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Syötteelle 
saatiin uusi 
talviuintipaikka

PUDASjärveläinen
s. 9

Uusi 
ravintola-pizzeria
avattiin Pudasjärvelle s. 11

Hirsikampuksen 
lukiossa lakitettiin 
kolme ylioppilasta s. 15

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

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 €)

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2022!
PALVELEMME JOULUN AIKAAN:

 pe  24.12.     klo   8 - 13
 la   25.12.     klo 12 - 19
 su  26.12.    klo   8 - 21

OLEN NESTEELLÄ pE 17.12. KLO 9-17
Voit myös tilata SWIPE-tuotteita

s-posti: terttu.vaaraniemi@hotmail.com
044 508 2029

JOULUKALAA!!!
Herkullista, tuttua kuhmolaista

SAVUSIIKAA JA -LOHTA
 (myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavu- 
lohta, siian, muikun ja kirjolohen mätiä)    

 pUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 20.12. klo 10-16.

Tervetuloa! 

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, 
Pe 10-15, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

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

Vk51 liike auki ma-ke klo 10-17, to 23.12.- su 26.12. liike suljettuna. 
Vk52 liike auki ma 27.12.- ti 28.12. klo 10-17, ke 29.12.- Su 2.1. liike suljettuna. 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022!

 koirakaveri.fi    040 952 8336

KOIRAKAVERIN
LOPPUUNMYYNTI
KOIRA- JA 

KISSATARVIKKEET

-60-80%

OULUSSA, LIMINGANTIE 5
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 16.-23.12.

KAIKKI KÄSINEET

-60%

RENTO OLO 120min 95€

HEMMOTTELU 120min 85€

SUPER HEMMOTTELU 180min 130€

JALKAHOITO HIERONNALLA 45€
KUUMAKIVIHIERONTA 50€
IHONPUHDISTUSHOITO 40€
TIMANTTIKASVOHOITO 70€
GUA SHAKASVOHOITO 60€

Putiikki auki joulukuussa perjantaisin klo 916
jouluviikolla mato klo 918

muulloin sopimuksen mukaan
TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE!

Lahjakortit myös sähköpostitse kosmetologisenja@gmail.com

 kuumakivihieronta selän alueelle
ja hemmotteleva kasvohoito

 hemmotteleva jalkahoito hieronnalla
ja rentouttava päänhieronta

 HotStonejalkahoito,
hemmotteleva kasvohoito ja käsien hoito

044 700 2577

Olen joululomalla 24.12  2.1. Rauhallista Joulua!
Jukolantie 18, 93100 Pudasjärvi

Joululahjaksi hemmottelua...

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Avensis viistoperä 1,8 bensa, vm. 2007, aj. 303 600 km, kats. 
2/2021, siisti ruosteeton Lapin auto ollut vuodesta 2009 samalla omista-
jalla, uusi kytkin, automaattinen ilmastointi, kahdet hyvät renkaat van-
teilla, vetokoukku.  3950 €

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.

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet,  
 hiivaton, vehnätön
-  Hiivaleivät
-  Lämpimät, aidot ohrarieskat
-  Tuoreet munkit
-  Saaristolaisleivät, joululimput,  
 ym. herkutukset. P. 0500 169 112 

Pudasjärven torilla
pe 17.12. alkaen klo 9 

JOULU-

LEIVONNAISIA!

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

KESKIVIIKKONA
www.vkkmedia.fi

Ensi viikon Joululehteen 
ilmoitusaineistot jo 

poikkeuksellisesti jo ma 20.12. 
klo 14 mennessä.

Lehti painetaan jo tiistaina.

PUDASjärveläinen
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kauneimmat joululaulut –messu seurakuntakodilla su 
19.12 kello 10. Toimittaa Timo Liikanen, saarnaa Eva-Ma-
ria Mustonen, kanttorina Keijo Piirainen. Messuun voi osal-
listua kirkkosalissa 50 henkeä ja isossa kahviossa 30 hen-
keä. Messu on katsottavissa myös YouTube-kanavan kautta.  
Pudasjärven seurakunnan kuorojen yhteinen joulukon-
sertti su 19.12 kello 19 kirkossa. Mukana Kirkkokuoro, 
Vox Margarita -kuoro ja Sarakylän kappelikuoro. Kuoroja 
johtaa kanttori Keijo Piirainen. Tilaisuuteen osallistuvilta 
yli 16-vuotiailta tarkastetaan koronapassi.  
Kauneimmat joululaulut pe 17.12. kello 18 Hirvaskosken 
kartanon pihamaalla.  
Kaiken kansan joulupuuro Seurakuntakodin pihalla ke 
15.12. kello 11–14. Soppatykillä keitetään 500 annosta rii-
sipuuroa.  
Raamattupiiri ke 15.12. kello 18 seurakuntakodilla. Aiem-
masta tiedosta poiketen kokoonnumme vielä tällä viikolla, 
sitten jäämme joulutauolle. 
Lapsiparkki pe 17.12. kello 9.30–12 seurakuntakodilla.  
Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. En-
nakkoilmoittautumiset lastenohjaajille 040 868 4730 Tan-
ja / 040 586 1217 Marja. Laitathan lapsellesi pienen välipa-
lan ja juoman mukaan. 
Seurakuntakodin ikkunoilla on ulkoapäin nähtävillä 
Joulupolku 14.12.2021-9.1.2022. “Kertomus aasin jou-
luvaelluksesta Betlehemin seimen äärelle”. Lähtö on kello-
tornin vierestä olevalta ilmoitustaululta. Polulta löydät kat-
seltavaa, koettavaa, kuunneltavaa (QR-koodilla).  
Päiväkerho, Perhekerho ja Lapsiparkki jäävät joulutau-
olle 20.12.2021.- 9.1.2022. 
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. p. 08 882 3100.  
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 19.12. kello 16 (Eero 
Illikainen ja Timo Lyytikäinen). Viranomaismääräysten mu-
kaan yli 16-vuotiaiden tulee esittää ovella koronapassi. 
Haudattu: Huitsi Niilo 89 v, Kukka Rauni 69 v. 

”Älkää nyt, ei jouluna pitäisi 
riidellä tai kiukutella.” 

”Yrittäkää nyt välillä olla 
sopuisasti ja turhasta valitta-
matta.” Kuulostaako tutulta? 

Vaikka minä tahansa vuo-
denaikana ja elon kääntees-
sä, kaikki tunnetilat pitää olla 
sallittuja, jouluna me herkäs-
ti alamme kertoa toisillemme 
mitä saisi tai ei saisi tehdä tai 
tuntea. Pitäisi olla kiitollinen, 
iloinen onnellinen. 

Eihän siitä nyt mitään tu-
lisi, jos joulun varjolla pitäi-
si harmituksensa, ikävänsä tai 
yksinäisyytensä niellä tai eriä-
vät ajatuksensa olla sanomatta, 
ihan vain siksi, ettei muilla oli-
si niin hankalaa. 

Kaikkien aikojen ensim-
mäisen joulun allakaan ei tun-
nelma pyhässä perheessä varsi-
naisesti ollut kovin seesteinen. 
Tilanne oli suoraan sanottu-
na aika kaoottinen ja Joose-
fin ja Marian avioliitto oli jopa 
vaarassa kariutua ennen alku-
aan. Tilanteessa pinnalla ollei-
ta tunteita lienee ollut ainakin 

hämmennys, epäusko ja petty-
mys. Luultavasti myös häpeä. 
Ei kuulosta kovin sopuisilta 
tunteilta ne.

Vaikka 4. adventtisunnun-
tai on omistettu ensimmäis-
tä lastaan odottavalle Marialle 
sunnuntain evankeliumiteksti 
Matteuksen kertomana, (Matt. 
1:18-24) kuvaa tapahtumia 
enemmän Joosefin näkökul-
masta. 

Joosefin ja Marian avioliit-
toa ei ollut vielä edes solmit-
tu ja Maria oli jo raskaana. Joo-
sef oli hyvä mies, mutta rajansa 
nyt sentään kaikilla. Joosef oli 
joutunut varsin hankalaan ti-
lanteeseen. Hän oli lakia kun-
nioittava mies ja kunnon juu-
talaisena halusi toimia lakien 
mukaan. Mooseksen lain mu-
kaan avion rikkoja tuli antaa 
ilmi ja kivittää. Tässä tapauk-
sessa, vaikka Maria ja Joosef 
ei vielä naimisissa ollutkaan, 
katsottiin avioliiton rikkomi-
seksi jo pelkästään se, että lap-
si oli saanut alkunsa avioliiton 
ulkopuolella. Kostomielellä 

liikkeellä oleva olisi varmas-
ti toiminut juuri noin. Mutta 
Joosef toimi toisin. Ei hän ha-
lunnut saattaa Mariaa häpeää 
ja rangaistavaksi. Joosef aset-
ti armon ja inhimillisyyden 
lain edelle. Hän päätti purkaa 
avioliittosopimuksen Marian 
kanssa, kaikessa hiljaisuudes-
sa. Tämä päätös syntyi jo en-
nen enkelin ilmestymistä Joo-
sefille.

Uni on merkillinen tila. 
Usein unessa me emme pää-
se karkuun mielessä pyöriviä 
vaikeita asioita, vaikka valveil-
la ollessa onnistuisimmekin ne 
pitämään sivussa. Toisaalta ke-
hon pysähtyessä mieli edel-
leen jatkaa haastavien asioiden 
työstämistä. Näin kävi Joose-
fillekin. Ennen kihlauksen pur-
kautumisen ilmoittamista Joo-
sefin unessa vieraili nimittäin 
enkeli, aivan samalla tavalla, 
kuin Mariallekin tulevasta per-
heenlisäyksestä kertoessa. 

-Joosef, älä pelkää ottaa 
Mariaa vaimoksesi. Se, mikä 
hänessä on saanut alkunsa, 

on peräisin Pyhästä Hengestä. 
Maria synnyttää pojan, ja sinun 
on annettava pojalle nimeksi 
Jeesus. Hän näet pelastaa kan-
sansa sen synneistä.

Tällaisen viestin enke-
li evankeliumiteksti mukaan 
Joosefille kertoi. Evankeliumi 
kertoo myös, että unesta he-
rättyään Joosef teki niin kuin 
enkeli oli käskenyt. Hän otti 
Marian vaimokseen.

En ollenkaan usko, että 
asia oli ihan niin suoraviivai-
sen helppoa Joosefin hyväk-
syä, kuin evankeliumi Mat-
teuksen kuvaamana antaa 
ymmärtää. Aikamoisen yllä-
tyskäänteen ja hässäkän järjes-
ti Jumala heti Marian ja Joo-
sefin yhteisen elämän alkuun. 
Uskon, että kumpikin sai tut-
kiskella tuntemuksiaan ja vie-
lä monta kertaa.

Tiina 
Inkeroinen

Nuoriso-
työnohjaaja

Kaaosta ilmassa

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.

Rakkaamme

Rauni 
KUKKA
o.s. Aalto

s. 29.5.1952 Yli-Ii
k. 15.11.2021 Pudasjärvi

Tuli lähtösi meille odottamatta, 
monet kiitokset jäivät lausumatta.
Suo anteeksi itku ja kyyneleet nää,
ne rakkautta on ja ikävää.

Rakkaudella kaivaten ja ikävöiden

Marko
Minna ja Mauri
     Martti ja Vertti
Sisarukset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

On tullut aika pois se antaa,  
jota niin paljon rakastaa.
Vain pieni lapsi viaton ei sitä tahdo käsittää.
Hyvää matkaa, hyvää matkaa,  
kulje kanssa enkelin.
Hyvää matkaa, hyvää matkaa,  
sua mummu niin paljon rakastin.
Martti ja Vertti

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 11.12.2021.
Lämmin kiitos myötäelämisessä suuressa surussamme.

Rakas puoliso, isä, pappa, isopappa

Niilo
HUITSI
s. 17.9.1932
k. 30.11.2021

Tule luoksemme unissa illoin,  
kun ikävä meillä on. Pidä kädestä meitä 
silloin, kun kaipuu on lohduton.

Kaipauksella muistaen

Puoliso
Seppo ja Tanja perh.
Reijo ja Asta perh.
Hannu ja Kaisu perh.
Aira perh.
Pasi ja Mirka perh.
Jaakko perh.
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 11.12.2021 läheisten lasnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta. Lämmin kiitos kotihoidolle, 

Hautaus- ja kukkapalvelu Räisäselle ja Pitopalvelu Haurulle.

Vihreille 
aluevaaleihin lisää 

ehdokkaita 
Pudasjärveltä

Vihreät jättivät tiistaina 
14.12. aluevaaleihin Poh-
jois-Pohjanmaalla täyden 
98 henkilön ehdokaslis-
tan. Pudasjärveltä on vii-
si ehdokasta: opettaja, 
eläkeläinen Inget Irma, 
sosionomi, koulukuraat-
tori Kipinä Suvi, merko-
nomi Parkkila Sanna, yrit-
täjä Taikavaara Terhi ja 
medianomi AMK Vähä-
kuopus Hanne. 

-Tuntui upealta jättää 
täysi ehdokaslista histo-
rian ensimmäisiin alue-
vaaleihin. Meillä on hie-
no joukko ehdokkaita, 
joilla on monipuolista 
osaamista kokemusasi-
antuntijuudesta sosiaali- 
ja terveysalan pitkän lin-
jan ammattiosaamiseen. 
Olemme saaneet ehdok-

kaita eri puolilta tulevaa 
hyvinvointialuetta aina 
Kuusamosta Kalajoel-
le asti. Tällä joukolla läh-
demme tavoittelemaan 
tulevalle hyvinvointialu-
eelle yhdenvertaisia sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
sekä palo- ja pelastus-
toimen palveluja, Oulun 
vaalipiirin Vihreiden pu-
heenjohtaja Marjo Tapani-
nen iloitsee.

-Saimme ehdokkaik-
si kokeneita päättäjiä ja 
uusia tulokkaita. Nuorin 
ehdokas on 22-vuotias ja 
vanhin 75-vuotias. Eh-
dokkaiden keski-ikä on 47 
vuotta.” toiminnanjohtaja 
Saara Pönkkö toteaa. 

Vihreät tiedotus 

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana

PUDASJÄRVI ON VIHREÄ

97

Irma Inget (sit.)
opettaja, eläkeläinen

Kurenalus

98

Tapio Lievetmursu (sit.)
ammatillinen opettaja, 

eläkeläinen
Sarakylä

99

Sanna Parkkila
palkanlaskija

Kipinä

100

Hanne Vähäkuopus
medianomi, tuotekehittäjä

Pintamo

Äänestä kuntavaaleissa | Rösta i kommunalvalet 13.6.2021
Ennakkoäänestys | Förhandsröstning 26.5.–8.6.2021

96

Veikko Hyttinen
yrittäjä, eläkeläinen

Ervasti

Ihan 
pihkassa 
luontoon 

–  
Tavoitteena  

kestävä  
tulevaisuus
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MORGONDAGENS PUDASJÄRVI ÄR GRÖNT

Inget Irma, Kipinä Suvi, Parkkila Sanna, Taikavaara Terhi 
ja Vähäkuopus Hanne.
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Pimeässä kauneimmat laulut raikaa

Lauantaina 4.12. oli yli kaksi-
kymmentä astetta pakkasta 
ja hiukan alle viisikymmen-
tä ihmistä. Hengityshöy-
ry paljasti missä torttukah-
vit maistui ja glögi lämmitti. 
Onneksi päästiin vielä sen-
tään sisälle laulamaan seura-
kunnan kanttorin Keijo Pii-
raisen vetämiä Kauneimpia 
joululauluja reilulla kolmel-
la kymmenellä kyläläisellä. 
Jos ei tunnelma pakkases-

sa saanut ketään joulumie-
lelle, niin joulun odotus oli-
si kai sitten turhaa. Siuruan 
Kylä ry:n aktiivit jaksaa ja 
jaksaa, Maarit ja Sanna huo-
lehtii tarjoilusta, Mari arpoo 
palkintoja, Helena hösöt-
tää, Tauno sytyttelee soih-
tuja näpit jäässä ja me muut 
isännät juorutaan. Pieniko-
koinen joulupukki ilahdutti 
lapsia lahjoillaan ja vedettiin 
reellä metsäpolulle, mis-

sä poro oli varmaan parkis-
sa, ettei naarmuta autoja va-
hingossa sarvillaan. Kaiken 
tämän mahdollisti Pudas-
järven kaupungin kehittä-
mis- ja toimintatukiavustus. 
Vielä on uuden vuoden ta-
pahtumaa tulossa, joten seu-
ratkaa ilmoittelua! Ei se ole 
kylmyydestä kiinni tuo läm-
min mieli. Hyvää Joulua Siu-
rualta. KT.

Pikkuinen joulupukki kävi 
lahjasäkkeineen ilahdutta-
massa lapsia.Pakkassäässä hengitys höyrysi lämpöisen glögimukin äärellä.

Kauneimpia joululauluja oli laulamassa reippaat kolmekymmentä kyläläistä.

Virtalan koulu juhlavalaistuksessa.

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

SUOMI

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 16.-18.12.
899

kg
ERÄ

TUORE SUOMALAINEN
SILAKKAFILEE

Selkämeri, Suomi, säävaraus

159pss

Sunnuntai
VEhNÄjAUhO
2 kg (0,80/kg)

Hyvä Apaja
TUORE SUOMALAINEN

KIRjOLOhIFILEE
Vakuumipakattu, A-leikattu

Kasvattaja Storfjärdens Fisk, Eckerö, Suom
Rajoitus 2 filettä/talous

999
kg

ERÄ

SUOMI

ERÄ

kg

-21-22%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  
6,35-6,45 rs (10,58-13,44/kg)

Ilman Plussa-korttia  
5,99 pkt (11,98-14,98/kg)

10.-

7.-

Atria

KANAN SISÄFILEET tai  
OhUET FILEELEIKKEET
480-600 g (8,33-10,42/kg)

Juhla Mokka

jAUhETUT KAhVIT
400-500 g (7,00-8,75/kg)  
Rajoitus 1 erä/talous

-41%
Plussa-kortilla

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 16.-19.12. ELLEI TOISIN MAINITA
Laitilan kanatarha

VApAAN KANAN MUNIA
M10/580 g (2,16/kg) 
Rajoitus 1 erä/talous

250

KARPALOKANA
resepti k-rUOkA.Fi/reseptit 
tAi k-rUOkA-sOVeLLUs

Kohti

jOULUA
2
Rs

2
pKT

5.-

Saarioinen

KEITOT sekä MAKSA-,  
MAKARONI- ja  
pERUNASOSELAATIKOT
350-400 g (4,17-5,95/kg) 
Rajoitus 2 erää/talous

ilman plussa-korttia  
1,99 rs (4,98-7,11/kg)

ilman plussa-korttia  
1,95 rs (3,36/kg)

3 Rs
2 Rs

-16%
Plussa-kortilla

-35%
Plussa-kortilla

Plussa-kortilla

Atria
bALKANMAKKARAT

500 g (6,67/kg)

Yksittäin 3,79/kpl (7,58/kg)

10.-
3

KpL

jOULUASETELMA
Suom/Tanska

990
kpL

ALKAEN

bANAANI
Extra, Costa Rice

1.-

ilman plussa-korttia  
1,75 pss (0,88/kg)



4 Pudasjärveläinen Nro 11 •  to 16.12.2021

ARK. 9-20
LA  9-18
SU  10-18

Voimassa 22.12.2021

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

ARK. 8-19
LA  9-16
SU  12-16

Alkaen

JOULUPUKKI
VIERAILEE

Su 19.12. klo 13

PE-LA 17.-18.12.

Kotimainen
tUORE
KIRJOLOhI
2 kalaa/talous, rajoitettu erä!

Kananpojan
fILEESUIKALE
650 g 
hunajamarinoitu

Naudan
PALAPAIStI

Korpela 
Aito kypsä
JOULUKInKKU
n. 1,3 kg/kpl

Sunnuntai
LEIVOntA-
mARgARIInI
500 g

Aito irto 
tynnyRI-
SILLI

Atria
KARJALAn-
PAIStI
700 g

PullaPirtti 
JOULULImPPU
500 g

Atria PERUnA-, 
PUnAJUURI-  tai 
ItALIAnSALAAttI 
400 g

Atria  
ROSOLLI
550 g

Saarioinen LAnttU-, 
PORKKAnA-  tai 
mAKSALAAtIKOt
700 g

Valio  
KUOhUKERmA
3,3 dl

Eldorado
hEdELmä-
cOctAIL
822/500 g

Irto Norjan
LOhI-
fILEttä

Tuore 
nORJAn
LOhI 2-3 g
kokonainen, rajoitettu erä!

Eldorado 
SEKAhEdELmät
250 g
kuivatut

KLEmEntIInI
1 kg
Espanja

Poron
KyLmäSAVU-
RULLA

Red Del
JOULU-
OmEnA

Conference
PääRynä

SU 12-16
MA 8-20

TI 8-20
KE 8-20
TO 8-20
AATTO 
PE 8-13

LA SULJETTU

SU SULJETTU

Vaasan
LAPIn
RIESKASEt
8 kpl/260 g

monipuolinen valikoima JOULUKInKKUJA
pakastetut ja tuoresuolatut

- JOULUKInKKU n. 10,5 kg/kpl,  
myös paloina

- JUhLAKInKKU n. 7 kg/kpl
- Luuton JUhLAKInKKU n. 5 kg/kpl
- mEStARInKInKKU n. 3 kg/kpl

- Kypsä JUhLAKInKKU n. 6,5 kg/kpl
- PALVAttU JOULUKInKKU
 n. 9 kg, myös paloina

 Kaikki kinkut kotimaisia!

- IRtOtynnyRISILLIä
- JUhLA mAJOnEESISILLIä
- IRtOSILLIfILEttä
- nORJAn LOhI KOKOnAISEnA
- nORJAn IRtO LOhI fILEttä
- KIRJOLOhtA

mA-KE 20.-22.12.

Turun
SInAPPI
275 g

Myllyn Paras
KORPPUJAUhO
300 g

Vanajan
SUKLAASydän
PIKKULEIPä 200 g

Hartwall
JOULUOmEnA-
LImOnAdI
1,5 l, sis. pantin

Panda EnKELI-, LUmI- 
UKKO- tai JOULUPUKKI-
KOnVEhtIPUSSIt 209g

PE-KE 17.-22.12. LIUKURI 
PyöREä
puhallettava, 
halk. 94 cm

LIUKURI
ilmatäytteinen

Atom sport
UfO 
LIUKURI

Stig
LUmILAUtA

Yamaha
RAttIKELKKA

PULKKA

Esla
POtKUKELKAt

895
kg

499

1295
kg

1195
kg

149
pss

179
pkt

695
kg

329

199

765
100g

249

199
kg

695
ras

169
pss

249
plo

129
ras

295
ras

335
pkt

199

pss

200€ OStOKORttIARVOntA

ras

prk

PäIVän
hIntAAn

JOULU
hIntAAn

pss

kg

199
tuubi

115
pss

100
pss

269
plo

245
pss

JOULUKUKAt JA 
-ASEtELmAt1495

2595

1095

4995

11990

995

10500 Voimassa 23.12.2021 asti
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-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

MA-PE 9-20
LA 9-18
SU 12-18

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Pukinkonttiin M-Marketista
LELUOSASTOLTA PUKINKONTTIIN PELIT JA LELUT!

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

RAUTAOSASTOLTA

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.

Prego
RUUvI- 
mEISSELI-
SARJA
56-osainen

Sievi 
Arktis TR
NAhKA-
SAAPPAAT

14900
Mustag KAmIINAPUhALLIN 4-lapanen

6500

Kierrätysteho 155 CFM, 700 g. Käyttölämpötila 
75 - 345 astetta. Suositeltu käyttölämpötila n. 
200 astetta.
Energiaa säästävä puhallin kamiinoihin ja tak-
koihin. Levittää lämpöä nopeasti huoneeseen, 
tekee huoneilmasta miellyttävämmän. Luo itse 
oman virtansa kamiinan tai takan lämmöstä, 
johtoja tai paristoja ei tarvita.Kierrätysteho 155 
CFM, 700 g. Käyttölämpötila 75 - 345 astetta. 
Suositeltu käyttölämpötila n. 200 astetta.

1990

Tekninen
mIcROfLEEcE 
väLIASU

Airam Stella
PöyTä-
vALAISIN
LED

1990
Toho
KAASUPOLTIN
max, 1200 c

2995

ARK. 8-19
LA  9-16
SU  12-16

TANSSIvA 
mOPSI

TANSSIvA
fLAmINgO

bAby bORN bAby bORN
SISTER

Baby
JASmINE
puhuu suomea

bAby bORN
POTKUPUKU

TANSSIvA
KOALA

TANSSIvA
LAAmA

bAby bORN
POTKUPUKU
unicorn

Baby
JASmINE 
+ TARvIKKEET
puhuu suomea

Little song maker
ELäINPIANO

Muumi
äLyPUhELIN

bIANcA-KISSA LUcy-KOIRA

Baby
ANNAbELL
TALvIASU

Baby Born
TURvAISTUIN

Baby Born
SyöTTöTUOLI

Baby So Lovely
NUKKE

bETSy-PUPU

Happy Friend
hOITOKASSI

Mandy
KAmPAUSPää

Plasto
TUKKIREKKA

Plasto
AURA-AUTO

xTREmE
bOTS bObbIE

TEmPPUKOIRA Yamaha
SRx R/c

Nikko
R/c PRO TRUcK

R/c mAISTO 
TRAKTORI

Emek Ponsse
mETSäKONE

KORKKIKIvääRI

Phantom
vAAhTO-
NUOLIASE

Nerf
fORTNITE

T-rex
ARcEO fUN

Revell
KOOTTAvAT 
AUTOT
useita erilaisia

Emek
TUKKIREKKA
Volvo ja Scania

Polistil
AUTORATA
takaa-ajo

3995 3990 6490 6490 2095 2690

3995 4150 2450 1650

1995 1790

6500 5995

3995 3490

3990 3990

4495

1995 1550

6995 3890 4390 3690 3490

6995 6490 5490
690

2395 2790 1490 3990

5490 6995

PETz ALIvE-hAhmOT:

cLUb PETz LEmmIKIT

NUKET JA hOITOTUOTTEET:
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KontioFest juhlassa rennon yhdessäolon aikaa

Tuomas Sammelvuo -Sali 
täyttyi perjantaina 26.11. 
kontiolaisista. Kontiotuo-
te Oy järjesti kaikkien aiko-
jen ensimmäisen KontioFest 
-juhlan, johon koko yrityk-
sen henkilökunta oli kutsut-
tu.

Kontion kasvu rakentuu 
osaavan ja innostuneen hen-
kilökunnan voimin. Kiirei-
sen vuoden lopuksi Kontio 
halusikin mahdollistaa hen-
kilökunnalleen myös rennon 
yhdessäolon aikaa! Aktiivi-
sista kontiolaisista koostuva 
juhlatoimikunta loi työkave-
reilleen unohtumattoman il-
lan.

Juhlan aluksi muistettiin 
toimitusjohtaja Mika Ryt-
kyn toimesta Kontiolla pit-
kän uran tehneitä työnte-
kijöitä. Erityistä kiitosta 
jaettiin myös heille, jotka ar-
jessa tuovat selkeimmin esil-
le Kontion arvoja. Tämän 
jälkeen puheenvuoron sai 
jääkiekkolegenda ja entinen 
kärppäkapteeni Lasse Kuk-
konen. Lasse kertoi kontio-
laisille joukkuepelaamisen 
tärkeydestä ja voittamisen 
kulttuurista, urheilutermit 
sopivat myös hirsirakenta-
misen maailmaan!

Kontion väki pääsi naut-
timaan myös herkullisista 

Hirsitaloteollisuus ry:n 
syysseminaari pidettiin 
marraskuussa vuoden tau-
on jälkeen livenä Tuusu-
lassa. Seminaarin avannut 
puheenjohtaja Marko Saare-
lainen peräänkuulutti, että 
jos tontteja ei kaavoiteta, ei 
ole pientaloja eikä myös-
kään hirsitaloja. MAL-so-
pimusten tulisi huomioida 
pientalorakentaminen pa-
remmin. Tutkimusten mu-
kaan suomalaiset haluavat 
asua pientaloissa ja pientalo-
jen rakentamiseen käytetään 
suhteessa ylivoimaisesti eni-
ten puuta.

Rakennustutkimus RTS 
Oy:n Jaakko Jussila jatkoi 
teemalla ”Tutkittua tietoa 
pientaloasumisesta”. Suo-
malaisista 79 prosenttia ha-
luaa asua pientalossa, mut-
ta uudisrakentamisessa 
pientalojen osuus on vain 
25 prosenttia. Arvion mu-
kaan vuonna 2021 rakenne-

taan 48 000 asuntoa. Pien-
talorakentamisen määrä on 
vähentynyt kolmanneksel-
la viimeisen 20 vuoden aika-
na suurimmassa kahdeksas-
sa kaupungissa. 

Asuntomessujen kehitys-
johtaja Anne Pallaste kertoi 
vuosina 2020−2021 toteute-
tusta tutkimuksesta, joka kä-
sitteli asumisen ihanteiden 
kehittymistä. Nyt tavaroi-
ta karsitaan ja minimalismi 
nostaa päätään. Hyvinvoin-
ti ja terveellisyys korostu-
vat 2020-luvun asumises-
sa. Pallasten mukaan tiivis 
kaupunkiasuminen ei hou-
kuta, vaan väljyyttä arvos-
tetaan ekologisuuden edelle.  
Luonnon saavutettavuutta, 
rauhaa ja yksityisyyttä ar-
vostetaan. Tiivis kaupun-
kirakenne näyttäytyy ihan-
teellisena asuinympäristönä 
seniori-iässä.

Pientalorakentamisen 
eduista kertoi Aarne Jussi-

Hirsipääkaupunki Pudasjärven Pudasjärveläinen 
-lehdessä seurataan hirsi- ja puurakentamisen 

asioita ympäri Suomea.

HTT syysseminaari

Hirsitalon etuja ovat hyvä sisäilma, ulkonäkö ja kestävyys

Hirsiteollisuuden syysseminaariin osallistui 55 henkilöä eri puolilta Suomea. Mukana oli 
muun muassa Kontiotuotteen toimitusjohtaja, Hirsitaloteollisuus ry:n hallituksen jäsen, Mika 
Rytky, edessä keskellä.

la Rakennustutkimus RTS 
Oy:ltä. Omakotirakentaja 
työllistää keskimäärin vii-
si henkilöä. Tänä vuonna 
toteutetussa tutkimuksessa 
selvisi, että puutalojen toi-
mitusten arvo kasvoi 30 pro-
senttia ja hirsitalojen 14 pro-
senttia. Hirsitalon etuja ovat 
etenkin hyvä sisäilma, ul-
konäkö ja kestävyys.

Toisena seminaaripäi-
vänä Marja Jallinoja Lukel-
ta esitteli lamellihirsiseinän 
ympäristöselostetta, joka 
pieneni aiempiin laskelmiin 
verrattuna huomattavasti 
– johtuen sahatavaran ym-
päristöselosteen päivittämi-
sestä. Suomalainen hirsi on 
kansainvälisesti katsottu-
na hyvin kilpailukykyinen. 
Tehtaan porttien sisällä säh-
kön osuus hiilijalanjäljes-
tä on suurin. Jallinoja ker-
toi tehtaiden hiilijalanjäljen 
pienenevän sitä mukaa, kun 
sähköverkon rakenne uusiu-
tuu. 

Teppo Lehtinen ympä-
ristöministeriöstä kertoi ra-
kennusmateriaalien kier-
rättämisen vaatimuksista 

tulevaisuudessa. Kierrät-
tämisen ja uudelleen käy-
tön yleistyessä on keskeistä 
pystyä varmistumaan tur-
vallisuus- ja terveellisyysnä-
kökulmista. Myös jäteasiat 
ovat jatkuvasti esillä ja vih-
reä siirtymä vahvasti agen-
dalla. Pientalojen energiarat-
kaisujen osalta ollaan vielä 
murrostilassa. 

Lehtinen huomautti, että 

puun käytön puolesta puhu-
vaa argumentointia helpot-
taisi huomattavasti, jos sille 
osalla puusta, joka ei pää-
dy varsinaisen rakennuksen 
pitkäikäiseksi hiilivarastok-
si, saataisiin joko maksimaa-
linen substituutiovaikutus 
tai uusia innovaatioita. Leh-
tinen näki hirsirakentami-
sessa paljon vahvuuksia.

VTT:n Esko Salo kertoi 

biohiilen mahdollisuuksista 
pitkäaikaisessa hiilensidon-
nassa. Kiinnostus biohiileen 
on herännyt vasta viimeisen 
15 vuoden aikana ja potenti-
aali on valtaisa. Puunjalos-
tuksen sivutuotteiden mah-
dollisuuksia pohdittaessa 
biohiili nostaa päätään.

Inkariina Sipiläinen

tarjoiluista, ja tulishowsta 
pimenevässä illassa. Myö-
hemmin lavalle astui Pu-
dasjärveltä lähtöisin oleva 
bilebändi Woyzeck, joka tul-
kitsi suomirock- ja pop klas-
sikoita Kontiolaisten iloksi. 
Ilta huipentui kaikille tutun 
Dingon esiintymiseen. Tun-
nin ajan kaikille tutut hit-
tibiisit saivat kontiolaiset-
kin liittymään lauluun! Illan 
tunnelma oli välitön ja läm-
minhenkinen.

Kontion kasvu rakentuu 
osaavan ja innostuneen hen-
kilökunnan voimin. Kiirei-
sen vuoden lopuksi Kontio 

halusikin mahdollistaa hen-
kilökunnalleen myös ren-
non yhdessäolon aikaa. Kon-
tio on kansainvälinen, mutta 
vahvasti pudasjärveläinen 
yritys, mikä näkyi selvästi 
myös KontioFestien artisti- 
ja tilavalinnoissa. 

Hanna Haipus, 
kuvat Heimo Turunen

KontioFest -juhlaan oli kutsuttu koko yrityksen henkilökunta.

Osallistujat saivat kirjoittaa nimensä hirsiseen vieraskirjaan, 
jota esittelemässä juhlajärjestelytoimikuntaan kuulunut ark-
kitehtisuunnittelija Sari Seppälä Oulusta. 

Jääkiekkolegenda Lasse Kuk-
konen kertoi kontiolaisille 
joukkuepelaamisen tärke-

ydestä ja voittamisen kult-
tuurista. Urheilutermit sopi-
vat myös hirsirakentamisen 

maailmaan.
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Olvassuon kansallispuistohanketta valmistellaan
Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 14.12. Olvassuon kan-
sallispuiston valmistelun 
tilanteesta on käyty yhtei-
nen palaveri 18.10. Palave-
riin osallistuivat edusta-
jat Utajärven ja Puolangan 
kunnista sekä Pudasjär-
ven kaupungista. Pala-
verin jatkotoimenpiteek-
si on sovittu, että kunnat 
vievät muistion tiedok-
si kunnan/kaupungin-
hallituksille, jotka käyvät 
asiasta lähetekeskuste-
lutyyppisen keskustelun 
tavoitteena muodostaa 
alustava kanta siihen, läh-
detäänkö Olvassuon kan-
sallispuiston perustamis-
hanketta edistämään ja 
millainen (valmistelu)re-
surssi kunnalla on osoittaa 
hankkeeseen. 

Venerannan  
kunnostus
Korpisen kyläseura suun-
nittelee Jaurakkajärven ve-
nerannan kunnostamista ja 
kehittämistä Leader –hank-
keena. Venerannan ylläpi-
to on toistaiseksi ollut ky-
läseuran hoidossa ilman 
erillistä sopimusta. Hanke-
rahoituksen järjestämisek-
si kyläseura tarvitsee kir-
jallisen sopimuksen alueen 
käyttöoikeudesta. Kyläseu-
ra toteuttaa vuokra-alu-
eelle yleishyödyllistä va-
paa-ajan virkistyskäyttöä ja 
matkailua palvelevaa ym-
päristöä ja palveluraken-
netta sopijapuolten yhdessä 
hyväksymän suunnitelman 
mukaisesti. ´Hallitus päät-
ti vuokrata kyläseuralle Ja-
urakkajärven venerannan 
ilman rahallista korvausta. 

Sopimuksen voimassaolo on 
sidottu venerannan kunnos-
tustoimenpiteiden toteutu-
miseen ja valtuutettiin tekni-
nen johtaja neuvottelemaan 
ja hyväksymään sopimuk-
sen muut yksityiskohdat.

Ruokapalvelut
Pudasjärven kaupunki on 
teettänyt Inspira Oy:llä asi-
antuntijaselvityksen ruoka-
palveluiden järjestämisen 
vaihtoehdoista. Selvitykses-
sä on tarkasteltu ruokapal-
veluiden organisointivaih-
toehtoja liittyen tulevaan 
SOTE muutokseen. Halli-
tus on tehnyt päätöksen, että 
kaupunki osallistuu Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen mahdollisten inhou-
se-yhtiöiden valmisteluun 
ateria- ja puhtauspalveluis-
sa. Todettiin selvitys ruoka-

palveluiden järjestämisen 
vaihtoehdoista tietoon saa-
tetuksi.

Kaupungin- 
hallituksen  
kokoukset 2022
Kaupunginhallituksen ko-
koukset vuonna 2022 pää-
tettiin pitää kaupungintalol-
la tai erikseen päätettävässä 
muussa tilassa tai teams-yh-
teyden kautta kuukauden 2. 
ja 4. tiistaina alkaen kello 14 
sekä ylimääräisiä kokouksia 
tarpeen mukaan yleensä ot-
taen samassa paikassa ja lä-
hinnä tiistaisin. 

Kehittämis- ja  
toimintatuet
Kaupunki jakaa vuosittain 
kehittämis- ja toimintatukia 
rekisteröidyille yhdistyk-

sille, rekisteröimättömille 
ryhmille sekä yksityishen-
kilöille. Hakijana ei voi olla 
poliittinen tai uskonnollinen 
ryhmä. Vuoden 2022 toi-
mintatukien hakuaika pää-
tettiin ajalle 11.1.-14.2.2022. 
Hakemuksen viimeinen päi-
vämäärä on sama kuin tä-
män vuoden selvitysten, 
jotta työryhmä pääsee käsit-
telemään molempia lomak-
keita yhtäaikaisesti antaes-
saan esityksen vuoden 2022 
tuen määrästä. Hakemukset 
pyydetään lähettämään en-
sisijaisesti e-palvelun kaut-
ta. Tuen painopisteet ovat 
tukien osalta yhteisöllisyys 
ja osallisuus, hyvinvointia, 
osallistavaa taide- ja kult-
tuuritoimintaa, asumisym-
päristön ja -viihtyisyyden 
parantaminen, luontoarvo-
jen huomioiminen ja turval-

lisuuteen liittyviä asioita. 
Kehittämis- ja toimintatuilla 
tehdyistä toimista ja tapah-
tumista tulee viestiä eri ta-
voin.

Vauvaraha
Vauvarahaa hyväksyttiin 
maksettavaksi 483 euroa 
vuoden 2022 aikana synty-
neestä vauvasta.

Kulttuuristipendi
Päätettiin myöntää 500 eu-
ron kulttuuristipendi kult-
tuurisuunnittelija Birgit To-
loselle. Samalla kiitettiin 
arvokkaasta ja pitkäjäntei-
sestä kulttuurin eteen teh-
dystä työstä.

Pudasjärveläinen lehti

Rovastikuntajakoa ollaan muuttamassa, suuntana Rovaniemi
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 13.12. Oulun 
hiippakunta on lähettänyt 
Koillismaan rovastikunnan 
seurakunnille Pudasjärvi, 
Taivalkoski, Kuusamo ky-
selyn rovastikuntien mah-
dollisesta uudelleen organi-
soinnista. Pudasjärven osalta 
suunta olisi Oulu tai Rova-
niemi. Neuvosto näki tär-
keänä, että nykyisen Koillis-
maan rovastikunnan kaikki 
kolme seurakuntaa kuuluvat 
samaan rovastikuntaan. Toki 
lähiseurakuntien yhteistyö-
tä Taivalkosken ja Kuusa-
mon seurakuntien kanssa 
on mahdollista jatkaa rovas-
tikuntarajoista huolimatta. 
Nykyisellään Rovaniemen 
rovastikunnan seurakun-

tien osalta yhteistyömahdol-
lisuuksia arvioidaan tulevan 
lähinnä Posion ja Ranuan 
seurakuntien kanssa, joilla 
on historiallisiakin yhteyk-
siä Pudasjärven seurakun-
taan. Kirkkoneuvosto päätti 
puoltaa Koillismaan rovasti-
kunnan liittämistä Rovanie-
men rovastikuntaan 1.1.2023 
alkaen.

Pappien  
sijaisjärjestelyjä
Päätettiin puoltaa seurakun-
tapastori Eva-Maria Mus-
tosen Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulille osoitet-
tua virkavapausanomus-
ta Pudasjärven seurakun-
tapastorin virasta ajalle 
1.1-30.6.2022. Kyseisenä ai-

kana Mustonen hoitaa Mu-
hoksen seurakunnan seu-
rakuntapastorin virkaa, 
johon liittyy kuuden kuu-
kauden koeaika. Samoin 
päätettiin puoltaa pasto-
ri Jari Valkosen Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapitulilta 
anomaa virkavapautta ajal-
le 1.1.-30.6.2022. Kyseisenä 
aikana Valkonen hoitaa Ii-
salmen seurakunnan seura-
kuntapastorin virkaa, johon 
liittyy kuuden kuukauden 
koeaika. Tuomiokapitulin 
kanssa on selvitetty sijaisjär-
jestelyitä. Viranhaltijan rat-
kaisuvallan perusteella kirk-
koherra Timo Liikanen on 
pyytänyt tuomiokapitulia 
antamaan viranhoitomäärä-
ykset pastori Anneli Toppi-
sen vs. seurakuntapastoriksi 

ajalle 1.1-30.6.2022 (Eva-Ma-
ria Mustosen virka) ja rovas-
ti Oskari Holmströmille vs. 
seurakuntapastoriksi ajal-
le 1.1-13.2.2022 (Jari Valko-
sen virka). Helmikuun alku-
puolella on tulossa seuraava 
pappisvihkimys, ja tuomio-
kapitulin kanssa parhaillaan 
selvitellään, onko 13.2. alka-
en saatavilla teologian mais-
teria, joka voitaisiin vihkiä 
seurakuntaan tuossa vihki-
myksessä sijaiseksi. 

Kirkkohalli- 
tukselle avustus-
hakemuksia
Kirkkovaltuuston joulu-
kuun kokouksessa hy-
väksymään vuoden 2022 
talousarvion investointi-

suunnitelmaan kuuluu kol-
me korjaus-/maalaus -han-
ketta: Seurakuntakeskuksen 
saneeraus, kustannusarvio 
700 000 euroa, johon kirkko-
neuvosto päätti hakea Kirk-
kohallitukselta avusta 350 
000 euroa. Kirkon kellotapu-
lin tornin laho-osien korjaus 
ja maalaus kustannusarvio 
on 22 500 euroa. Siihen ano-
taan avustusta 11 000 euroa. 
Sarakylän kappelin ulko-
maalauksen ja sadevesijär-
jestelmien korjauksen kus-
tannusarvion 20 000 euroa ei 
haeta avusta.

Kirkkoherran  
viraston  
aukioloaika
Kirkkoherranviraston asia-

kaspalvelu ja puhelinvaih-
de on avoinna 1.1.2022 alka-
en maanantaisin ja tiistaisin 
kello 9 -11 ja 11.30-14 sekä 
torstaisin kello 12-15. 

Ilmoitusasiana todettiin 
henkilöstön pitäneen mar-
raskuussa työsuojelu- ja 
luottamusmiesvaalit, jon-
ka tuloksena työsuojeluval-
tuutetuksi on valittu Marko 
Väyrynen sekä varavaltuu-
tetuiksi Tiina Inkeroisen ja 
Tanja Halmekankaan. Pää-
luottamusmieheksi (JUKO) 
henkilöstö oli valinnut Keijo 
Piiraisen. Työsuojelupäällik-
könä toimii viran puolesta 
talouspäällikkö Timo Nis-
kanen.

Pudasjärveläinen lehti

Tuuli tempaisi Kokoomuksen vaaliteltan kumolleen
Kokoomus järjesti perjantai-
na 10.12. aluevaalien mer-
keissä keskustelutilaisuuden 
lämpimän glögin ja piparei-
den tarjoilun kera entisen 
kirjakaupan edustalla. Kun-
talaisten kanssa keskustele-
massa olivat pudasjärveläi-
nen aluevaaliehdokas Katri 
Virtanen ja Kokoomuksen 
kanssa vaaliliitossa oleva 
KD:n Ari-Pekka Nieminen 
sekä oululainen Kokoomuk-
sen ehdokas Juha Hänninen.

Kirpeä pakkanen nipis-
teli poskia ja tuuli tempaisi 
yllättäen teltan ylösalaisin. 
Ehdokkaat totesivat vain, 
että ”olipas väkevää puhetta 
aluevaaliehdokkailta”. Huu-
morilla selvitettiin muuten-
kin kolmen ehdokkaan koh-
taaminen. 

Keskeinen kysymys liittyi 
terveyskeskuksen säilymi-
seen ja ikäihmisten palvelui-
den turvaamiseen. Keskus-

teluissa käytiin kuitenkin 
läpi tuulimyllyt, turvetuo-
tanto ja koulutuspaikkojen 
säilyminen, vaikka ne eivät 
suoraan liitykään aluevaa-
leihin. Samalla tässä kun-
talaiset kartoittivat ehdok-
kaiden mielipiteitä näistä 
ajankohtaisista asioista.

Katri Virtanen painot-
ti yhteistyön merkitystä. 
Vaikka päättäjien lukumää-
rä täyttyy pääasiassa oulu-
laisista ehdokkaista, tulee 
yhteistyötä tehdä pienten 
ja kaukana olevien kuntien 
kanssa. Olosuhteet vaihtele-
vat ja pitää olla ymmärrystä 
erilaisten kuntien tarpeista. 
Kaikki ehdokkaat olivat sa-
maa mieltä.

Jokainen ehdokas oli hie-
man hämillään valtavas-
ta hallintosuunnitelmasta, 
mutta toisaalta oltiin tyyty-
väisiä, että etukäteistyötä 
on tehty paljon. Taloudellis-

ten resurssien riittävyys on 
iso huolenaihe hyvinvointi-
alueiden aloittaessa työtään. 
Kokoomuksessa nähdään 
selkeästi tarve olla muka-
na päättävissä elimissä, jot-
ta toiminnan kehittämiseen 
voidaan vaikuttaa. Virta-
nen painotti myös seikkaa, 
että hallinto-osaajien lisäksi 
päättäjiksi tulee valita sote-
alan ammattilaisia.

Pudasjärveläisiä tuttuja 
ja myös tuntemattomia kävi 
nauttimassa glögiä ja pipa-
ria. 

Juha Hänninen totesi sel-
västikin ihmisiä kiinnosta-
van tämänhetkinen tilan-
ne yhteiskunnassa ja aivan 
erityisesti omassa kunnas-
sa. Hyvinvointialue vaa-
lit kiinnostavat ihmisiä ko-
vasti, koska puhutaan ihana 
perusasioista: hoidosta, 
hoivasta, palo- ja pelastus-
palvelusta. Tämä kaikki on 

keskeinen osa ihmisten arjen 
turvallisuutta. On voitava 
olla varmoja, että apu tulee, 
kun hätä on käsissä. Häly-
tyksen vasteajat tulee olla 
kaikkialla lyhyitä. 

-Meidän poliitikkojen tär-
kein tehtävä on varmistaa 

ihmisten arjen turvallisuus, 
totesi Hänninen. 

KD:n aluevaaliehdokas 
Ari-Pekka Nieminen sanoi 
puolustavansa kristillisiä ar-
voja. 

-Kristillisdemokraatti-
en mahdollisimman hyvän 

vaalituloksen kautta voim-
me osoittaa, että kristillisille 
arvoille ja ihmiskäsityksel-
le pohjautuvalle politiikal-
le löytyy suomalaisten kes-
kuudessa vankkaa tukea, 
totesi Nieminen. HT

Kristillisdemokraattien aluevaaliehdokas Ari-Pekka Nieminen sekä Kokoomuksen ehdokkaat 
Katri Virtanen ja Juha Hänninen olivat tapaamassa kuntalaisia glögin ja pipareiden kera enti-
sen kirjakaupan edustalla.
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Oppilaskonsertti 
suomalaisen musiikin päivänä
Ilmassa oli odotusta ja säh-
köistä tunnelmaa, kun Pu-
dasjärven kansalaisopiston 
oppilaskonsertti järjestet-
tiin keskiviikkona 8.12. ko-
ronapandemiasta johtuvan 
pitkän tauon jälkeen uudes-

sa Hyvän olon keskus Pirtin 
Kurkisalissa. Samana päivä-
nä vietettävä Jean Sibeliuk-
sen ja suomalaisen musiikin 
päivä loi juhlavat puitteet 
ja toimi myös konserttioh-
jelman teemana. Konsertis-

sa esiintyi Terhi Laitisen, 
Raimo Niemikorven, Keijo 
Piiraisen, Aira Siuruainen-
Kalliolan, Marjut Kossin ja 
Riikka Vuorijärven oppilai-
ta. Konsertin säestyksen ura-
koi ansiokkaasti Terhi Laiti-

nen. Konserttiohjelma sisälsi 
viulu-, piano- ja yksinlaulu-
esityksiä.

Johanna Kilpijärvi

Viulisti Silja Alahäivälä ja pianisti Terhi Laitinen harjoittelemassa ennen kansalaisopiston konsertin alkua.

Pelastetaan hyvinvointi 
-Vasemmistoliiton vaalikiertue liikkeellä
Pelastetaan hyvinvoin-
ti -teemalla, oli Pohjois-
Pohjanmaan Vasemmisto-
liiton aluevaalikiertueen 
aloittamistilaisuus lauan-
taina 11.12. K-Supermarke-
tin edustalla. Vasemmiston 
pudasjärveläisten aktiivien 
kanssa aluevaaliehdokkaat 
Aleksi Nikula Oulusta ja 
Jorma Hanhela Kiimingistä 
keskustelivat paikalla kävi-
jöiden kanssa kahvitarjoilun 
kera. Vaalimateriaalia ja ma-

keisia oli myös tarjolla. Pu-
dasjärveläiset aluevaalieh-
dokkaat Eija Ikonen ja Antti 
Tihinen olivat estyneitä ole-
maan paikalla. 

Nikula kertoi Vasem-
mistoliitolla olevan Pohjois-
Pohjanmaalla täysi 98 alue-
vaaliehdokkaiden lista, joka 
antaa erinomaisen lähtökoh-
dan hakea hyvää tulosta en-
simmäisissä aluevaaleissa. 
Ehdokkaina on asiantunte-
via ihmisiä maakunnan joka 

kolkasta. He ovat valmiita 
tekemään töitä sen puolesta, 
että on mahdollisuus luoda 
oikeudenmukaiset sote-pal-
velut kaikille.

Nikula itse kertoi toimi-
neensa politiikassa nuores-
ta, 30 vuoden, iästään huo-
limatta jo 12 vuoden ajan. 
Vaalityössä aktiivisesti mu-
kana oleva Nikula kertoi 
koko ikänsä olleen vasem-
mistoa kannattava poliitti-
nen näkemys. 

Hanhela kertoi mökkeil-
leensä perheensä kanssa Pu-
dasjärvellä vuosikymme-
nien ajan. Lahja vaimo oli 
myös vaalikiertueella muka-
na. Hanhela kertoi toimivan-
sa aktiivisesti Kiimingin Va-
semmistossa sekä Kiimingin 
Eläkeläisissä. 

Nikula ja Hanhela jatkoi-
vat Pudasjärveltä vaalikier-
tuetta Taivalkoskelle ja Kuu-
samoon. HT 

Jorma Hanhela ja Aleksi Nikula (oikealla) aloittivat Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston vaalikiertuetyön Pudasjärveltä.

Oikaisu
Pudasjärveläinen -leh-
dessä 2.12. julkaistus-
sa Perussuomalaisten 
syyskokousjutussa oli vir-
heellisesti ilmoitettu pii-
rikokousedustajan vara-
jäseneksi Ari Pätsi. Pätsi 

ei ole antanut tehtävään 
suostumusta, eikä siis 
hoida tehtävää tulevana 
vuonna.

Pudasjärven Perussuo-
malaiset ry pahoittelee 
sattunutta virhettä.

TERVETULOA
PERUSPORINOILLE!

s-marketin 
parkkipaikka

pe 17.12. klo 16-18
tarjolla 

makkaraa & 
glögiä

pudasjärven perussuomalaiset ry

PorinataPahtumassa 17.12. 
toimimme koronaturvallisesti noudattaen 

thl:n ohjeistusta. Pentti Perttunen 

Nouda itse täyden 
kympin joulukuusi

Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnan alueella saa jou-
lupuun käydä hakemassa 
valtion mailta. Hakemiseen 
tarvittavan joulukuusilu-
van saa hankittua helposti 
Eräluvat-verkkokaupasta.

Joulukuusilupa oikeut-
taa hakemaan enintään kol-
me metriä pitkän joulukuu-
sen valtion talouskäytön 
piirissä olevista monikäyt-
tömetsistä. Luvan ostajan 
on itse varmistettava alueen 
kuuluminen Metsähallituk-
sen metsätalouskäytössä 
oleviin monikäyttömetsiin. 
Joulupuuta ei saa hakea 
suojelu- tai retkeilyalueil-
ta. Monikäyttömetsien si-
jainnin saa helpoiten selvil-
le Retkikartasta osoitteessa 
www.retkikartta.fi ja valit-
semalla karttatason ”met-
sätalouden monikäyttö-
metsät”. Retkikartta toimii 
myös mobiililaitteilla.

Kun sopiva paikka on 
löytynyt ja lupa on ostet-
tuna, voi lähteä valitse-
maan sopivaa joulupuuta. 
Puu noudetaan tien varres-
ta, korkeintaan parikym-
menen metrin etäisyydel-
tä tiestä. Istutettuja puita ei 
saa ottaa. 

Metsähallituksen Erälu-
vat-kauppa toimii osoittees-
sa verkkokauppa.eraluvat.
fi. Joulukuusilupakaupoille 
pääsee valitsemalla yläva-
likosta ”Muut luvat” ja sen 
jälkeen ”Luonnontuotelu-
vat” ja ”Joulukuusi”.

Verkkokaupasta han-
kittu joulukuusilupa on 
voimassa seitsemän vuo-
rokautta valitusta ostopäi-
västä lähtien. Kuusilupia 
voi ostaa maksimissaan vii-
si kappaletta. Joulukuusilu-
van hinta on 10 euroa. 

Metsähallitus tiedotus 

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Puh. 041 317 3752

Avoinna: ma-to 10.30-21, pe 10.30-22, la 11.-22, su 12-21

Uusi ravintola-pizzeria LaCucina
avattu Pudasjärvelle, osoitteessa Kauppatie 5.

Lämpimästi tervetuloa herkuttelemaan!

Myös lapset ovat erittäin 

tervetulleita 

kokeilemaan leikkiparkkiamme.

Meiltä löydät herkulliset pitsat, 
hampurilaiset, kebab- sekä erikoisannokset.

Muistathan 
myös tykätä 
Facebook-

sivustamme,  
järjestämme 

avajaisarvontoja!

Ruokalistasta löytyy 
myös erilaisia 

salaattiannoksia, tai voit koostaa 
itse annoksesi monipuolisesta ja 

isosta salaattipöydästämme!
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Syötteelle saatiin uusi talviuintipaikka
Marraskuun alussa saimme 
kuulla Syötteen aktiivisil-
ta talviuintiharrastajilta, et-
tei Syötteen alueella ole enää 
avantoa, missä käydä pu-
lahtamassa. Meille esitettiin 
tuolloin pyyntö, josko Pyt-
ky Cafen rantaan voisim-
me tehdä avannon. Pienen 
hetken mietittyä asiaa, vas-
tasimme että totta kait, pi-
täähän Syötteellä olla myös 
talviuintipaikka. Aloimme 
perehtyä aktiivisten avan-
touimareiden hyvällä opas-
tuksella aiheeseen ja niin 
teimme suunnitelman, kuin-
ka toteutamme hyvän ja tur-
vallisen talviuintipaikan 

kahvilan rantaan. Iso kii-
tos kuuluu Marko Kälkäjäl-
le, Jarmo Särkelälle ja Jari 
Särkelälle, jotka osallistuvat 
projektiin omalla osaaval-
la työpanoksellaan! Hom-
ma eteni suunnitelmien mu-
kaan jouhevasti ja kaikki oli 
valmista viime sunnuntai-
aamuna Naamankajärven 
rannassa. Pyysimme Pytkyn 
avantoon ensiuinnille Jon-
na Määttää ja Leena Särke-
lää, jotka olivat jo odottaneet 
innolla pääsyä pulahtamaan 
uuteen avantoon.

Kylmässä vedessä ui-
massa tai pulahtamassa kä-
vijöiden määrä on kasvanut 

paljon viime vuosina, ker-
toi Jonna. Itse olen käynyt 
hyvin säännöllisesti viimei-
sen seitsemän vuoden ajan 
ja parasta kylmää on mie-
lestäni uida luonnonvesissä. 
Turvallisin tapa on aloittaa 
avantouiminen niin, että jat-
kaa kesästä uintia syksyyn ja 
siitä talveen. Toki voi aloit-
taa talvella suoraan avan-
nossakin, mutta silloin on 
hyvä tiedostaa mahdolliset 
terveydelliset riskit (sydä-
men kunto, verenpaine jne.) 
ja yksin ei kannata koskaan 
mennä yhtäkkisesti kylmään 
veteen. Kylmän veden uin-
ti parantaa ääreisverenkier-

toa, joten jos käsiä ja jalkoja 
palelee herkästi voi avanto-
uinnista olla paljonkin apua 
siihen. Joillekin sopii pa-
remmin aamulla avannossa 
käynti, toisille taas iltaisin. 
On todella kiva, kun nyt on 
paikka missä voi pulahtaa 
kylmään veteen. Kun päivi-
sin olen jatkuvasti jalkojen 
päällä, niin kylmä vesi rau-
hoittaa ja pärjää hyvin vaik-
ka ulkotöissä olisi pakkasta 
jopa -30 ja -40 c, kertoi Jonna 
omista kokemuksista. 

Leena kertoi myös, että 
on käynyt uimassa ympäri 
vuoden jo useamman vuo-
den ajan. Tämä reilun kuu-

kauden tauko on tuntunut 
todella pitkältä. Oli mah-
tavaa päästä taas pulah-
tamaan kylmään veteen! 
Pytkyn avanto on ilahdut-
tavan suuri, siinä mahtuu 
jopa uimaan. Avantouinti 
on mielestäni yksi parhais-
ta stressin poistokeinois-
ta. Harrastukseen kannattaa 
kuitenkin tutustua koke-
neen avantouimarin opas-
tuksella. Eikä avantoon kos-
kaan mennä yksin, Leena 
muistuttaa. 

Kiitos naiset, IhaNaiset, 
että Syötteellä on nyt oikea 
avantouintipaikka Pytkyn 
rannassa. Pääsee niin krop-

paa kuin mieltäkin rauhoit-
tamaan ja ehkäpä saamme 
vielä houkuteltua nämäkin 
yrittäjänaiset tämän koukut-
tavan harrastuksen pariin  
kiitteli Jonna ja Leena.

Toivotamme uudet ja 
vanhat talviuinninharrasta-
jat tervetulleiksi avantoon. 
Paikanpäältä löytyy ohjeet 
käytännön toimiin niin mak-
samiseen kuin turvallisuu-
teenkin.

Kirsi Hanhela ja 
Mari Kälkäjä

Avannon teossa Marko Kälkäjä ja Jarmo Särkelä. Ensimmäiset uimarit Jonna Määttä ja Leena Särkelä. Ohjevihkonen rannassa.

WCssä voi pukeutua ja sei-
nässä on toinen ohjevihko-
nen.

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi.  

Puh. 0207 424 555  
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. 
www.huonekaluliikeheikkila.fi

VUOTTA
59

1962
2021

Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.

Joulutarjouksia
Loput 

jouluvalot ja 
–koristeet 

-50% 29€
Luxus

allergiaystävällinen, 
päälliset luomupuuvillaa,

tyynyn täyte untuvamainen
pallokuitu

Tyyny
50x60 cm

18€
ovh. 20€

Peitto
150x200 cm

50€
ovh. 59€

Peitto
+ tyynysetti

60€
ovh. 76€

Matot

-20%

Valaisimet

-20%

Cool Comfort 
18 cm kääntöpatja

kaksi erilaista puolta: 
viskoelastinen ja  vaahtomuovi

Stemma 
peitto+tyyny 

Helmi 
lepotuoli 
harmaa tai musta, 
käsinojat petsattua 

koivua

349€

80x200 cm

239€

90x200 cm

259€

Yhteisövaliokunta koko-
usti viidennen kerran 9.12. 
kaupungintalolla ja team-
sissa vallitsevan tilanteen 
vuoksi. Hallintojohtaja Sei-
ja Turpeinen aloitti koko-
uksen kertomalla ensi vuo-
den 2022 talousarviosta ja 
taloussuunnitelmavuosis-
ta. Keskustelua herättivät 
tyhjät kiinteistöt ja niistä 
aiheutuvat kulut. Hyvin-
vointialueuudistus tulee 
myös vaikuttamaan ja nä-
kyy jo taloussuunnitelma-
vuosien luvuissa. 

Palvelusuunnittelija Si-
nikka Mosorin perehdyt-
ti valiokunnan osallista-
vaan budjetointiin (osbu). 
Osbu on nykyaikainen de-
mokraattisen päätöksente-
on prosessi, jossa asukkaat 
pääsevät vaikuttamaan 
oman kotikuntansa julkis-
ten varojen käyttöön. Kes-
kustelua herätti eniten 
puistojen ja asuinympäris-
töjen viihtyvyys. Valiokun-
ta painottikin panostamaan 
maisemointityöhön ja näin 
ollen osallistavan budje-

toinnin kautta haastamaan 
kuntalaisia ideoimaan, 
mitkä alueet kaipaisivat 
panostusta ja siistimistä. 

Osallistavan budjetoin-
nin jälkeen Sinikka kertoi 
lyhyesti hankekatsaukses-
sa kaupungin keskeisim-
mät hankkeet ja niiden 
prosessit. Lyhyesti valio-
kunta ohjeisti kaupunkia 
panostamaan mm. alueke-
hittämiseen sekä energia- 
ja vesiasioihin tulevissa 
hankkeissa. Myös liiken-
neympyröiden alueiden 
yhtenäistämiseen kaivat-
tiin päivitystä sekä visuali-
sointia. 

Hankkeiden jälkeen tek-
ninen johtaja Janne Karhu 
kertoi asumisen politiikas-
ta ja sitä myötä trendistä 
asuntojen koon pienenemi-
sestä suhteessa Pudasjär-
ven tilanteeseen. Omakoti-
talo asuminen on vallitseva 
asumismuoto Pudasjärvel-
lä, mutta väestön ja raken-
nuskannan ikääntyessä 
pienemmille taajama-asun-
noille tulee tarvetta. Kes-

kustelussa tekninen joh-
taja painotti päättäjien 
roolia asumisen edelly-
tyksien määrittämisessä 
kaupungissa. Esille nousi 
myös moduulirakentami-
nen ja niiden mahdollinen 
hyödyntäminen mm. sivu-
kylille. 

Kokouksen keskustelu 
oli antoisaa ja näiden asi-
oiden lisäksi lopuksi käy-
tiin läpi Pudasjärven Va-
semmistoliiton ryhmän 
valtuustoaloitetta demo-
kratiavajeesta. Keskuste-
lun jälkeen todettiin, että 
valtuusto on tehnyt talou-
den sopeutusohjelmassa 
säästötoimenpiteen demo-
kratiakustannusten vähen-
tämisestä. Valiokunta ko-
rostaa myös varsinaisten 
jäsenten roolia siinä, että 
heidän täytyy ilmoittaa hy-
vissä ajoin esteellisyyten-
sä, että varajäsen ehditään 
kutsua kokoukseen tai se-
minaariin riittävän ajoissa. 

Jenna-Riikka Kouva 

Talousarviota, osallistavaa 
budjetointia ja asumisen 

politiikkaa
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Tämä laulu niin koskettaa

Seurakunta järjesti torstai-
na 9.12. ensimmäistä kertaa 
Kauneimmat Joululaulut -ti-
laisuuden Pudasjärven toril-
la. 

- Vuosi sitten alettiin 
miettimään, kun oli rajoituk-
sia niin sisä- kuin ulkoilma-
tilaisuuksiinkin, että voisiko 
joululauluja laulaa väljästi 
torilla. Päädyttiin siihen tu-
lokseen, että nyt ponkais-
taan tapahtuma pystyyn, 
vaikka lyhyelläkin varoitus-
ajalla. Päiväsaikaan ei ole 
liikkumisen suhteen ongel-
mia. He pääsevät, kenellä 
on vapaata aikaa, tuumivat 
kirkkoherra Timo Liikanen 
ja kanttori Keijo Piirainen. 

Tapahtuman jälkeen mie-
het olivat tyytyväisiä, koska 
odotuksen tapahtuman suh-
teen täyttyivät.

Seurakunta on hankki-
nut omat äänentoistolaitteet, 
niin on mahdollista järjestää 
ulkoilmatapahtumia, kertoi 
Liikanen. Keijo Piirainen oli 
edeltä käsin soittanut uruil-
la laulettavat kappaleet kän-
nykkään. Kun säestys tuli 
ämyreistä, oli Keijon hel-
pompi keskittyä kontaktiin 
yleisön kanssa ja itse laula-
miseen. Timo huolehti lau-

luvihkojen jakamisesta lau-
lavalle kuulijakunnalle ja 
toimi juontajana. Suurin osa 
laulajista oli koko tapahtu-
man ajan, osa oli vähemmän 
aikaa. 

Väinö ja Tyyne Lybeck 
olivat tulleet paikalle ensim-
mäisten joukossa. 

– Että pääsee laulamaan 
joululauluja, oli Väinön syy 
tulemiselle. 

– Kun eläkeliiton laulu-
piirikin on nyt suljettu, halu-
simme tulla laulamaan. Väi-
no se soittaa pianolla monta 
kertaa päivässä näitä samo-
ja joululauluja, jatkoi pori-
naa Tyyne. 

– Niin, olen ollut ”vähän 
aikaa” jo eläkkeellä opet-
tajan virasta. Opettajakou-
lutuksessahan minä sen 
pianon soittamisen opin, tar-
kensi Väinö.

Kirkkoherran alkusano-
jen jälkeen Keijo toimi esi-
laulajana. Joulun tunnelmaa 
oli. Pakkanen, lumihiuta-
leet laskeutuivat hiljalleen 
taivaalta ja uruilla säestetyt 
joululaulut. Siinä se oli. Toi-
sena lauluna oli Jean Sibe-
liuksen säveltämänä ”En etsi 
valtaa, loistoa”. 

– Hyvältä kuulostaa. 

Väinö ja Tyyne Lybeck tulivat torille erityisesti laulamaan 
joululauluja. Sitä me kaipaamme.

Uusi tekniikka auttoi kanttori Keijo Piiraista keskittymään 
laulamiseen. Säestykset siirtyivät kännykästä kaiuttimien 
kautta kuultavaksi.

Turvavälit ainakin oli opittu. Ulkoilmassa oli raikasta laulaa.
Tottuneesti Magnus Slotte seurasi laulujen sanoja vihkosesta. 
Olihan kirkkokuoro sen jo lapsuudessa opettanut.

Tämä laulu on ylitse mui-
den, ihan ykkönen. Tämä 
koskettaa aina. 

- Mikä siinä niin kosket-
taa, kysyin. 

– En tiedä. Opin tämän 
pikkupoikana alakoulussa. 
Helsingin eteläisen seura-
kunnan kanttori opetti mu-
siikkia koulussa ja keräsi 
sieltä samalla meitä haluk-
kaita kirkkokuoroon. Olin 
silloin noin 12-vuotias. Pari 
kolme vuotta olin kuorossa. 
Nykyään puhuttelee tämän 
laulun sävel, kertoi Mangus 

Slotte. 
Kirkkoherra kertoi seu-

raavan laulettavan, se oli 
Varpunen jouluaamuna. 

– Kyllä tässäkin on pu-
hutteleva kappale, kun tie-
tää laulun taustan. Topeliuk-
sen nuorin poika oli kuollut 
ja isä kirjoitti siitä tämän 
tekstin, muistutti Mangus.

Tilaisuus ei ollut ihan pel-
kää laulamista. Kirkkoher-
ra kertoi tilaisuuden kolehti-
tuoton menevän ”Maailman 
lapsille” Suomen Lähetys-
seuran kautta. Ehkä 30 lit-

ran maitotonkka lipui kevy-
esti Timon vetäessä sen torin 
keskelle. Monet kävivät an-
tamassa omastaan. 

Kaiken kaikkiaan läm-
minhenkinen tilaisuus, joka 
viimeistään nyt antoi sie-
luun joulun odotusta. Lumi-

hiutaleet leijailivat koko ta-
pahtuman ajan hiljalleen ja 
tahtoivat vahvistaa laulajis-
sa suurimman juhlan odot-
tamista.

Ape Nieminen

Keskusta on maakuntien puolue
Keskustan Kurvisen aamu-
kahvit -tilaisuus järjestettiin 
torstaina 25.11. kaupungin-
talossa. Tiede- ja kulttuu-
riministeri Antti Kurvinen 
kertoi vierailleensa Pudas-
järvellä puhekiertueella 
edellisen kerran vuonna 
2019 maaliskuussa juuri en-
nen, kun koronarajoitukset 
lopettivat kaikki tilaisuudet. 
Mukana oli myös kansan-
edustaja Mikko Kinnunen 
Reisjärveltä sekä pudasjärvi-
set aluevaaliehdokkaat Olga 
Oinas-Panuma ja Anni-In-
keri Törmänen. Kurvinen, 
Kinnunen, Oinas-Panuma ja 
Törmänen siirtyivät tilaisuu-
desta Hyvän Olon Keskuk-
sen avajaisjuhlaan. 

Kurvisen mukaan edus-
kunta on vastikään hy-
väksynyt historialliset lain 

Suomen sosiaali- ja terveys-
palveluiden sekä pelas-
tustoimen uudistamisesta. 
Kun uudet hyvinvointialu-
eet aloittavat, kuntien roo-
li muuttuu elinvoima- ja si-
vistyskunniksi. On erittäin 
arvokasta, että tammikuus-
sa meillä Suomessa käydään 
aluevaalit, joissa on kyse sii-
tä, miten kullakin alueella 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
ovat jatkossa mahdollisim-
man lähellä ihmistä ja hoi-
toon pääsee, kun sille on tar-
vetta.

-Terve sielu terveessä 
ruumissa. Sekä kunnilla että 
hyvinvointialueilla on jat-
kossa tärkeä tehtävä suo-
malaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä. Ih-
minen on kokonaisuus ja hy-
vinvointiin vaikuttavat mo-

net asiat ruokavaliosta ja 
liikunnasta ystävyyssuhtei-
siin ja kulttuurikokemuk-
siin, mainitsi Kurvinen. 

-Keskusta on maakuntien 
puolue, korosti Mikko Kin-
nunen. 

Hän toi esiin koulutuk-
sen, jatkuvan oppimisen ja 
työntekijöiden saatavuu-
den tärkeyttä alueellisen 
hyvinvoinnin edistämises-
sä. Pudasjärvellä on hänen 
mukaansa merkittävät mah-
dollisuudet yritysten ja kou-
lulaitosten yhteistyöhön.

Kinnunen toi viestin myös 
tammikuussa ensi kertaa jär-
jestettävien aluevaalien suu-
resta merkityksestä. Sote-
palvelut tulevat siirtymään 
kunnilta uusien hyvinvoin-
tialueiden järjestämisvas-
tuulle. Nyt on vaikuttamisen 

paikka. Keskustan lupaus 
on, että jokaisessa kunnas-
sa on jatkossakin yksi sote-
piste. Aluevaltuusto päättää, 
mitkä palvelut tulevat säily-

mään milläkin paikkakun-
nalla. 

Tilaisuuden avasi ja juon-
si kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja Jorma Kouva. 

Keskustelu oli vilkasta ja ti-
laisuudesta lähti runsaas-
ti terveisiä eduskuntaan mi-
nisterin ja kansanedustajan 
kautta. HT

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ja kansanedustaja Mikko Kinnunen vaihtamassa 
ajatuksia aluevaaliehdokkaiden Anni-Inkeri Törmäsen ja Olga Oinas-Panuman kanssa. 
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Niitynpään Tuula on lähettänyt katkelman tosielä-
mästä. Paikallisella nakkikioskilla kohtaavat asial-
linen myyjä ja muheva savolaisisäntä:
– Ja mitäs teille? – Mitteepä tässä, kiitos vuan kysy-
mästä.
– Tarkoitan – mitä te syötte? – Purkkoo, mutta kyllä 
tästä on maku männy. 
– No mitä te tilaatte? – Aku Ankkoo, mutta nyt otta-
sin hampurilaesen.
     – Selvä. Ja minkälaisen hampulaisen? – No eikös se 
ou se systteemi, jossa on  pihivi ja kaks kuorta. Pitäi-
shän se teijän tiällä tiettee.
– Syöttekö täällä? – Sillon tällön harvakseltaan.
– Puhun nyt hampurilaisesta. Tuleeko se mukaan?  
– Kah, jos se vuan tahtoo.
– Siis – otatteko mukaan? – Tule vuan jos halluut!
– Siis: syöttekö hampurilaisen täällä? Uattelin kyllä, 
että tuolla pöyvässä . . .
– Saako laittaa kaikki mausteet? – Jos ne vuan mah-
tuu, vähä kyllä eppäilen.
– Eli: kaikki mausteet? – Joo . . .mutta kanelin suap 
jättee poikkeen.
–Voi helskutti teidän kanssanne!! – Vai niin, jotta täl-
lasta palvelluu. Taijanpa sitte jättee tilloomata ja 
hakkee hallista muikkukukon!

* * *
SUOMI MURRE SUOMI -murresanakirja kertoo, mi-
ten selviytyä sanailusta nakkikioskin jonossa ja pöy-
dässä (suluissa tarvittaessa käännökset suomeksi):
Pikkujoulujen aikaan kun ei nakkikioskin jonossa ko-
ronapassikaan auta etuiluun!
Pohjalainen: – Muiren kun pohojalaasten on aivan tur-
ha yrittää etuilla! Siitä voi saara terootettua rautaa rin-
tahan. Pohojalaanen ei kasta puukkua selekähän.  
Savolainen: – Myö savolaeset ollaa sellasta porukkoo, 
jotta ku me syyvää kokkelpimöö ja ohrarieskyö, nii siinä 
pohjalaeset juipit on hilijoo pia sen jäläkee. Ja puukko-
loiha myö ei pelätä! 
Tamperelainen (rauhoittelevasti): Tota noi, tersepä 
terse! (Hauska tutustua!).
Turkulainen: Ei mar, katoks tunttiakses? (Tunnemme-
ko?).
Stadilainen: Tsau! Kuis pyyhkii?  Mikä kondis, jäbä? 
Mis budjaat? (Terve! Miten menee? Kuinka voit? Mis-
sä olet töissä?).
Karjalainen: Käyvää partaa tantsittammaa! (Ruve-
taan syömään!). 
Turkulainen: Onk mittä muut ko nakei? (Onko mitään 
kasvissyöjille?).
Oululainen: Söin tuota lahanaa niin rupes janotam-
maa. (Saisinko vettä?). 
Peräpohjalainen: Hyvä se on herraa kiittää ko itte kok-
karhet syöpii. Lähethän kothin voita syömään.
Savolainen: Jo olj ypläkkätä peräruokoo ja tämmöjstä 
vuan höröllörökkiä! (Olipa makeaa jälkiruokaa ja kah-
vi oli laihaa!). 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Murrehöystöä 
nakkikioskilla 

Rakkaudesta ruokaan

Uusi ravintola-pizzeria 
avattiin Pudasjärvelle

La Cucina Oy laajentaa toi-
mintaansa Oulusta Pudas-
järvelle. La Cucina on tun-
nettu hyvästä ruuastaan ja 
asiakaslähtöisestä palvelus-
taan. Uusi ravintola-pizze-
ria avattiin Pudasjärven kes-
kustaan Kurenalle, hyvien 
liikenneyhteyksien läheisyy-
teen osoitteeseen Kauppatie 
5. Toimittajan käydessä pai-
kan päällä lauantaina 11.12., 
tilojen remontoimien oli vielä 
hieman kesken. Tuolloin yrit-
täjä Ramadhan Abbas oli toi-
veikas, että ovet voidaan ava-
ta suunnitellun aikataulun 
mukaisesti. 

- Keskeneräistä ei kannata 
kuvata, mutta tästä tulee rau-
hallinen ja kaunis ruokapaik-
ka, kertoi ”Ramo” esitelles-
sään tulevaa lapsiparkkia. 

– Ymmärrän hyvin lapsi-
perheitä. On tärkeää, että pie-
net lapset voivat leikkiä ja 
touhuta omassa parkissaan. 
Meillä on vaimon kanssa 
myös pieniä lapsia, joten ter-
vetuloa kaikki lapsiperheet. 
Haluamme tehdä yhteistyö-
tä kaikenikäisten pudasjärve-
läisten kanssa. Meiltä löytyy 
myös inva wc tavallisen lisäk-
si. Pitkät samettiverhot tuo-
vat rauhallisuutta ja keittiössä 
kaikki on uutta, esitteli Ramo 
tulevia paikkoja.

- Vaimoni Annika oli huo-
mannut tyhjän liikehuoneis-
ton ja kertoi siitä minulle. Sii-
tä saimme intoa ja rohkeutta 
lähteä laajentamaan toimin-
taamme. Tässä muutkin pal-
velut ovat lähellä; bussipy-
säkki, parkkipaikat ja kaupat, 
tänne on helppo tulla. Auki-

Yksi ongelma ovat nämä ulkorappuset. Mutta aion korjata ne ja rakentaa luiskan, jotta kulku 
olisi helpompaa kaikille, kertoi Ramo.

Me palvelemme asiakkaitamme suomeksi, mutta tarvittaessa 
kurdiksi, englanniksi tai ruotsiksi.

Pudasjärven Yrittäjien onnittelut uudelle ravintolayrikselle 
esitti Markku Knuuttila.

Kuva: Kazue Shimomura.

oloajat tulevat olemaan jous-
tavat. Hyvin pääsee syömään 
jo lounasaikaan. Arkisin 
avaamme kello 10.30, vii-
konloppuisin tuntia tai kah-
ta myöhemmin. Suljemme 
yleensä ilta yhdeksältä, mut-
ta perjantaina ja lauantaina 
kello 22.

Ramo on kotoisin Kurdis-
tanista, mutta asunut Suo-
messa jo yli 10 vuotta. Per-
heeseen kuuluvat vaimo ja 
kaksi lasta. 

–Olen ollut ”keittiössä” 
pienestä pitäen, perheeni on 
työskennellyt ravintola-alal-
la. Voi sanoa, että olen pit-
känajan ammattilainen. Olen 
toisena osakkaana La Cuci-
na Oy:ssa. Meillä on ravinto-

la-pizzeria Oulussa. Hoidam-
me yhtiökumppanin Zerevan 
Suleimanin kanssa Pudasjär-
ven ravintolaa ehkä vuorotel-
len, sanoi Ramo. Suomalaiset 
vaimot ovat tietenkin muka-
na siinä, missä lastenhoidol-
taan kerkiävät.

- Ravintola-pizzerian nimi 
tulee olemaan sama kuin Ou-
lussa. Italian sana La Cucina 
tarkoittaa suomeksi ”keittiö”. 
Me panostamme kotimaisiin 
raaka-aineisiin kuten nau-
dan- ja kananlihaan, joi-
ta käytämme kebabeissa ja 
muissa tuotteissa. Hampuri-
laiset, erilaiset grillituotteet, 
italialaispitsat, monipuoli-
nen salaattipöytä, Välimeren 
annokset sekä virvoitusjuo-

mat löytyvät listalta. Teemme 
kaikki pitsataikinapohjat itse, 
myös gluteenittomat. Kun 
ruuan tekeminen nousee sy-
dämen halusta ja rakkaudes-
ta, se myös maistuu. Ja siinä 
olemme onnistuneet, vakuut-
ti hyvänoloinen yrittäjä.

- Me uskomme, että tu-
lemme menestymään Pudas-
järvellä. Ravintolan sijainti 
on loistava, sisätilat ovat ava-
rat ja tunnelma sisällä rau-
hoittaa viihtymään. Meillä 
on ammattitaito tehdä hyvää 
ruokaa sydämen lämmöl-
lä. Haluamme olla perheys-
tävällinen ravintola-pizzeria, 
jonne kaikki ikäpolvet ovat 
tervetulleita.

Ape Nieminen

Koillismaan joukkoliikenteen kehittämistä koskeva 
asiakaskysely käynnistynyt

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on käynnistänyt 
Koillismaan joukkoliiken-
teen palvelutaso- ja linjasto-
suunnittelun. Osana suun-
nittelua toteutetaan kysely, 
jonka tarkoituksena on sel-
vittää asiakkaiden tyyty-
väisyyttä alueen joukko-
liikenteen nykytilaan ja 
kartoittaa kehittämistarpei-
ta esimerkiksi vuorotarjon-

taan. Kysely koskee kuntien 
välistä linja-autoliikennet-
tä Kuusamon, Taivalkos-
ken ja Pudasjärven välillä 
sekä liikennettä Kajaanista, 
Kemijärveltä, Oulusta, Po-
siolta, Puolangalta, Ranu-
alta, Rovaniemeltä, Sallasta 
ja Suomussalmelta em. alu-
eelle.

Asiakaskyselyyn voi 
vastata verkkolomakkeella 

osoitteessa tiny.cc/kysely 
23.12. asti. Joukkoliikenteen 
käyttäjien lisäksi kyselyyn 
toivotaan vastauksia myös 
niiltä, jotka eivät tällä het-
kellä käytä joukkoliikennet-
tä. Tavoitteena on selvittää, 
kuinka joukkoliikenteen 
käyttämisestä saataisiin ny-
kyistä houkuttelevampaa 
erityisesti työhön, opiske-
luun ja asiointiin liittyvillä 

matkoilla. Lisäksi kyselys-
sä huomioidaan kaukolii-
kenteen liityntäyhteyksien 
kehittäminen sekä matkai-
lukohteisiin liittyvät mat-
kustustarpeet.

Asiakaskyselyn tuloksia 
hyödynnetään Koillismaan 
joukkoliikenteen palveluta-
so- ja linjastosuunnittelussa.

STT info
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VakuutuSyhtIöIdEn työt
•  VahInkotarkIStukSEt
•  laSInVaIhdot ja  
   -korjaukSEt

•  kolarIkorjaukSEt
•  automaalaukSEt
•  IlmaStoInnIn huollot

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VakuutuSyhtIöIdEn hyVäkSymä kolarIkorjaamo

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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!

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

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

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Invalidiliiton liittovaltuustoon edustus Pudasjärveltä
Marraskuun alussa Invalidi-
liiton korkeinta päätösvaltaa 
käyttävään liittovaltuustoon 
valittiin uusi 49-jäseninen 
valtuusto seuraavaksi neli-
vuotiskaudeksi. Täysin uu-
sina valtuustoon valittiin 19 
henkilöä. Vaalit suoritettiin 
joko posti- tai sähköisenä ää-
nestyksenä. Äänestyspro-
sentti oli 38,3 prosenttia. Nai-
sia tuli valituksi 31 ja miehiä 
18. Pudasjärven Invalidit ry. 
kuuluu Oulu-Kainuun vaa-
lipiiriin, josta neljä eniten ää-
niä saanutta tuli valituksi liit-
tovaltuustoon. Ehdokkaita 
oli kaikkiaan yhdeksän. 

Pudasjärveltä ehdokkaa-
na oli yhdistyksen sihtee-
ri Terttu Salmi, joka tuli va-
lituksi 81:llä äänellä. Toiset 
Oulu-Kainuun vaalipiiris-
tä valitut olivat Arja Qvist 
Haapajärven Invalidit ry:stä, 
Rauno Rajaniemi Raahen 
Seudun Invalidit ry:stä sekä 
Lauri Louhivirta Oulun In-
validien Yhdistys ry:stä. 

Pudasjärveltä ei ole kos-
kaan aikaisemmin ollut eh-
dokasta Invalidiliiton liitto-
vaaleissa. 

Pikkujoulussa yhdistyk-
sen puheenjohtaja Ismo Rie-
pula uutisoi Terttu Salmen 
valinnasta liittovaltuustoon 
ja onnittelussaan kertoi siitä, 
kuinka pieni yhdistyksemme 
on nyt ponkaissut korkeim-
malle mahdolliselle tasol-
le. Tuoreet uutiset ja päätök-
set tullaan saamaan perille 
ilman välikäsiä ja kentän 
terveiset toimitetaan oman 
edustajan kautta. 

- Työ alkoi välittömästi. 
Alueen järjestäytymiskoko-
us oli pidettävä 10.12. men-
nessä, johon tulin valituksi 
sihteeriksi. Tässä kokoukses-
sa minut valittiin myös liiton 
henkilövalintoja valmistele-
vaan työryhmään, joka puo-
lestaan kokoontuu jo per-
jantaina 17.12., joten paljon 
uutta ja suurta on tiedossa! 
Uudet valtuutetut kokoon-

tuvat tammikuun lopulla 
Helsinkiin liittovaltuuston 
järjestäytymiskokoukseen, 
jossa tullaan valitsemaan lii-
ton hallituksen puheenjoh-
tajisto, hallituksen jäsenet ja 
valtuuston puheenjohtajisto. 
Liittovaltuusto kokoontuu 
kaksi kertaa vuodessa, kertoi 
Terttu tulevasta. 

- Liittovaltuusto on tärkeä 
toimielin Invalidiliiton toi-
minnassa ja sen kehittämises-
sä. Juuri valittu uusi valtuus-
to hyväksyy keväällä 2022 
muun muassa liiton uuden 
strategian.

Paikallisesti koen tarpeel-
liseksi olla yhteyslinkkinä 
fyysisesti vammaisten ja toi-
mintaesteisten henkilöiden 
sekä erilaisten apua ja ohja-
usta antavien järjestöjen vä-
lillä. Uusia ihmisiä tavatessa-
ni saan varmasti aina jotakin 
uusia tuulia kotiin tuomisina.

Fyysisesti vammaisen 
henkilön oikeuksien edistä-
minen, yhdenvertaiset palve-

Pikkujoulussa Terttu Sal-
mi sai yhdistyksen onnitte-
lukukan ja kynttilän tultu-
aan valituksi Invalidiliiton 
liittovaltuustoon sekä liiton 
henkilövalintoja valmistele-
vaan työryhmään.
lut ja niiden saatavuus, itse-
näisen elämän mahdollisuus, 
häirintä- ja uhkatilanteisiin 
puuttuminen sekä talouden 
tasapainottaminen ovat asi-
oita, joita haluan painottaa 
tulevaisuudessa, päätti Tert-
tu Salmi haastattelun.

Ismo Riepula puheenjohtaja
Pudasjärven Invalidit ry.

Kuva: Heimo Turunen

Maanmittauslaitoksen 
Oulun asiakaspalvelu 
avasi uusissa tiloissa

Maanmittauslaitoksen 
uusi asiakaspalvelu piste 
avasi ovensa tiistaina 7.12. 
uusissa tiloissa Uusikatu 
52, samassa tilassa Veron 
asiakaspalvelun kanssa.

Uusi palvelupiste on 
avoinna asiakkaille arki-
päivisin 9–16.15. Palvelu-
pisteessä asiakkaat voivat 
hoitaa kiinteistöihinsä liit-
tyviä asioita, saada huo-
neistotietojärjestelmään 
liittyvää neuvontaa, tilata 
karttatuotteita ja saada tie-
toa Maanmittauslaitoksen 
sähköisistä palveluista.

– Oulun toimipaikka 
muutti entisten toimitilo-
jen remontin vuoksi. Muut 

toiminnot muuttavat Lin-
nanmaalle kauemmaksi 
Oulun keskustasta. Asia-
kaspalvelu toimii muutos-
töiden ajan Veron asiakas-
palvelun kanssa samassa 
tilassa keskustasijainnin 
vuoksi. Samalla voidaan 
hakea uusia tapoja virasto-
jen väliseen yhteistyöhön 
ja yhteiseen tilojen käyt-
töön, kertoo tietopalvelu-
päällikkö Pekka Jakobs-
son.

Maanmittauslaitos 
tiedotus 
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YRITTÄJÄ ilmoitta 
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

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

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

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

pUDASJÄRVEN 
HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKA Ky, pIHLAJA 
Toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

anon ase ja tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

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

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
uponor komposiittijärjestelmällä

Kls. soitti energisen gospelkonsertin kirkossa
Ikaalisista kotoisin oleva 
gospelyhtye kls. soitti kir-
kossa akustisen keikan osa-
na syksyn ”Acoustic Sessi-
on” -kiertuettaan. Kls. soitti 
juurevan menevää gospel-
rockpoppiaan tunnelmal-
lisesti valaistussa kirkossa. 
Yhtyeen tarttuvat melodiat 
ja helposti lähestyttävät sa-
nat uskosta ja elämästä sai 
kuulijat helposti mukaan. 

Kls. (lyhenne sanois-
ta Kiitän Luojaani sinusta) 
on soittanut yhdessä noin 
18 vuotta ja on ollut jo pit-
kään Suomen yksi suosi-
tuimmista gospelyhtyeistä. 
Yhtye keikkailee ahkeras-
ti pitkin Suomea, minkä 
myötä yhtyeelle on muo-
dostunut vankka ja innokas 
kannattajaryhmä. Pudas-
järven kirkossakin oli muu-
tama yhtyeen innokkaita 
ja pitkäaikaisia kuunteli-
joita. Kiertue-elämä vaatii 
paneutumista ja uhrautu-

Kls. ajoi konserttimatkan Ikaalisista Pudasjärvelle. Kilometrejä kertyi auton mittariin 1200 
kilometriä.

mista. Yhtye kertoi herän-
neessä aamulla viideltä 
ja ajaneensa pistokeikal-
le Pudasjärvelle, kun syk-
syn kiertueen aikatauluista 
ei löytynyt muuta sopivaa 
päivää Pudasjärven vierai-
lulle. Yhtyeelle tuli edes-
takaista matkaa Ikaalisista 
noin 1200 kilometriä. 

Pudasjärvellä on käynyt 
harvakseltaan gospelyh-
tyeitä ja -artisteja keikalla. 
Konsertin jälkeen useampi 
totesi keikan olleen oikein 
hyvä ja toiveena oli näh-
dä jatkossakin tämäntyyp-
pisiä gospelyhtyeitä ja -ar-
tisteja konsertoimassa tai 
keikkailemassa Pudasjär-

velle. Jos kls.:n akustinen 
konsertti jäi näkemättä ja 
kokematta, niin yhtyeen 
keikka on katsottavissa 
YouTube-linkistä, joka löy-
tyy Pudasjärven seurakun-
nan Facebook -sivulta.

Marko Väyrynen

Lahjakortit (fysioterapia/hieronta) 
joulupakettiin!

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Avoinna ma-pe klo 9-15,  
kiinni 24.-27.12. ja 31.12.

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti,  

liiketila 2, Varsitie 1,  
93100 Pudasjärvi
Annika Heikkinen  

puh. 040 650 1992

Maksuvälineenä meillä käy Epassi ja Smartum Pay.

Viime viikon lehdessä Ke-
hitysvammaisten tuki 50v 
jutussa Tarjan ja Merjan 
kuvat olivat vaihtuneet. 
Tässä oikein.                          

Toimitus Merja.Tarja.

Kuvat olivat vaihtuneet
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Koskenhovin 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO perutaan 
Rauhaisaa joulunaikaa kaikille ja 

onnea alkavalle vuodelle!

koronarajoitusten vuoksi toistaiseksi.

Aluevaalit: Kiinnostaako ketään?
Tämä aika vuodesta on mo-
nille meistä odotuksen ai-
kaa. Joulu lähestyy ja pian 
taas kevättä kohti astellaan 
kukonaskel kerrallaan. Po-
litiikkaa aktiivisesti seuraa-
valle vuodenvaihde on tällä 
kertaa tavallistakin herkul-
lisempi tammikuun alue-
vaalien takia. Rehellisyy-
den nimissä on kuitenkin 
todettava, ettei suurem-
paa vaalihuumaa ole aina-
kaan toistaiseksi esiintynyt 
sen paremmin mediassa 
kuin turuilla ja toreillakaan. 
Tämä lienee kuitenkin tyyn-
tä myrskyn edellä, sillä näis-
sä vaaleissa on kyse isoista 
asioista. Vastuu sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestämisestä 
siirtyy kokonaisuudessaan 
maakuntien mukaan muo-
dostuville hyvinvointialu-
eille ja aluevaaleissa ratkais-
taan, miten nämä elintärkeät 
palvelut käytännössä toteu-
tetaan.  

Se, millaiseksi hyvinvoin-
tialue palveluineen muo-
dostuu, on yksittäisen kan-
salaisen kannalta hyvinkin 
merkityksellistä. Lopulta 
kyse on siitä, milloin ja mi-
ten ihminen pääsee lääkäriin 
tai sairaanhoitajalle, mistä 
löytyvät neuvola, hammas-
lääkäri ja mielenterveyspal-
velut tai missä vammaisten 

palvelut sijaitsevat. Vaaleis-
sa ratkaistaan myös se, kuin-
ka nopeasti palokunta tai 
ambulanssi saapuu hädän 
hetkellä tai miten käy vapaa-
palokuntien, jotka ovat tur-
vanneet harvemmin asuttua 
osaa maastamme. Päätettä-
vänä on sekin, kuinka laa-
dukkaita ja monipuolisia 
nämä palvelut jatkossa ovat. 

Lupauduin Keskustan 
ehdokkaaksi, sillä haluan 
olla mukana rakentamas-
sa tätä historiallista muutos-
ta. Uskon, että se on hyväk-
si niin Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueelle kuin laa-
jemmin koko yhteiskunnalle 
hyvinvointialueineen. Kes-

kusta lähtee siitä, että jokai-
sessa kunnassa on vähintään 
yksi sote-asema, henkilöstön 
työarki paranee, lähipalvelut 
vahvistuvat ja hoitoon pää-
see yhdellä kertaa oikeaan 
aikaan. Ensihoito ja pelastus-
palvelut turvataan koko laa-
jalla alueella. 

Kaiken kaikkiaan kyse 
on siis äärimmäisen tärkeis-
tä vaaleista. Uskon, että ne 
lopulta myös kiinnostavat 
kansaa ja houkuttelevat ää-
nestäjiä vaaliuurnille. Syytä 
ainakin olisi.

Lauri Nikula
Pudasjärveläislähtöinen 
aluevaaliehdokas, Oulu

Virtuaalinen yhteislaulutilaisuus 
kaikille musiikinnälkäisille
Pudasjärven kansalaisopisto 
on julkaissut Virtuaalinen yh-
teislaulutilaisuus -tallenteen 
kaikille yhteislaulun ystävil-
le. Tallenteesta voi nauttia 
myös pelkästään kuuntele-
malla. Projektin mahdollis-
ti Pudasjärven kaupungin 
myöntämä kehittämis- ja toi-
mintatuki. Musiikista vastaa 
Arja Panuma (laulu) ja kan-
salaisopiston soitinyhtye, jos-
sa soittavat Lasse Aaltonen 
(kosketinsoitin), Timo Pesiö 
(harmonikka) ja Johanna Kil-
pijärvi (sello). Video on ku-

vattu Hirsikampuksella. Pu-
dasjärven kansalaisopisto 
toivoo, että tallenteesta on 
katsojilleen iloa näin korona-
aikana, kun ihmisiä yhteen 
kokoavat musiikkitilaisuu-
det ovat harvassa. Tallenne 
löytyy Pudasjärven kaupun-
gin YouTube-kanavalta ni-
mellä Virtuaalinen yhteislau-
lutilaisuus. Videolla näkyvät 
valokuvat on ottanut Pentti 
Vuorma.

Johanna Kilpijärvi  Virtuaalisen yhteislaulutilaisuuden muusikot Lasse Aaltonen 
(kosketinsoitin), Timo Pesiö (harmonikka), Arja Panuma (lau-
lu) ja Johanna Kilpijärvi (sello). 

tarjoaa jäsenilleen 
10 €:n Joululahja -edun käydä ruokailemassa 
ravintola meritassa ajalla 15.-23.12.2021. 

Etu on käytettävissä Jyty jäsenkorttia vastaan.

Jyty 
pudasjärvi ry Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Kauppatie 34, Pudasjärvi

Toistaiseksi ei 
tilaisuuksia.

Rauhallista joulua ja 
siunattua uutta vuotta 2022!

Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri 
taivaallinen sotajoukko, joka ylisti 

Jumalaa sanoen; ”Kunnia Jumalalle 
korkeuksissa ja maan päällä rauha 

ihmisten kesken ,joita kohtaan hänellä on 
hyvä tahto. Luuk.2:13-14

Luojan kunniaa veisatkaamme
Neljännen adventin kuoro-
konsertilla on Pudasjärvel-
lä pitkät perinteet. Viime 
vuonna konsertti jäi olosuh-
teinen pakosta väliin. Tänä 
vuonna kuulemme sunnun-
taina 19.12. kello 19 Pudas-
järven seurakunnan kuoro-
jen yhteisen joulukonsertin 
kirkossa. Mukana ovat Pu-
dasjärven kirkkokuoro, Vox 
Margarita -kuoro ja Saraky-

län kappelikuoro. 
Kuorojen ohjelmistossa 

ovat mm Anna-Loviisa Uu-
si-Illikaisen sanoittama ja 
Mauno Heikkilän säveltä-
mä Joululaulu lapselle, P.J. 
Hannikaisen Kautta tyynen 
vienon yön ja Mauno Isolan 
sanoittama ja Martti Turu-
sen säveltämä Me käymme 
joulun viettohon. Mukana 
ovat myös esimerkiksi Pirk-

ko Arolan sanoittama ja Ma-
ria Portaankorvan säveltä-
mä Pieni Sydän kiirehdi, 
Lempi Vihervaaran sanoit-
tama ja Raimo Tanskasen 
säveltämä Jeesuksen seimel-
lä ja Anja Karkiaisen sanoit-
tama ja Sari Oksavuoren sä-
veltämä Ihmettä Kohti.

Kuoroja johtaa kantto-
ri Keijo Piirainen. Konser-
tin vapaaehtoinen kolehti 

kootaan Etiopiaan Soddon 
kristillisen sairaalan työn 
tukemiseen. Tilaisuuteen 
osallistuvilta yli 16-vuotiail-
ta tarkastetaan koronapas-
si. Konsertti on myös nähtä-
vissä seurakunnan YouTube 
-kanavalla.

Seurakunta tiedotus 

pUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET Ry:N

Porinatuokioita ei pidetä enää tälle vuodelle.
Vuoden 2022 toiminnasta uusin ilmein ilmoitetaan

vuoden alussa.
Kiitokset jäsenille osallistuvasta ja 

toiminnallisesta kuluneesta vuodesta.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Puheenjohtaja

Kotipihan rusakon 
tutkittu tarina

Olen kuullut syksyn ai-
kana kuulopuheita ”nuk-
kuvista” tai jopa kuollei-
na löydetyistä jäniksistä/
rusakoista. Omalta pihal-
ta rakennuksen kivijalas-
sa olevasta kukkapenkistä 
löytyi aamulla 10. marras-
kuuta kuollut rusakko. Tie-
dustelin asiaa Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistyksen 
toiminnanohjaaja Vesa Tei-
vaanmäeltä, oliko hänellä 
tietoa, onko Pudasjärvel-
lä löydettyjä eläimiä tutkit-
tu ja kerroin samalla löytä-
mästäni rusakosta.

Teivaanmäki oli yhtey-
dessä Oulun Ruokaviras-
toon ja hän oli saanut tie-
tää, että Pudasjärveltä ei 
ole toimitettu tutkittavak-
si ainoakaan eläintä ja Ruo-
kavirastoa kiinnostaisi tut-
kia rusakon kuolinsyy. 
Toimitin rusakon Oulun 
Ruokavirastoon tutkitta-
vaksi. Sain 8. päivä joulu-
kuuta Ruokavirastosta 
kirjeen ja tiedon rusakon 
tutkimuksesta ja sen kuo-
linsyystä, joka oli suolisto-
kokkidioosi.

Rusakko oli nuori ja ra-
vitsemustilaltaan heik-
ko, paino 1,6 kiloa, lihak-
set kalpeat ja kuihtuneet. 
Rusakon ohutsuolessa oli 
todettu voimakas kokki-
diloisten tartunta. Suolen 
uloste oli ollut pehmeää ri-
pulia. Yleistyneen infekti-
on, kuten jänisruton merk-
kejä ei ollut todettu, ei 

myöskään salmonellaa. 
Kokkidit ovat yksisolui-

sia alkueläinloisia, jotka li-
sääntyvät isäntäeläimen 
suolen limakalvolla sitä va-
hingoittaen. Seurauksena 
suolistotulehdus ja ripu-
li, joka voi pahimmillaan 
johtaa kuolemaan. Loinen 
leviää toisiin jäniksiin/ru-
sakoihin ulosteessa olevien 
ookystien välityksellä.

Kokkidioosi on tavalli-
sin nuorilla jäniksillä ja ru-
sakoilla, alueilla, joilla on 
tiheä eläinkanta. Taudista 
selvinneelle jänikselle/ru-
sakolle muodostuu vastus-
tuskykyä loista kohtaan, 
eikä aikuinen eläin yleen-
sä kuole kokkidioosiin. Jä-
nisten kokkidit kuuluvat 
laajaan Eimeria-sukuun. 
Ne ovat lajispesifisiä eivät-
kä tartu jäniksistä muihin 
eläimiin, ei myöskään ih-
misiin.

Vaikka tämän kuolleen 
rusakon tauti ei ollut ihmi-
seen tarttuvaa, kannattaa 
kuolleena löydettyjä eläi-
miä aina käsitellä suojakä-
sinein. Kuolleena löydetys-
tä eläimestä kannattaa olla 
yhteydessä Oulun Ruoka-
virastoon Marja Isomur-
suun 040 512 1248. Sieltä 
saa ohjeet näytteen lähet-
tämisestä Matkahuollon 
kautta ilman kustannuksia 
tutkittavaksi.

Jarmo Ollikainen

PUDASJÄRVEN  
SEURAKUNNASSA ON AVOINNA

LAStENOhJAAJAN SIJAISUUS 
Pudasjärven seurakunta etsii lastenohjaajan sijaista ajalle 
10.1.-23.6.2022.

Kokemus lasten parissa tehtävästä työstä katsotaan eduksi.

Lisätietoja kirkkoherra Timo Liikanen p. 040 820 7223.

Hakemukset sähköpostilla osoitteeseen  
timo.liikanen@evl.fi 30.12.2021 klo 15 mennessä. 

Koillismaan Hevosystävät ry:n 
SyySKOKOUS 

ti 28.12. klo 18.00 
tmi Sanna loukusan tallilla.

Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! hallitus
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Tule keskustelemaan sote-
ja pelastuspalveluiden
järjestämisen ja
kehittämisen tarpeista
Pudasjärven Keskustan
aluevaaliehdokkaiden
kanssa.

Makkaraa ja mehua,
glögiä ja piparia tarjolla!

Poikkeapa porinoilla
jouluvalmistelujen lomassa.

Tervetuloa!

Anni-Inkeri
Törmänen
Yhdyskuntatekniikan
diplomi-insinööri,
yrittäjä

Olga
Oinas-Panuma
Humanististen
tieteiden kandidaatti,
toimittaja 

KESKUSTAN ALUEVAALIAVAUS
pe 17.12. klo 14-18 Pudasjärven
S-marketilla 

Maksaja: Keskustan Pudasjärven
kunnallisjärjestö

Osallistutaan ja otetaan vastuuta 
Ensivuoden tammikuun 
23. päivänä on jokaisella 
18-vuotta täyttäneellä eli ää-
nioikeutetulla kansalaisella 
oikeus ja velvollisuus suu-
reen ja mittavaan vastuun-
ottoon. Tuolloin toteutetaan 
aluevaalit, joilla valitaan hy-
vinvointialueella toimiva 
ylintä päätösvaltaa käyttävä 
aluevaltuusto. Pohjois-Poh-
janmaalla aluevaltuustoon 
kansalaiset saavat antaa työ- 
ja toimintamääräyksen 79:lle 
parhaimmaksi ja pätevim-
mäksi katsomalleen edusta-
jalle. Vaikka vaaleja ja äänes-
tyksiä onkin ollut tiuhaan 
tahtiin ja lisää tulee olemaan, 
on erittäin tärkeää ja kun-
niakasta jaksaa osallistua 
aluevaaleihin vahvalla ää-
nestysinnolla. Aluevaltuus-
toon valitut tulevat huoleh-
timaan ja päättämään meille 
jokaiselle ja meidän jokapäi-
väiseen elämään kuuluvista 
tärkeistä perusasioista. Hei-
dän harkinnassaan on hy-
vinvointialueen palvelujen 

sijoituspaikat, sosiaali- ja ter-
veyshuollon kattavan ko-
konaisuuden järjestäminen 
kaikille nopeasti ja helpos-
ti saatavaksi sekä pelastus-
toimen sujuva, luotettava 
ja turvaa tuottava toiminta. 
Ensimmäiset aluevaltuute-
tut ovat suuren ja vaativan 
vallan kahvassa, sillä edel-
lä mainituista palvelukoko-
naisuuksista päättäminen 
ja järjestäminen on heidän 
tulevaa työtään. Alueval-
tuuston jäsenten on kyettä-
vä näkemään tämän päivän 
tarpeiden ja tilanteen lisäksi 
monialaisesti ja -muotoisesti 
pitkälle tulevaisuuteen. Suu-
ria päätöksiä ja toimintojen 
rankkoja muutoksia ei ole 
järkevää toteuttaa liian usein 
tai nopeasti. Aluevaltuus-
toon pyrkivät ehdokkaat 
antavat varmasti epätietoi-
suuden vallassa oleville kan-
salaisille päteviä vastauk-
sia näihin kaikkien elämään 
vaikuttaviin asioihin ja tilan-
teisiin. Kysymyspatteristo 

esiin ja rohkeasti ehdokkaan 
puheille.

Tärkeää on muistaa ja 
ymmärtää, että aluevaltuus-
ton valitut päättäjät edusta-
vat päätöksissään ja ratkai-
suissaan tasapuolisesti koko 
laajaa maakuntaa. Maaseu-
tukuntien ihmisten, äänes-
täjien, on oltava jämeriä ja 
toimeen tarttuvia äänestys-
aktiivisuudessaan, jotta näi-
tä tärkeistä asioista päät-
täviä edustajia saadaan 
aluevaltuustoon myös maa-
seutukunnista. Yhteen hii-
leen puhaltaminen on 
tässäkin tilanteessa kauas-
kantoista ja omista asioista 
välittävää toimintaa.

Aluevaalit ovat meille jo-
kaiselle tärkeä asia ja jokai-
sen äänellä on vahva merki-
tys ja vaikutus!

Sointu 
Veivo

PUDASjärveläinen  luettavissa netissä www.vkkmedia.fi

Hirsikampuksen lukiossa lakitettiin kolme ylioppilasta

Hirsikampukselta sai perjan-
taina 3.12. valkolakin kolme 
syksyn ylioppilasta: Annika 
Tauriainen, Essi Törmänen 
ja Niko Lasala, joka nouti to-
distuksen ja lakin ennen juh-
laa henkilökohtaisesti. Juhla 
oli lämminhenkinen ja pe-
rinteitä noudattava. Yliop-
pilaiksi julistuksen suoritti 

vs. rehtori Susanne Nyman, 
ylioppilaan puheen piti Essi 
Törmänen ja musiikkia esit-
tivät niin opettajien kuin op-
pilaiden musiikkiryhmät 
sekä pianomusiikkia yläas-
teen oppilas Ronja Kokko. 

Vs. rehtori Susanne Ny-
man sanoi puheessaan; nuo-
ret ylioppilaat olette juh-

lapäivänne ansainneet. 
Tällaisia päiviä ei elämässä 
montaa kohdalle tule. Val-
kolakki päässänne on sym-
boli, joka kytkee teidät vuo-
situhantiseen sivistyksen 
ketjuun. Valkolakki on myös 
velvoite: se velvoittaa kanta-
jaansa pyrkimään totuuteen, 
hyvyyteen ja kauneuteen. 

Vakuutan teille, hyvä 
kuulijakunta, että asioil-
la on tapana järjestyä ja elä-
mä kantaa, kun yrittää ja 
tekee parhaansa yhteistyös-
sä muiden kanssa. Kun us-
kot ja luotat itseesi, pidät so-
metauon, jolloin rohkenet 
kuunnella ajatuksiasi, löydät 
takuuvarmasti sisimmät aja-
tuksesi ja toiveesi, joiden va-
raan voit rohkeasti elämääsi 
rakentaa, totesi Nyman. 

Ylioppilaan puheessaan 

Essi Törmänen kertoi opis-
kelun olleen helppoa, vaike-
aa, valoisaa ja syvissä vesis-
sä uiskentelua. 

-Kaverit ja koululta saa-
tu tuki ovat auttaneet jaksa-
misessa. Lukiosta tarttui val-
tamaa määrä yleissivistystä, 
kielemme kehittyi ja ihmis-
suhteemme karttuivat. Suo-
sittelen lämpimästi lukion 
suorittamista, erityisesti Pu-
dasjärven lukiossa. Pienen 
lukion hyvä yhteishenki ja 

opintosuoritusten inhimilli-
syys antavat kypsymisrau-
han ja luovat pohjan jatko-
opinnoille, totesi Törmänen. 

Pohjois-Suomen Avin 20 
hengen kokoontumisrajoitus 
tuli juhlaa edeltävän iltana, 
joka aiheutti juhlajärjestelyi-
hin viime hetken järjestelyjä, 
eli juhlasaliin laitetuista istu-
mista oli suuri osa tyhjinä.

Heimo Turunen

Yhteiskuvassa ylioppilaat Annika Tauriainen ja Essi Törmänen, vs. rehtori Susanne Nyman 
sekä lippujen kantajat Otto Ekdahl, Aino Ojala ja Viivi Syrjä. 

Ope bändi esitti laulun ”Maailma on niin kaunis”, kitarat ja basso Simo Silander, Juha Pätsi ja 
Ville Eroma sekä Juha Heikki-Niemi trumpetti. Pianolla säestämässä Sari Turunen.

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

Oppilaiden bändissä esiintyivät kitara Aino Ojala, basso Aatu Oinas, laulu Enna Pihlaja ja rum-
mut Joonas Kaivorinne. Taustalla pianolla säestänyt Sari Turunen. 
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Lahjat Pukinkonttiin

PUDAS-K

ONE O

Y

PUDAS-K

ONE O

Y

PUDAS-K

ONE O

Y

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 9-17
Liikkeemme 

suljettu 
Jouluaattona.

korjaamme ja huoLLamme 
moottori- ja raivaussahat, Puutarhakoneet, 

mönkijät, PoLkuPyörät jne.

PuDas-koneen 
Pienkonekorjaamo

●  moottori HUSQVARNA
●  301 cc / 6,3 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 76cm
●  LED-ajovalot
●  ohjaustehostin
●  työntöaisan korkeudensäätö

1899€

ST 230 KaKSivaiheinen 
lumilinKo 

●  moottori HUSQVARNA
●  254 cc / 5,6 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 68cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  ohjaustehostin
●  työntöaisan korkeudensäätö

1799€

ST 227 KaKSivaiheinen 
lumilinKo

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

1745€

ST 5266 P 
KaKSivaiheinen 
lumilinKo

1475€

ST 5262 P  
KaKSivaiheinen 
lumilinKo 

●  moottori STIGA WS 210
●  212 cc / 4,4 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 62cm
●  yhdenkäden ohjaus
●  14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

950€

ST 4262 P 

HELKAMA E-FAT SÄHKÖPYÖRÄ
NYT KAHDELLA AKULLA! Lisäakun arvo 550,00

HELKAMA E-FAT SÄHKÖPYÖRÄ + LISÄAKKU
ERITTÄIN SUoSITTU JA ToIMINTAvARMA SÄHKÖPYÖRÄ YMPÄRIvUoTISEEN AJooN.

Runko:  alumiini
Runkokoko: 17” ja 19”
Etuhaarukka: teräs
Takavaihtaja: 8V Shimano Acera RD-M360-L
Etu-/takajarru: Hydrauliset levyjarrut  

 Shimano 160/160mm
Rengas: Schwalbe Jumbo Jim 26 x 4.0

ohjainkannatin: säädettävällä kulmalla
Moottori: Ba Fang takamoottori  

 250W-36V
Akku: Panasonic 36V 11Ah
Latausaika: n. 6h 
väri: Mattamusta
● Takuu 2 vuotta

1990€

suomen ainoa e-Fat erikoiserä
on saaPunut PuDas-koneeseen!

TraPPer hummer 125 
laSTen ja nuorTen mönKijä 

●  Helppotoiminen vaihteen-
valitsin

●  Vaihteisto: Eteen - Vapaa 
- Peruutus

●  Tavaratelineet edessä ja 
takana

●  LED valot eri toiminnoilla
●  Langaton kaukokäynnistys 

ja sammutus

●  Nopeusmittari kierrosluku-
mittarilla

●  Turvallisuutta lisäävät 
kädensuojat ja astinlaudat

●  Tyylikkäät koristekapselit
●  Voimakas 120 kuutioinen 

nelitahtimoottori
●  Sähköstartti

1490€
+ toimituskulut

●  kestävä polyester kuorikangas
●  erittäin lämmin vuori
● Tuplaeristys kylmyyttä ja kosteutta 

vastaan polvissa ja istuma-alueella 
●  Pitkät lantioon asti ulottuvat kaksisuun-

taiset vetoketjut helpottavat pukemista
●  lumilukot

Poro Työ / 
lämPöhaalari

149€

●  alkuperäinen ruotsalainen
● erittäin lämmin
●  vedenpitävä

8450€

SormiKaS
●  lämpimät
●  tuulen ja vedenpitävät
●  koot 8 - 12

26€

36€

KinnaS
●  lämpimät
●  tuulen ja vedenpitävät
●  koot 9 - 12

28€

●  kestävä
●  lämpimät
●  tuulen ja vedenpitävät
●  koot 8 - 13

TalviTyöKäSine 

39€

●  tuulen ja vedenpitävä
●  lämmin kuituturkisvuori

TalviKäSine

39€

Trevi mB746W 
monoradio 
●  hyvä kuuluvuus!

Wilfa
B2G – 800S 
Teho-
SeKoiTin    

49€

59€

TS 300 ParTaKone 
+ maTKaKoTelo

2650€

laSTen 
mooTTori-
Saha 

26€

39€

laSTen 
raivauSSaha   

mietitkö mitä Lahjaksi? 
Anna lahjansaajan valita puolestasi. Hanki 

meiltä lahjakortti esim. Autonhoito palveluihin.

79€

Kf520 
KahvinKeiTin

●  moottori  STIGA WS 250
●  252 cc / 5,2 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 62 cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  EASY TURN -ohjaus
●  14” x 5.00-6 Snow Hog-pyörät

KaKSivaiheinen 
lumilinKo

laSTen 
leiKKiKyPärä erä!

lämPöSaaPaS

erä!

89€

armyTeK Wizard C2 
Pro  oTSavalaiSin
●  magneettilataus
●  veden- ja iskunkestävä
●  takuu 10 vuotta
● Li-Ion akku, vaihdettava
● 2500 LED lumen
● kantama max 131 metriä


