkkituotteita (myös kotimaisia):
matkalaukkuja, lentolaukkuja, salkkuja, reppuja,
kasseja, toilettilaukkuja, naisten käsilaukkuja,
iltalaukkuja, seteli-/korttilompakoita ym. alennukset -50-80%!

  KALAKAVERI

Ostimme tukkurin laukku- 
varaston konkurssipesän 

(48 lavallista).
Koskaan et ole saanut

merkkituotteita näin halvalla!
Nyt on jokaiselle jotain!

Kotimaisia 
kasseja 425

alk.
Nahkaisia 
seteli-/kortti-
lompakoita lahjapakkauksessa 5€
ranne-
laukkuja
nahkaa 2€

toiletti-
laukkuja
pehmeää nahkaa 825

alk.

reppuja 750
alk.

710
alk.

ilta-
laukkuja

kalakaveri.fi JA PALJON MUUTA!

KALAKAVERIN JOULULAHJANA:

Naisten ja miesten 
hiihto-
hansikkaat 1450

(39,50)

Kalakaverin pukinnahkaiset
talvityökintaat

-30%
Eiger arktinen
alusasu

-30%
Miesten
puuvilla-
kerrasto

10€

Hofler Biotech ut käsine
- Patentoitu, luonnonmukainen suoja tuhoaa vähintään 99% haitallisista viruksista ja 

bakteereista käsineen sisä- ja ulkopinnalta. 
-  Hofler Touchscreen-ominaisuuden ansiosta 
 käsineet kädessä voi käyttää kaikkia 
 kosketusnäyttölaitteita. 5€

(14,90)

Kaikki naisten ja miesten 
nahka-
hansikkaat 
ja pussi-
kintaat -50%

Lappia Sport
toppa-
kintaat 375

(9,50)

kelkka-
käsineet 
irrotettava vuori 1475

(39,50)

Ilona Ritola 
valitsi Kokoomuksen
Facebookista poimittu Ilona Ritolan luvalla viesti, 

jossa hän ilmoitti siirtyneensä Perussuomalaisista Kokoomuksen riveihin. 
Ritola kuuluu myös Pudasjärven kaupunginhallitukseen.

Ilman sen suurempaa dra-
matiikkaa olen jättänyt 
eroilmoitukseni perussuo-
malaisten valtuustoryh-
mästä. Erityisesti tämä ko-
rona-aika on kiteyttänyt 
sen, että myös kuntapolii-
tikkojen tehtäviin kuuluu 
lähimmäisten terveydestä 
huolehtiminen ja sen vaa-
liminen. Siksi meidän tu-
leekin tehdä kaikkemme, 
myös omalla esimerkillä, 
että tämä pandemia voi-
daan saada haltuun, sa-
maan aikaan kun terve-
ydenhuollon kantokyky 
pysyy siedettävänä ja ta-
lous pysyy pyörimässä. 

Nyt ei ole aika laittaa 
kapuloita rattaisiin, vaan 
tarttua ohjiin, esimerkiksi 
ottamalla rajoituksia käyt-
töön väestötilaisuuksissa, 
samalla yrittäjiä tukien ja 
mahdollistaen tapahtumi-
en järjestämisen korona-
passin avulla. 

Lisäksi kestävän kehi-
tyksen vaaliminen on it-
selleni tärkeää, joissa Ko-
koomuksen arvopohja ja 
kehitysinto kohtaa parhai-
ten omani. 

Ilmastonmuutos on otet-
tava tosissaan ja kannatankin 
vähäpäästöisiä arkisia valin-
toja ja kulutustottumuksia 
sekä teknologisten innovaa-
tioiden suosimista ympäris-
tökuorman hillitsemiseksi 
ja moninaisten yritysten toi-
minnan mahdollistamisen 
kaupungissamme.

Nämä ovat priorisoimia-
ni asioita, joihin voi ja halu-
an vaikuttaa kuntapolitiikas-
sa jatkossa Kokoomuksen 
leirissä.

Tänään on myös korona-
passin ansiosta käyty lasten 
kanssa kylpylässä ja ravinto-
lassa, jossa brittienglanti sol-
jui mukavasti taustalla turis-
tien palattua pohjoiseen.

Kun puhalletaan yhteen 
hiileen, otetaan suositellut 
rokotukset ja noudatetaan 
viranomaisten ohjeita, niin 
saadaan tämäkin pandemia 
selätettyä. Olen itse tehnyt 
lopputyöni lääketieteellises-
sä THL:n rokoteosastolla, 
nähnyt läheltä sen toimin-
taa ja saanut tutustua siellä 
työskenteleviin huippuam-
mattilaisiin, joten minulla on 
kova luotto heihin, jotka vil-

pittömästi ajattelevat koko 
kansan parasta. Voin omal-
la kokemuksellani sanoa, 
että ei ole mitään syytä ky-
seenalaistaa heidän anta-
mia suosituksia ja ohjeita ja 
omalta osaltani haluan tätä 
viestiä viedä eteenpäin.

Ilona Ritola 

Ilona Ritola valittiin vii-
me kuntavaaleissa uute-
na kaupunginvaltuustoon 
hyvällä äänimäärällä. Van-
han valtuuston viimeiseen 
kokoukseen kesäkuussa 
kutsuttiin mukaan myös 
uudet valtuutetut, josta 
valokuva.

PUDASjärveläinenp. 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Joululehdessä 
TO 23.12.2021

Ilmoituksen koko 
1x40 tai 2x40

Kysy lisää:

Ilahduta ystävää, 
yhteistyökumppania, asiakkaita 

Pudasjärveläinen-lehdessä

JOULU-
TERVEDYKSELLÄ!

Varaa ilmoitustilasi joululehteen hyvissä ajoin!


