
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

Nro 13 •  to 30.12.2021

Kaupunginvaltuustolla 
vuoden viimeinen 
kokous

PUDASjärveläinen
s. 6

Liikkeelle nyt 
- Hjallis Harkimo vieraili 
Pudasjärvellä s. 10

Hetekylän 
Keinäsperältä 
motokuskiksi Kanadaan s. 16

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
PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi. Puh. (08) 821 185

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Hyvää 
Uutta Vuotta!

PALVELEMME:
Perjantaina 31.12.2021 klo 9-18

uuden Vuoden päivänä 1.1.2022 suljettu

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, au-
tomaattinen ilmastointi, kahdet hy-
vät renkaat vanteilla, vetokoukku.  
 3950 €

Toyota Corolla 1,6 bensa farma-
ri, vm. 2004, aj. 240 900 km, kats. 
27.12.2021 huomautuksitta, kah-
det hyvät renkaat, automaattinen 
ilmastointi, vetokoukku.   
 3250 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

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

OSTA 1 –40 %saat

saat

OSTA 2 –50 %molemmat
KAIKKI  
LASIT

S I S Ä L T Ä Ä  K E H Y K S E T 

J A  L I N S S I T

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

Vuoden ensimmäiseen lehteen 
tulevat ilmoitusaineistot jo 

poikkeuksellisesti jo ma 3.1.2022 
klo 14 mennessä.

Lehti painetaan jo tiistaina.

PUDASjärveläinen

Hyvää 
Uutta Vuotta!

Aluevaalit 2022
Ennakkoäänestys 12.1. - 18.1.2022

Vaalipäivä 23.1.2022
www.pieniele.fi

Tammikuu  to 13.1. teemana talvi
Helmikuu   to  10.2.  teemana ystävyys
Maaliskuu  to  10.3.  Kevätkokous
Huhtikuu    to  14.4.  teemana pääsiäinen
Toukokuu   to  12.5.  teemana äitiys ja suomalaisuus
Kesäkuu    to      9.6.  teemana kotikylät
Heinäkuu lomaillaan!
Elokuu       to  11.8.  teemana syksy
Syyskuu    to   8.9.  Syyskokous
Lokakuu     to  13.10.  teemana kirjallisuus
Marraskuu to  10.11.  teemana isyys
Joulukuu     to    8.12.  Pikkujoulu

Pudasjärven Invalidit ry.

KERHOPÄIVÄT 
vuonna 2022

Kuukauden toinen torstai klo 14 - 17
Seurakuntakeskuksen RIPPIKOULUSALI
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodilla 1.1.2022 kello 
10. Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Sauli Vaitiniemi. 
Tilaisuuteen voi osallistua kirkkosalissa 40 henkeä ja isos-
sa kahviossa 25 henkeä. Striimaus seurakunnan YouTube-
kanavalla. 
Messu seurakuntakodilla su 2.1.2022 kello 10. Toimit-
taa Anneli Toppinen, avustaa Oskari Holmstöm, kanttori-
na Sauli Vaitiniemi. Tilaisuuteen voi osallistua kirkkosalissa 
40 henkeä ja isossa kahviossa 25 henkeä. Striimaus YouTu-
be-kanavalla. 
Seurakuntakodin ikkunoilla on ulkoapäin nähtävillä 
Joulupolku 9.1.2022 saakka. “Kertomus aasin jouluvael-
luksesta Betlehemin seimen äärelle” Lähtö on kellotornin 
vierestä olevalta ilmoitustaululta.Polulta löydät katseltavaa, 
koettavaa, kuunneltavaa (QR-koodilla).  
Pastoreiden yhteystiedot 1.1.2022 alkaen: Anneli Top-
pinen 040 595 2037, Oskari Holmström 040 835 1250.
Diakoniatyön vastaanottoa ei ole viikolla 52.  Kiireelli-
sissä asioissa voitte olla yhteydessä p. 040 820 7223
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna viikolla 52 ja 1 ma ja ti kello 9.00–
11 ja 11.30–14, torstait suljettu. P. 08 882 3100. 
Kastettu: Paulus Samuel Kiuru. 

Moni kaivaa joululaulujen kor-
vamadot näinä päivinä pois 
korvistaan. Ensi jouluna sit-
ten taas, mutta nyt saa riittää. 
Paitsi kenties yksi laulu. Sovi-
tan sen paremmin juuri uuden 
vuoden vaihtumiseen ja uuden 
vuoden päivään. Tuo laulu on, 
Maa on niin kaunis.

Kerrotaan, että sen juuret 
ovat keskiaikaisten pyhiinvael-
tajien matkalaulussa. Toki ny-
kyiset sanat kirjoitettiin Tans-
kassa 1800-luvun alkuvuosina 
ja Hilja Haahti runoili suomeksi 
ne 1910-luvulla. Niin tai näin, 
laulun kaunis sävel ja hiukan 
haaveellinen teksti ovat kuin 

luodut rukoukseksi juuri uu-
den vuoden alkuun. 

Eräs paljon käytetty kuva 
vuoden vaihtumisesta on pois 
menevä vanhus ja saapuva pie-
ni vaippaikäinen pienokai-
nen. Kuin kuva uudesta alus-
ta ja jonkin vaihtumisesta. Tai 
kuin kuva kahdeksan päivää 
vanhasta Jeesuksesta valmiina 
ympärileikattavaksi juutalai-
sen tavan mukaan. Kuva myös 
tuosta laulusta, miespolvet vai-
puvat unholaan. 

Ihana on sielujen toivo-
tie. Maailman kautta kuljem-
me laulain… Mikä on tuo sie-
lujen toiviotie, jota kuljemme 

laulaen? Mikä on se laulu, joka 
vie taivasta kohti? Vasta tuon 
laulun lopulla löydämme sen. 
Se on enkelten laulu jouluyö-
nä kunniaa ja ylistystä synty-
neestä maailman vapahtajasta, 
joka kahdeksantena päivänä 
sai enkelin ilmoittaman nimen 
Jeesus. Nimen, joka tarkoittaa 
Herra on apu, Herra pelastaa. 

Ruotsalainen emeritus piis-
pa Martin Lönnebo kertoi ker-
ran kauniin tarinan. Hän kertoi, 
kuinka kauan sitten eräässä 
pienessä kylässä jumalanpal-
velus oli ohi, kirkko oli tyhjen-
tynyt ja suntio oli sulkemas-
sa kirkon ovea ulkopuolelta 

isolla avaimella. Yhtäkkiä hän 
kuulee, kuinka kirkon sisäl-
tä kuuluu laulua. Hän kuunte-
lee hetken ja ymmärtää sitten – 
enkelit olivat jääneet kirkkoon 
laulamaan. Sitten Lönnebo sa-
noi; opetelkaa laulamaan en-
kelien kanssa.

Vaikkapa näin uudenvuo-
den alla. Enkelit ensin, pai-
menille lauloi, sielusta sielu-
hun kaiku soi. Kunnia Herran, 
maassa nyt rauha. Kun Jeesus 
meille armon toi. 

Ari Tähkäpää 
Hiippakuntasihteeri 

Luuk. 2:21 Laulakaa enkelien kanssa

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.  Vuoden ensimmäiseen lehteen tulevat aineistot jo poikkeuksellisesti jo ma 3.1.2022 klo 14 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.

Puolitoista Pudasjärven vuotta
Vuosi 2021 lähenee loppu-
aan ja samalla lähenee lop-
puaan myös aikani täällä 
Pudasjärvellä. Nämä puoli-
toista vuotta ovat olleet ää-
rettömän antoisia ja opet-
tavaisia aikoja; näiden 
puolentoista vuoden aika-
na olen saanut niin paljon 
oppia ja kokemuksia seura-
kuntatyöstä, että tuskin mis-
sään muualla olisin. Tunnen 
suurta kiitollisuutta paitsi 
Pudasjärven seurakunnan 
työyhteisöä kohtaan, myös 
kaikkia teitä pudasjärveläi-
siä kohtaan, jotka olen saa-
nut oppia tuntemaan ja joi-
den kanssa olen saanut 
keskustella kirjaimellises-
ti elämän ja kuoleman kysy-
myksistä.

Aloittaessani Pudas-
järvellä heinäkuun alussa 
vuonna 2020 aivan ensim-
mäisiä työtehtäviäni olivat 
muutamat hautaan siunaa-
miset Riekinkankaan hauta-
usmaalla. Pentti Riekki, joka 
tuolloin vielä toimi seura-
kuntamestarina, kehotti niin 
sanotusti laittamaan ”ohvia, 
ettei etelän miehen tarvitse 
huitoa”. Ja etelän mies tuu-
masi, että minähän en myrk-

kyjä käytä – toista kertaa en 
tuota tuumannut.

Hillahulluus yllätti myös. 
Ei toki minua henkilökohtai-
sesti, mutta välillisesti kyllä: 
kun heinäkuussa 2020 yritin 
tavoitella ihmisiä eri asiois-
sa puhelimitse, olivat kaik-
ki joko menossa hillaan, par-
haillaan hillassa tai tulossa 
hillasta. Ja sitä paitsi olen 
edelleen sitä mieltä, että se 
marja on lakka. Tähän liitty-
en opin myös, että täällä Pu-
dasjärvellä on aivan ainut-
laatuisia eläinlajeja, joita ei 
käsittääkseni missään muu-
alla tavata – hillakarhu on 
tällainen laji.

Työ ei tekemällä lopu, sa-
noo vanha sananlasku. Ja se 
kyllä piti varsin hyvin paik-
kansa. Sain siunata, kastaa, 
vihkiä, toimittaa jumalan-
palveluksia, pitää rippikou-
luja, raamattupiiriä, suru-
ryhmää ja vieläpä viihtyä eri 
kyläkuntien nuotioilloissa-
kin Markon kanssa. Ja myös 
kirkkoherranviraston hoita-
minen tuli tutuksi; kun seu-
rakuntamme liittyi Oulun 
aluekeskusrekisteriin, sain 
joka toinen torstai palvel-
la seurakuntalaisia myös vi-

rastoasioissa. Niin, ja muut-
tomieheksikin päädyin 
viime kesänä. Kaikki tämä 
oli mahtavan monipuolista 
työtä, josta olen kiitollinen ja 
jota arvostan kovasti.

Seurakuntapastorin työ 
pysäytti minut itsenikin use-
amman kerran niin sanottu-
jen perimmäisten kysymys-
ten äärelle. Eri yhteyksissä 
sattui joskus hyvinkin pu-
huttelevia tilanteita, kah-
den keskisiä keskusteluja tai 
vaikkapa hautaan siunaami-
nen, jossa oli paikalla mei-
dän työntekijöiden lisäksi 
vain yksi vainajan läheinen. 
Toki sinänsä siunattua oli se, 
että paikalla oli edes tuo yksi 
ihminen – suurissa kaupun-
geissa tapahtuu aina silloin 
tällöin, että vainaja siuna-
taan ilman yhtäkään saat-
tajaa. Siitä huolimatta tuo 
tilanne hiljensi hetkeksi – 
elääkö täälläkin keskelläm-
me niin yksinäisiä ihmisiä, 
että on vain ajan kysymys, 
kun täällä siunataan vainaja 
ilman yhtäkään läheistä?

Olen siirtymässä tammi-
kuussa Iisalmen seurakun-
nan palvelukseen diakonia-
papiksi; vaihdan samalla 

hiippakuntaa. Tiedän, että 
tuolla hiippakunnanvaih-
tamisilmaisulla on paikalli-
nen kaksoismerkitys, mut-
ta toivoakseni se lopullinen 
hiippakunnan vaihtoni on 
vielä kaukana edessäpäin. 
Pudasjärvi tulee aina ole-
maan muistoissani se paik-
ka, jossa sain aloittaa pap-
pisurani – minähän olen 
varttuneemman iän amma-
tinvaihtaja ja takanani on 
pitkähkö kaupallinen työ-
ura ennen pappisvihkimys-
tä. Toivon, että olen voinut 
oman iän tuoman elämänko-
kemukseni myötä olla tuo-
massa teille täällä Pudasjär-
vellä esille jotakin sellaista, 
joka on ehkä herättänyt aja-
tuksia, tai joka on ehkä saa-
nut teidät ristimään kätenne 
ja toivomaan, että jatkaisin 
matkaani mahdollisimman 
pian. Kaikki ajatukset ovat 
sallittuja, kaikkia tunteitan-
ne kunnioitan ja jokaiselle 
teistä toivotan mitä suurinta 
Taivaan Isän siunausta tule-
vaan vuoteen ja elämäänne 
pidemmällekin eteenpäin.

Siunaavin lähtöterveisin
Jari Valkonen

Jari Valkonen esittämässä seurakunnan tervehdystä viime 
kevään ylioppilasjuhlassa Hirsikampuksella. 

Jari Valkonen on toiminut puolitoista vuotta seurakuntapas-
torina Pudasjärven seurakunnassa. 

Joulutervehdys avannosta

Jouluterveiset avantouintitontuilta Minnalta, Jenna-
Riikalta ja Paulalta! Jouluviikon maanantaina vietimme 
avantouintiköörin pikkujoulua Pietarilassa.

Uintikisat Puikkarissa
Syyskauden viimeiset uin-
tikisat järjestettiin Puikka-
rissa 28.11.2021. Mukana 
oli tällä kertaa seitsemän 
uimaria. Tervetuloa ensi 
vuonna mukaan kaikki en-
tiset ja uudet uimarit!

Tulokset:
Tytöt 5 v, vapaa 10 m: 1. 
Neemi Puominen 16.1. Po-
jat 7 v, vapaa 25 m: 1. Luu-

kas Kumpula 42.7. Pojat 
8 v, vapaa 25 m: 1. Eeme-
li Ylilehto 40.1. Tytöt 11 v, 
vapaa 25 m: 1. Ellen Kum-
pula 22.7. Tytöt 11 v, rin-
ta 25 m: 1. Neela Puomi-
nen 28.1. Pojat 12 v, vapaa 
50 m: 1. Antton Kumpula 
43.7. Pojat 12 v, selkä 50 m: 
1. Antton Kumpula 1.01.0. 
Tytöt 13 v, selkä 50 m: 1. 
Miila Puominen 51.6.
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Kuorojen yhteinen konsertti kirkossa

Pudasjärven kirkossa kuul-
tiin neljännen adventin ilta-
na, sunnuntaina 20.12. Pu-
dasjärven seurakunnan 
kuorojen yhteiskonsertti.

Mukana olivat Pudasjär-
ven kirkkokuoro, Sarakylän 
kappelikuoro ja Vox Mar-
garita -kuoro. Kuoroja johti 
seurakunnan kanttori Keijo 
Piirainen. Konsertin ohjel-
massa lähdettiin liikkeelle 
jouluun valmistautumisesta 
ja adventin ajasta. Sarakylän 
kappelikuoron laulut Nyt 
sytytämme kynttilän ja Oi 
saavu jo Immanuel johtivat 
kuulijat tähän tunnelmaan.

Kirkkokuoron laulama 
Jeesuksen seimellä kertoi 
Marian ja Joosefin matkas-
ta Betlehemiin. Vox Mar-
garitan laulamassa laulus-
sa Ihmettä kohti paimenet 

Sarakylän kappelikuoro kokoaa laajasti monen ikäisiä laulajia 
laulamaan yhdessä.

Vox Margarita kuoro, johon kuvaan tuli mukaan myös kuoroa 
perustamisesta lähtien johtajana toiminut Keijo Piirainen. 

Kirkkokuoroon on laulanut uuden johtajansa johdolla vasta 
reilun vuoden. Mukaan on saatu useita uusia laulajia. 

seurasivat tähteä ja enkelien 
laulua Betlehemin seimelle. 
Timo Liikasen adventin lu-
kemien neljännen adventin 
tekstien ja joulun lähestymi-
seen johdattavan rukouksen 
jälkeen paikallaolijat saivat 
antaa joululahjansa Etiopi-
assa Soddon kristillisen sai-
raalassa tehtävän työn tuke-
miseen.

Konsertin loppupuolel-
la oltiin jouluyön tapahtu-
mien äärellä. Taivaan kehto-
laulu laulussa Maria laulaa 
seimessä nukkuvalle lapsel-
leen. Jouluyö, juhlayö -lau-
lussa kerrotaan jouluyön 
tapahtumista ja mukaan saa-
daan myös ensimmäisenä 
jouluna laulaneen enkeli-
kuoron teksti ”Olkoon kun-
nia Jumalalle ja maassa rau-
ha ihmisille.

Jarkko Maukosen teke-
mä laulu Toivo maailman 
toi joulun sanoman tähän 
aikaan ja meidän täällä nyt 
olevien arkitodellisuuden 
keskelle ja julistaa, että jou-
lun lapsi tuo toivon meille 
kaikille.

Tilaisuuteen osallistuvil-
ta yli 16-vuotiailta tarkastet-
tiin koronapassit. Konsertin 
taltiointi on edelleen nähtä-
vissä seurakunnan YouTube 
-kanavalla. KP/HT

Juustolautanen  
Ja viinirypälesalsa
resepti K-rUOKA.Fi/reseptit 
tAi K-rUOKA-sOVeLLUs

HERKKUJA
juhlaan

TARJOUKSET VOIMASSA KE-PE 29.-31.12. ELLEI TOISIN MAINITA
Taffel

sipsit
Sips, Broadway, Grills,  
Juustosnacks sekä Raffel  
235-325 g (4,62-6,38/kg) 

10.-

Pepsi Max, Mountain Dew ja  
Hartwall Jaffa Ananas

soKERittomAt  
viRvoitUsJUomAt
6 x 0,33 l (1,23/l) sis. pantit 2,70  
Rajoitus 2 erää/talous

3.-
Fazer

sHARE tHE FUn  
mAKEispUssit
250-280 g (5,95-6,67/kg)  

5.- 3x
6-pack10.-

Grandiosa

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

ilman plussa-korttia  
3,09 kpl (8,83-10,30/kg)

ilman plussa-korttia   
2,99 ps (9,20-12,72/kg)

ilman plussa-korttia 2,15-2,29 ps 
(8,18-9,16/kg)

ilman plussa-korttia  
3,99-4,99/6-pack (1,56-2,07/l)  
sis. pantit 0,90

4kpl3 ps

-19%
Plussa-kortilla

-49%
Plussa-kortilla

-22-27%
Plussa-kortilla

-21-40%
Plussa-kortilla

2 ps

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

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

pAlvElEmmE
UUtEnA vUotEnA

  pE 31.12.  7-21
 lA 1.1.  10-21
 sU 2.1.  10-21 299

Kg

1095
Kg

HERkkUTORIlTa

suoMi

suoMi

Laitilan kanatarha

vApAAn KAnAn  
mUniA
M10 580g (2,22/kg)

129rs

099
KpL

Meillä paistettu

RAnsKAlAinEn 
JättipAtonKi
350 g (2,82/kg)

Bruno

KlEmEntiini
Espanja

K-ruokamestarin

pAREmpi nAUdAn 
pAistiJAUHEliHA

Ajatelmia 
joulusta

Olemme oppineet jokai-
nen, että joulu on Jeesuk-
sen syntymäjuhla. 

Onko joulu enää sellai-
nen?

Kuinkahan monelle se 
on tänä päivänä tuskaa? 
Tuskaa olla yksin ja seura-
ta somekanavista toisten 
iloa ja riemua, ehjän per-
heen rakkautta.

Nähdä kaikkialla ku-
via, jossa ruokaa pursu-
aa kaapit, laatikot ja pöy-
tätasot. Kalliit huonekalut 
ja muu sisustus ja siistit 
iloiset kodit. Joillakin on 
mahdollista lomailla mö-
keillä. Jotkut päättyvät 
jouluksi eräkämpille.

Toisaalla joku kai-
paa lapsiaan, jotka omi-
en perheiden kanssa rie-
muitsevat ja mussuttavat 
juhlaruokia. Avaavat jou-
lupaketteja, lasten riemu-
kiljahduksien siivittämä-
nä.

Jossain päin joulu on 
kauhua ja pelkoa. Köy-
hyyttä. Jossain surua me-
netetyistä läheisistä. Jos-
sain ilman ruokaa. Jossain 
sairaudet vievät lähem-
mäksi lopunalkua. Lä-
heisten omaisten ikävää.

Mutta, me sinä ja minä, 

voimme hieman edes hel-
pottaa joidenkin joulua. 
Lähestyä yhteydenotoin 
virtuaalisesti, lähettämäl-
lä ehkä itselle vähäpätöi-
seltä tuntuvan jouluter-
vehdyksen; naapurille, 
lapsille, vanhemmille, 
huoltajille. Käydä läheis-
ten haudalla sytyttämässä 
kynttilän. Nähdä kyntti-
länmeren. Mieli rauhoit-
tuu. Korviin kantautuu 
hiljaisuus ja sielun va-
paus.

Lahjoja ostetaan, lahjo-
ja saadaan, lahjoja anne-
taan.

Mutta, tämän ajanjak-
son paras lahja ei ole ma-
teriaali, vaan rakkaus ja 
välittäminen ja raha!

Rakkaus antaa voimaa. 
Välittäminen antaa toi-
voa. Raha antaa mahdol-
lisuuden parempaan elä-
mään.

Toivon kaikille Rak-
kauden täytteistä ja On-
nellista joulua!

Kaisu 
Heikkinen 
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Yhteisövaliokunnan 
työ on lähtenyt hyvin 

käyntiin
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, 

yhteisövaliokunnan puheenjohtaja Jorma Kouva 
piti valiokuntakatsauksen joulukuun valtuuston 

kokouksessa.

Yhteisövaliokunta on ko-
koontunut kuluvan syk-
syn aikana kuusi kertaa. 
Pudasjärven asumisen po-
litiikassa selvitettiin ny-
kyisen asuntokannan 
rakenne-, ikä- ja asunto-
tyyppijakauma sekä asun-
tokuntien koko. Kyse-
lyn tuloksena selvisi, että 
yleisin asuntotyyppi on 
omakoti- tai paritalo, kes-
ki-ikä on 51 vuotta ja ker-
rosala keskimäärin 119 ne-
liömetriä. Yhden hengen 
asuntokuntien osuus on 45 
prosenttia kaikista asun-
tokunnista ja jopa 48 pro-
senttia niistä asuu pienta-
loissa ja heidän keski-ikä 
on yli 65 vuotta. Asuk-
kaiden ja rakennuskan-
nan ikääntyessä on kes-
keistä pohtia, mitkä ovat 
tulevaisuudessa tarvitta-
vat asumisen mallit, mi-
ten alueiden elinvoimai-
suutta edistetään, miten 
sivukylien asumista tue-
taan ja miten terveyspal-
veluiden saatavuus turva-
taan. Keskustelussa nousi 
esille tonttien saatavuus 
Valtatie 20 varrelta Pudas-
järveltä Oulun suuntaan. 
Taajamasta on puuttunut 
omakotirakentajille kiin-
nostava kaava-alue, Ni-
vankaan kaavoituksen 
myötä tämä ongelma pois-
tuu.

Kuntamme alueella on 
noin 600 kilometriä yk-
sityisteitä, joiden varrel-
la asuu vähintään kak-
si vakituista taloutta ja 
tien pituus on yli 800 met-
riä. Näitä hallinnoi 70 tie-
kuntaa ja teiden yhteispi-
tuus 200 km, loput 400 km 
ovat kaupungin hallinnas-
sa. Nämä tiet ovat kuu-
luneet Pudasjärvi-Taival-
koski yhteisalueurakkaan, 
joka päättyy 30.9.2023. 
Uusi urakka kilpailutetaan 
kunnan toimesta tammi-
kuussa 2023. Uuden yksi-
tyistielain mukaan tiekun-
tien tulee järjestäytyä, 
jotta niille voidaan myön-
tää avustusta tien hoitoon. 
Tiekuntien neuvontaan ja 
opastukseen haetaan Tra-
ficomilta avustusta. Ko-
konaisvaltaisen kaupun-
gin yhtenä elinehtona on 
toimivat tieverkostot kau-
pungin eri kyliin. Lisäksi 
kaupunki myöntää hake-
muksien perusteella vuo-
sittain kunnossapitoavus-
tuksia noin 40 kiinteistölle, 
tien vähimmäispituuden 
oltava 100 metriä ja ehto-
na yksi vakituisesti asuttu 

kiinteistö tien vaikutuspii-
rissä. Avustushakemus on 
tehtävä 30.6. mennessä.

Työttömiä työnhaki-
joita on keskimäärin kuu-
kaudessa noin 400 ja 
työttömyysprosentti 14. 
Avoimien työpaikkojen 
määrä vaihtelee70 – 90/
kk. Kaupungin toimes-
ta työllistetään vuositasol-
la eri hankkeissa noin sata 
henkilöä kuukaudessa. 
Ammatilliseen koulutuk-
seen Pudasjärven Osaon 
toimipisteeseen avataan 
uusia opintolinjoja vas-
taamaan paikkakunnan 
työvoimatarvetta. Hyvin-
vointiuudistuksen myötä 
työllisyyspalvelut siirtyvät 
kuntien vastuulle vuoden 
2024 alusta.

Valtuusto hyväksyi 
18.2.2021 yhteisöllisyys-
ohjelman. Tavoitteena on 
vuoropuhelun lisääminen 
osana päätöksentekopro-
sessia ottamalla kuntalai-
set ja paikalliset yhteisöt 
mukaan kehittämistyö-
hön. Tämä on erityisen tär-
keätä jo suunnitteluvai-
heessa ja näin kuntalaiset 
kokevat, että ovat pääs-
seet vaikuttamaan pää-
töksentekoon. Osallistava 
budjetointi on demokraat-
tisen päätöksenteon pro-
sessi, jossa asukkaat pääse-
vät vaikuttamaan julkisten 
varojen käyttöön. Tulevan 
vuoden tavoitteena on löy-
tää eri hankkeita osallista-
vaan budjetointiin ja va-
rata määrärahat vuoden 
2023 talousarvioon. 

Kehittämis- ja toiminta-
tuet ovat osallistavaa bud-
jetointia ja osallisuutta tu-
kevaa toimintaa. Tukien 
hakuaika on 11.1. - 14.2. 
ja hakemukset toivotaan 
ensisijaisesti e-palvelun 
kautta. Vuoden 2022 pai-
nopistealueet ovat hyvin-
vointiin, osallistavaan tai-
de- ja kulttuuritoimintaan, 
asuinympäristön viihtyi-
syyden, turvallisuuden ja 
luontoarvojen huomioimi-
sessa.

Kiitän yhteisövaliokun-
nan jäseniä ja esittelijöitä 
aktiivisesta osallistumises-
ta kokouksiin, valiokun-
nan työ on lähtenyt hyvin 
käyntiin.

Jorma Kouva
Yhteisö-

valiokunnan 
puheen-

johtaja 

Perheet, lapset ja nuoret 
Hyvinvointivaliokunnan painopistealueina 

Kaupunginvaltuutettu, Hyvinvointivaliokunnan varapuheenjohtaja, 
Katri Virtanen piti valiokuntakatsauksen joulukuun valtuuston kokouksessa.

Hyvinvointivaliokunnan 
tehtävänä on kuntalaisten 
ja eri väestöryhmien hy-
vinvointitarpeiden enna-
kointi ja suunnittelu, kun-
talaisten hyvinvoinnin 
seuraaminen ja kehittämi-
nen, kuntalais- ja asiakas-
tyytyväisyyden seuranta 
ja edistäminen sekä oman 
toimialueensa tulevaisuu-
den kehitykseen vaikutta-
vien tekijöiden ennakointi. 

Valiokunta on kokoon-
tunut neljä kertaa. Toi-
minnan alkuvaiheen pai-
nopistealueiksi päätettiin 
perheet sekä lapset ja nuo-
ret. Painopisteisiin pää-
dyttiin muiden syiden 
lisäksi koronavuosien ai-
heuttaman perheiden pa-
hoinvoinnin takia. Perheet 
ovat olleet aivan uuden-
laisten vastusten edes-
sä ja nuorten kohdalla on 
todettu ahdistuneisuut-
ta, levottomuutta, kou-
lunkäynnin vaikeutta ja 
harrastuksissa drop-out-
ilmiötä. Perheiden kan-
nustamisen ja auttamisen 
yhteistyökumppanina on 
myös seurakunta, joka on 
diakoniatyön vastuuryh-
mässä valinnut kolmivuo-
tisen hankkeen kohteeksi 
perheet. Seurakunta haas-
taa myös järjestöjä mu-
kaan työhön. Näin toivot-
tavaksi laajalla rintamalla 
voimme toteuttaa samaa 

asiaa yhteistyössä. Heti al-
kuvuodesta jaetaan valio-
kunnan jäsenet vastuualuei-
siin, jotta painopistetyössä 
edetään.

Hyvinvointivaliokunta 
ohjeisti hallitusta hakemaan 
Ikäinstituutin Voimaa van-
huuteen –hanketta. Pudas-
järvi onkin vastikään valit-
tu paikkakuntana mukaan 
hankkeeseen. Näin voimme 
huomioida myös ikäihmi-
siä terveyden edistämisessä 
ja toimintakyvyn parantami-
sessa kohdennetusti. Ennal-
taehkäisevä toimintakyvyn 
tukeminen antaa mahdolli-
suuden kotona-asumiseen 
ja sillä on jatkossakin mer-
kitystä myös kuntatalouden 
kannalta, inhimillisten teki-
jöiden lisäksi.

Hyvinvointivaliokunta 
on aikaisemmin suunnitel-
lut ja toteuttanut yhteistyö-
tä eri kouluasteiden kesken 
erilaisissa kokoonpanoissa. 
Nykyinen hyvinvointivalio-
kunta tulee jatkamaan aja-
tusta ja toteuttamaan koulu-
tuspolku- ajattelua edelleen 
laajentaen työtä alakouluil-
le. Pudasjärveläisiä nuoria 
tulee saada jäämään myös 
omiin oppilaitoksiin luki-
oon ja ammatilliseen kou-
lutukseen. Tämä edellyttää 
houkuttelevia opiskelumah-
dollisuuksia niin olosuhtei-
den kuin opiskeltavien lin-
jojen osalta. Yhteistyö myös 

kansalaisopiston kanssa on 
merkityksellistä työllistet-
täessä opettajia ja käytettä-
essä yhteisiä tiloja entistä 
tehokkaammin. Valma-kou-
lutus muuttuu ensi syksynä 
TUVA eli tutkintoon valmis-
tavaksi koulutukseksi. Kou-
lutuksen sisältöä on ideoi-
tu epävirallisesti eräliikunta 
ja taidepainotteiseksi, jotta 
sillä olisi vetovoimaisuutta. 
Tuleva koulutuspolkutyö-
ryhmä ideoi asiaa eteenpäin 
eikä päätöksiä OSAOlla ole 
tehty, mutta mielenkiintoa 
asiaan on. 

Kokoonpanona koulutus-
polkutyöryhmässä olisi hy-
vinvointivaliokunnan esi-
tyksestä niin, että työryhmä 
koottaisiin paikallisten yrit-
täjien, kaupungin, OSAO:n, 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
sekä perusopetuksen ja luki-
on edustajista. Tarvittaessa 
mukaan pyydetään korkea-
koulun ja yliopiston edus-
tajia sekä muita toimijoita. 
Työryhmässä on mukana 
myös hyvinvointivaliokun-
nan nimeämä edustaja, joka 
toimisi myös työryhmän 
koollekutsujana. Suunnitel-
man mukaan ensimmäinen 
kokous kutsutaan koolle al-
kuvuodesta. 

Hyvinvointialueiden 
aloittaessa toimintaansa 
2023 alussa. Valiokunnan 
vastuualueeseen liittyvät 
koulutus, kulttuuri, liikun-

ta ja muu vapaa-ajantoi-
minta ym. tulevat nouse-
maan keskeisiksi asioiksi 
ja keinoiksi mietittäessä 
kuntalaisten kokonaisval-
taista hyvinvointia ja si-
vistystä. Valiokunta nä-
keekin merkitykselliseksi 
luoda polut myös kun-
nasta Hyvinvointialueel-
le, jotta ei tulevaisuudessa 
toimita kahtena erillise-
nä alueena. Valiokunta on 
jalkautunut tutustuen hy-
vänolonkeskus Pirttiin ja 
keväällä pyritään järjestä-
mään kokous jollakin kyli-
en kouluista. Kokouksissa 
on saatu Juha Holapan ja 
Outi Nivakosken sivistys- 
ja hyvinvointitoimen ajan-
kohtaiskatsaus ja viimeksi 
Jouko Luukkonen ja San-
na Salmela selvittivät ajan-
kohtaistilannetta Popsote-
hankkeen avulla tulevasta 
Hyvinvointialueesta. 

Valiokunta on keskus-
televa ja sitoutunut työ-
hönsä. Tässä vaiheessa 
kiitän omalta osaltani va-
liokuntalaisia aktiivisesta 
osallistumisesta kokouk-
siin ja työskentelyyn. Sel-
keästi oikeat ihmiset ovat 
valikoituneet työhön. 

Katri 
Virtanen

Valiokunnan 
varapuheen-

johtaja 

Sydänyhdistyksellä toimintaa läpi vuoden
Pudasjärven alueen Sy-
dänyhdistys ry on toimi-
nut uudelleen perustettuna 
lähes kaksi vuotta. Yhdis-
tys on toiminut vilkkaas-
ti. Jäseniä on 144. Kerho ko-
koontuu joka kuukauden 
ensimmäisenä maanantai-
na seurakuntakeskuksessa. 
Joka kerran on eri vierailijoi-
ta sekä lisäksi muuta ohjel-
maa, arpajaiset ja kahvitar-
joilu. Kesällä oli toripäivä, 
jossa SSuopunki-yhtye veti 
yhteislaulua ja Sydänyhdis-

tyksellä oli kahviteltta. Hei-
näkuussa tehtiin kesäteat-
teriretki Pölkkyteatteriin ja 
syyskuussa Syötteelle tutus-
tumisretki kiertoajeluineen 
eri yrityksiin tutustuen. Itse-
näisyyspäivän jälkeen suun-
niteltu pikkujoulu jouluate-
rioineen jouduttiin koronan 
vuoksi siirtämään ensi vuo-
den puolelle. Ilmoittautunei-
ta oli jo 55.

Yhdistyksen syyskoko-
uksessa marraskuussa pu-
heenjohtajaksi valittiin edel-

leen Heimo Turunen sekä 
erovuoroisista hallituksen 
jäsenistä jatkamaan Tarmo 
Karvonen, Leena Rantala ja 
Irma Virkkunen sekä uute-
na jäsenenä valittiin Pirkko 
Hiltula. Varajäseneksi valit-
tiin uutena Fanni Hemmilä. 
Lisäksi hallitukseen kuulu-
vat Tapio Pohjanvesi, Mai-
re Loukusa, Maija-Liisa Piri 
sekä varajäsenenä Pekka 
Niemitalo. 

Toimintasuunnitelmas-
sa on pyrkimyksenä osallis-

tua tuetulle lomalle sekä yh-
teiskuljetuksen järjestämistä 
2.-7.9. Kiilopäälle. Kerhot 
pyörivät joka kuukausi. Seu-
raava kerhotapaaminen on 
helmikuussa, jos koronara-
joitukset sen sallivat. 

Sydänviikolla touko-
kuussa pidetään esillä Iloa 
ruuasta teemaa. Talvella on 
suunnitelmissa teatteriretki 
sekä kesällä pyritään järjes-
tämään tapahtumia ja retkiä 
joka kuukaudelle. HT

Syyskokouksen osallistujia seurakuntakeskuksen isossa kahviossa.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE 31.12. 
8-18

LA-SU 1.-2.1.
SULjEttU

995
kg

269
pkt

1495
kg

599
pkt

349
pkt

299
pss

199
pkt

499
pkt

249

169
pkt

099
pss

695
pss

100

895
kg

119
pkt

895
kg

279
pkt 100

kpl 100
plo

500

199
pkt

289
pkt

300

399
kg

299
pss

249
pkt

399
ras

2 pkt

249
pss

2 pkt

179
pss

pkt pss

295

295

995

1490
349

395

590

995

Alkaen

290

Alkaen

795

pkt

kpl

11990

Alkaen

489
kpl

250
kpl

ULKOILUUNtALOUStAVARAOSAStOLtA

tORStAI-KESKIVIIKKO 30.12.-5.1.

SAtOjA tARjOUKSIA 

jOKA PÄIVÄ!

tO-PE 30.-31.12. MA-tI 3.-4.1. KE 5.1.

UUDEN VUODEN 
EDULLISEStI

HERKUt
M-tAVARAtALOStA

Atria
VAASANKINKKU
palana ja siivuina

Kivikylän
PALVARIN
LIHAPyöRyKKÄ 
350 g

Tuore irto 
NORjAN 
LOHIfILEE
2 filettä/talous
rajoitettu erä

Atria kanan
SISÄfILEE
480-600 g

MONtAIN DEw
no sugar, jAffA tai 
ANANAS 6x0,33 l
sis. pantit

Taffel
SIPSIt ja SNAKSIt
MEgAPUSSEISSA 
160-325 g

Valio
VIOLA 
tUORE-
jUUStOt 200 g

Kantolan
VALItUt 
5 PARAStA
170 g

Aito
NAKIt
420 g

HK
ISO VIItONEN
NAKKI 900 g

Eesti Pagar
VALKOSIPULI- tai 
yRttIPAtONKI 
175 g

Olvi
LIMSAt
0,95 l
sis. pantin

HK
PIKKUPRINSSI
NAKIt 300 g

Atria
HORNEt 
SIIPIPALAt 900 g

Kananpojan
PANEROIDUt
NUggEtIt 200 g

Atria kunnon
HERKKULENKKI
450 g

Kariniemen
bROILERIN
MINUUttIPIHVIt 290-350 g

Atria
gOUtERMAKKARA
palana

Findus
KANELIPULAt
12 kpl/420 g, sulatettava

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/talous

Wasa sport
NÄKKILEIPÄ
550 g

Kinnusen Myllyn
VEHNÄjAUHO
2 kg
2 pss/talous

jAUHELIHA
SIKA-NAUtA
2 kg/talous

Pulla Pirtin
RUISREIKÄ-
LEIPÄ 330 g

Irto
KARjALAN-
PAIStI

KANAN-
MUNAt
10 kpl
2 pkt/talous

Hyvä
NAUtA
jAUHELIHA
rasvaa max 10%

Hyvää Uutta 
Vuotta 2022!

Vaasan 
HAMPURILAIS-
SÄMPyLÄ 6 kpl/480 g 
tai HOtDOg 
SÄMPyLÄ 12 kpl/324 g

Oolannin
UUNIRAPEAt
RANSKALAISEt
500 g

ULKOtULI
13×15cm 
paloaika 8-10h

ULKOtULI
paloaika 10h

öLjyLyHty 
tERÄS
127 cm

Ulkoroihu
jÄtKÄN-
KyNttILÄt 

Cricket fireflex 
SytytIN

Kaari Soihtu
PLASMASytytIN

tÄHtI-
SADEtIKUt

ULKOtULI
6 kpl, paloaika 4-6h

ULKOtULI-
jALKA

PyöREÄt 
LIUKURIt

Yamaha 
sidewinter x-tx
RAttIKELKKA

Stiga
LEtKALIUKURIt

Orthex
LIUKURIt
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Kaupunginvaltuustolla vuoden viimeinen kokous 

Talousarvio 2021 sekä 
taloussuunnitelma 2023-2024 hyväksyttiin

Pudasjärven kaupunginval-
tuuston vuoden viimeinen 
kokous pidettiin torstaina 
15.12. Hyvän olon keskuk-
sen Kurkisalissa. Kokoukses-
sa hyväksyttiin Vuoden 2022 
talousarvio ja taloussuun-
nitelma 2023-2024. Hyväk-
syttiin myös Oulunkaaren 
kuntayhtymän järjestämis-
sopimus vuodelle 2022 sekä 
talousarvion muutoksena 
Hyvinvointi- ja sivistystoi-
minta-alueen lisämääräraha. 
Kokouksen alussa valtuutet-
tu Ilona Ritola ilmoitti, että 
hän on siirtynyt Perussuo-
malaisten valtuustoryhmästä 
Kokoomuksen valtuustoryh-
mään. Siirtyminen oli otettu 
huomioon myös istumajär-
jestyksessä. 

Vaikka asioita oli paljon, 
jonkin verran äänestyksiäkin 
ja valtuustoaloitteita, niin ko-
kous vietiin läpi vajaassa kol-
messa tunnissa. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi, että haasteita 
on ollut niin oman toiminnan 
kuin Oulunkaarenkin pysy-
misessä annetuissa talous-
raameissa. Kesäkuussa kau-
punginhallituksen antama 
budjettiraami ja talousarvion 
valmistelun ohjeistus nojasi-
vat vahvasti valtuuston jou-
lukuussa 2020 hyväksymän 
talouden sopeutusohjelman 
pohjalle. Toimintakatteen py-
syttäminen tiukalla talouden-
pidolla ja säästöohjelmalla 
useamman vuoden käytän-
nössä samalla tasolla olisi an-
netun ohjeistuksen mukai-
sesti riittävä toimenpide 
pitämään talous tasapainos-
sa ja kestävällä pohjalla pit-
källe tuleviin vuosiin. Talous-
arviovalmistelussa tästä on 
jouduttu kuitenkin antamaan 
hieman periksi. Ikääntyvän 
väestön kasvavat palvelutar-
peet, myönteisesti kehittynyt 
lapsimäärä, asiakasmaksujen 
laaja alentaminen ja uudisra-
kennuksien myötä ulkoisten 
vuokrien kasvaminen ovat 
kuitenkin talouteen vaikut-
tavia tosi asioita. Osa raamin 
ylityksistä on ollut pakko hy-
väksyä. 

Vaikka liikkumavaraa ei 
ole liikaa, nyt käsittelyssä ole-
vassa talousarviopaketissa on 
mahdollista suunnitellun ta-
son toteutuessa vastata myös 
Pudasjärven kaupungin pit-
käaikaiseen haasteeseen. 
Käytöstä poistuneiden kiin-
teistöjen alaskirjaustarpeet 
ovat noin 10 miljoonaa eu-
roa. Purkukulut ehkä puolet 
tästä siihen päälle. Talouden 
toteutuessa suunnitellulla ta-
valla ylijäämäisenä meillä on 
mahdollisuus tulevien vuosi-
en aikana poistaa ja alaskirja-
ta kirjanpidostamme käytös-
tä poistuneita tai poistuvia 
kiinteistöjä. Näin saamme 
vähennettyä myös juoksevia 

kustannuksia ja poistoja. Si-
ten saamme lisää liikkuma-
varaa talouteemme. 

Investointiohjelman taso 
liikkuu vuositasolla rei-
lussa kolmessa miljoonas-
sa eurossa. Merkittävimmät 
investointitarpeet keskus-
taajamassa liittyvät Nivan-
kankaan uuden omakoti-
talotonttialueen tiestön ja 
kunnallistekniikan raken-
tamiseen, Lakarin koulun 
peruskorjaukseen ja Suo-
jalinnan suunnan liikenne-
järjestelyjen kehittämiseen. 
Syötteen suunnan kasvun 
mahdollistaminen myös jat-
kossa edellyttää kaupungil-
ta panostuksia alueen yh-
dyskuntarakenteeseen. 
Seuraavina vuosina on vuo-
rossa investointeja Luokka-
vaaran asemakaava-alueen ja 
Ollukantien ympäristön kun-
nallistekniikkaan ja tiestöön. 
Meidän on myös varaudut-
tava Syötteen jätevedenpuh-
distamon uusimiseen, jonka 
kustannusarvio todennäköi-
sesti vielä tarkentuu, kertoi 
Timonen. 

Marja lantto totesi Kes-
kustan valtuustoryhmän 
puolesta, että käsiteltävänä 
olevan talousarvion olevan 
pitkällisen työn tulos. Talou-
den sopeuttamisohjelmaa 
laatiessa vuosi sitten todet-
tiin kestävän toimintakatteen 
olevan Pudasjärven tuloil-
la noin 58 miljoonaa euroa. 
Nyt hyväksyttävänä olevan 
talousarvion toimintakate on 
60,7miljoonaa euroa. Verotu-
lot ovat kehittyneet suotui-
sasti, mutta eivät näin suotui-
sasti. Tarkkaa taloudenpitoa 
tulee jatkaa. Talouden tasa-
painossa pysymiseen tulee si-
toutua niin luottamushenki-
löiden kuin virkamiestenkin.

Tiukin vääntö lähemmäk-
si raamiin pääsyä on teh-
ty Oulunkaaren kuntayhty-
män kanssa. Alkuperäinen 
kustannusten nousuesitys oli 
kaksinkertainen, mutta nyt-
kin olemme hyväksymässä 
yli miljoonan euron lisäyksen 
tämän vuoden talousarvioon 
nähden. Hyvinvointi- ja si-
vistystoimessa on kyse pal-
jolti positiivisesta ongelmasta 
eli päivähoitoon tulevien las-
ten kasvavasta määrästä niin 
Kurenalla kuin muillakin ky-
lillä. Pudasjärven kaupunki 
haluaa tuottaa laadukkaan 
varhaiskasvatuksen kaikille 
sitä tarvitseville.

Teknisen taloushuolet joh-
tuvat nekin osaltaan positii-
visista asioista myönteisestä 
kuntakehityksestä, joka vaa-
tii teknisiltä tukipalveluilta 
paljon. Suuri osa talouson-
gelmaa ovat kuitenkin käy-
töstä poistuneet kiinteistöt, 
joita ei päästä laittamaan kyl-
milleen, saati purkamaan, en-
nen kuin niiden kirjanpitoar-

vot ovat kaupungin taseesta 
saatu pois kirjatuksi. Siihen 
tarvitsemme mieluiten posi-
tiivisia tilinpäätöksiä nyt vii-
si peräkkäin, että tänään hy-
väksytyssä suunnitelmassa 
pystytään pysymään. 

Keskusta on kantanut 
huolta jo pitempään asumi-
sen mahdollisuuksien pa-
rantamisesta Pudasjärvellä. 
Tämä budjetti sisältää Nivan-
kankaan omakotialueen kun-
nallistekniikan rakentami-
sen, jota pidämme tärkeänä 
edistysaskeleena tällä saralla. 
Edelleen jatkuu myös Rim-
minkankaan uusiokäytön 
suunnittelu. Omakotiasumi-
seenkin on tarjolla nykyään 
uusia rahoitusmahdollisuuk-
sia, jotka kannattaa näis-
sä kohteissa myös mahdolli-
suuksien mukaan hyödyntää.

Perussuomalaisten ryh-
mäpuheenvuorossa Pau-
la Soronen totesi kaupungin 
maksuvalmiuden turvaami-
seksi ottaneen lyhytaikaista 
velkaa jo vuosien ajan. Kuin-
ka paljon meillä on jo muuta 
velkaa mm. pitkäaikaista lai-
naa, leasing -velkaa, alaskir-
jausvelkaa, purkuvelkaa ja 
nykyisin jopa siivousvelkaa?

Investointiohjelma ei pe-
rustu talouden realiteettei-
hin. Lainat rahoituslaitoksilta 
ovat eri lähteistä saatujen tie-
tojen mukaa noin 29 miljoo-
naa euroa. Leasingsopimus-
ten vuosikustannukset ovat 
2,3 miljoonaa euroa ja sopi-
musten lunastusvelat noin 
37 miljoonaa euroa, sekä näi-
den lisäksi alaskirjausvelkaa 
on noin 10 miljoonaa euroa ja 
purkuvelkaa useita miljoonia 
euroja. Purkuveloista ei ole 
tarkkaa arviota olemassa.

Talousarvion tekstiosas-
sa todetaan, että kaupun-
gin talouden liikkumavara 

on jo nyt heikko ja SOTE-
uudistuksen kustannusten 
kokonaisvaikutusta kunta-
talouteemme emme vielä tie-
dä. Verotuloista iso osa me-
nee tulevalle SOTE-alueelle 
ja kaupungin velankantoky-
ky tulee heikkenemään huo-
mattavasti. Lykkäämällä in-
vestointeja ja poistamalla osa 
investoinneista saamme liik-
kumavaraa kuntatalouteen. 
Investointisuunnitelmaan on 
kirjattu useita hankkeita, jot-
ka on syytä siirtää tulevai-
suuteen tai jopa poistaa. (Esi-
tettävät poistot mainitaan 
äänestysten kohdalla). 

Kokoomuksen ryhmäpu-
heenvuorossa Katri Virtanen 
kertoi, että viime vuoden so-
peuttamisohjelma ei ole ol-
lut helppo toteuttaa eikä tu-
leva talousarvio ole yhtään 
sen helpompi. Lisäksi koko 
ajan tulee miettiä myös ensi 
vuoden kustannuksia Hyvin-
vointialueen suunnitteluun 
ja toimintojen sopeuttami-
seen ja taloussuunnitelmas-
sa jo on otettava huomioon 
myös hyvinvointialueen toi-
minnan alkaminen 2023. 
Runsaat muutokset ja pai-
neet sopeuttaa toimintoja ja 
taloutta aiheuttavat myös 
henkilökunnalle muutos-
painetta. Tyytyväisenä olen 
huomannut, että henkilöstö-
politiikkaan ja henkilöstön 
hyvinvointiin kiinnitetään 
huomiota. Tätä seikkaa ei voi 
korostaa liikaa.

Talousarvio ja -suunnitel-
ma on kattava opus ja mielel-
lään sieltä huomaa positiivi-
set näkymät tulorahoituksen 
osalta vuodelle 2022. Tote-
amme, että Oulunkaaren 
budjetin ylitys ja toiveet ensi 
vuodelle ovat olleet suhteet-
tomat. Onko meillä tietoa to-
dellisista koronan aiheut-

tamista lisäkustannuksista 
suhteessa valtion korvauk-
siin? Välttämättömiin lisä-
budjetointeihin olemme val-
miit kuntalaisten terveyden 
takaamiseksi, kunhan ne ovat 
realistiset eivät ole pohjatyö-
tä esimerkiksi tulevan hyvin-
vointialueen talousarvion toi-
veikkaaksi rahoituspohjaksi. 
Neuvottelutulokset Oulun-
kaaren kanssa ovat tuottaneet 
tulosta, kiitos siitä.

Tuulivoimalastrategian 
luomista tervehdimme hy-
villä mielin. Asioissa pitää 
päästä eteenpäin. Kokonai-
suus tulee ottaa haltuun, jot-
ta myös luontoarvot voidaan 
huomioida rakentamistoi-
mintaa suunniteltaessa. Lä-
hitulevaisuudessa tulee ottaa 
kantaa rohkeasti laajempiin-
kin ja monipuolisiin ener-
giaratkaisuihin.

Kuusamontien levennys-
suunnitelma ja Varastotien 
korjaus ovat tarpeellisia, mut-
ta hyvin nopeasti pitää kiin-
nittää huomiota kokonaisuu-
tena ns. Nesteen risteykseen. 
Nesteeltä tullaan ylämäkeä 
Kuusamontielle ja Varasto-
tieltä mutkaan, jossa isot pe-
rävaunulliset rekat jäävät 
jopa linkkuun ja nouseminen 
Kuusamontielle on hidasta. 

Vasemmiston ryhmäpu-
heenvuoron piti Erkki Hon-
kanen. Vasemmiston mieles-
tä ensi vuoden talousarvion 
investointisuunnitelmien ra-
hantarve on hämmästyttävän 
suuri. On otettava myös huo-
mioon, että on meneillään ta-
louden sopeuttaminen. Ta-
lousarvion loppusummaan 
ei ole investoinneille varaa 
muuten kuin velan kasvatta-
misella, tai rahastojen purka-
misella. Vasemmisto esittää, 
että Syötteen alueen josta-
kin investointikohdasta luo-

vutaan, esimeriksi Ollukan-/
Romekievarintien hankkees-
ta. Näistä tulisi lähes 1,5 mil-
joonan euron säästöt. Liian 
isot investoinnit ei ryhmän 
mielestä ole vaikuttamat-
ta kunnan talouteen heiken-
tävästi. Syötteellä ei poroille 
kannata jalkakäytäviä raken-
nella. 

Pudasjärven kaupungin 
talousarvio vuodelle 2022 
ja taloussuunnitelma 2023-
2024 hyväksyttiin kaupun-
ginhallituksen esityksen 
mukaan usean äänestyksen 
jälkeen. 

Talousarviossa kokonais-
toimintakulut ovat yhteen-
sä 77 161 630 euroa, jossa on 
lisäystä kuluvan vuoden ta-
lousarvioon 3,5 prosenttia. 
Kokonaistoimintatuotot ovat 
yhteensä 79 262 856 euroa, 
jossa on kasvua kuluvan vuo-
den talousarvioon 2,9 pro-
senttia.

Koko kaupungin toiminta-
kateraamin vuosille 2022-2024 
laskennan pohjana on arvio 
tulorahoituksen kehittymi-
sestä, kuluvan vuoden talous-
arvio ja sen arvioitu toteuma 
sekä kuntastrategian linjauk-
set ja toiminnalliset tavoitteet. 
Lisäksi laskennan pohjana on 
ollut talouden sopeutusohjel-
man säästötavoitteet ja arvi-
oitu 1,5 prosentin palkkojen 
kustannusten nousu. 

Toiminta-alueittain koko 
kaupungin toimintakatteesta 
kaupungin yhteistoiminnan 
osuus on 63,9 prosenttia, hy-
vinvointi- ja sivistystoimin-
nan osuus 27,3 prosenttia, 
hallintotoiminnan osuus 6,2 
prosenttia ja tekninen ja ym-
päristötoiminnan osuus 2,6 
prosenttia.

Taloussuunnitelma vuo-
sille 2023-2024 perustuu seu-
raaviin olettamuksiin: ve-

Kokouksen alussa Perussuomalaisten valtuutettu Ilona Ritola ilmoitti siirtyneensä Kokoomuksen valtuustoryhmään. Tämä oli 
otettu huomioon myös valtuutettujen istumajärjestyksessä eli Ritolan paikka oli siirretty Katri Virtasen viereen.
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rotulojen kehitys vähintään 
Suomen kuntaliiton verotu-
lojen ennustekehikon perus-
teella; kunnallisveroprosentti 
21,0 ja kiinteistöveroprosentit 
valtuuston vuodelle 2022 vah-
vistamien prosenttien mukai-
sena; valtionosuudet on ar-
vioitu Suomen kuntaliiton 
valtionosuuslaskelman mu-
kaisena; sekä lainoitus inves-
tointiohjelman perusteella.

Kaupunginhallitus esitti, 
että talousarviokirjan sivulle 
83 kohtaan Tuulivoimahank-
keiden edistäminen lisätään 
toimenpiteeksi Pudasjärven 
kaupungin tuulivoimastra-
tegian laatiminen. Strategi-
an valmistelutyö rahoitetaan 
kehittämisrahastosta. Talous-
arviokirjan sivulle 107 inves-
tointiohjelman kohtaan esi-
tettiin, että Ollukantien ja 
kävelykadun rakentaminen 
kuvauksen perään lisätään 
hiihtosilta 200 000 euroa ja 
kävelykatu 150 000 euroa ja 
että ne on tarkoitus toteuttaa 
suunnittelukauden jälkeen 
aikaisintaan vuonna 2025.

Päätökset  
äänestysten  
jälkeen
Käsittelyn kuluessa joudut-
tiin äänestämään useita ker-
toja ja pidettiin myös yksi 
vajaan 10 minuutin neuvotte-
lutaukokin. 

Perussuomalaisten esi-
tyksien pohjalta äänestettiin 
viisi kertaa. Nivankankaan 
kunnallistekniikan rakenta-
mista esitettiin siirrettäväk-
si myöhempään ajankoh-
taan. Ranuantien risteyksen 
levennyshanketta esitettiin 
poistettavaksi. Suojanlinnan 
uuden sisääntulon rakenta-
mista esitettiin poistettavaksi. 
Lentokentän toimintaympä-
ristön parantamisen määrä-
rahaa esitettiin pienennettä-
väksi. Romekievarintien ja 
kävelykadun määrärahat esi-
tettiin poistettavaksi. Talous-
arvion tekstiosasta esitettiin 
poistettavaksi tuulivoima-
hankkeiden edistäminen. 

Vasemmistoliitto esitti 
myös Ollukantien ja kävely-
kadun rakentamisen poista-
mista investointiohjelmasta. 

Äänestyksissä kaupungin-
hallituksen esityksiä kannatti 
18-20 valtuutettua ja hallituk-
sen esityksestä poikkeavia 
esityksiä 7-9 valtuutettua. 

Talousarvioon 
2021  
lisämääräraha
Hyvinvointi- ja sivistystoi-
minnan toiminta-alueelle hy-
väksyttiin 396 000 euron li-
sämääräraha. Asiaa esitteli 
valtuustolle opetus- ja sivis-
tysjohtaja Juha Holappa. 

Oulunkaaren jär-
jestämissopimus 
2022
Oulunkaaren kuntayhty-
män järjestämissopimus 
vuodelle 2022 hyväksyttiin 
yksimielisesti. Järjestämisso-
pimus perustuu Oulunkaa-
ren omistajaohjauksen neu-
vottelukunnassa tehtyihin 

linjauksiin. Sopimuksessa 
osapuolet sopivat vuosittai-
sista taloudellisista toimista ja 
toiminnallisista tavoitteista.

Haukiojan yksityistien 
perusparannushankkeen 
suunnittelukustannuksia 
avustettiin 5000 eurolla yksi-
tyistiekäytäntöjen mukaisin 
ehdoin. 

Kurenalan pohjoisen 
osan asemakaavaa päätettiin 
muuttaa siten, että Metsäpir-
tin tilaan muodostuu omako-
titalon rakennuspaikka. 

Kaupungin kiinteistö-
ohjelman päivitys hyväk-
syttiin vuosille 2021-2025. 
Kiinteistöohjelmassa keski-
tytään alaskirjaamaan tar-
peettomat ja käyttämättömät 
kiinteistöt huomioiden kiin-
teistöjen nettomenot ja perus-
korjaustarpeet pitkällä aika-
välillä. Ohjelman tavoitteena 
on suunnitelmavuosien ai-
kana pyrkiä alaskirjaamaan 
ainoastaan kiinteistöjen kir-
janpitoarvoja, jotta käyttä-
mättömien ja vajaakäyttöis-
ten kiinteistöjen nettomenot 
saadaan poistettua kuormit-
tamasta varsinaista käyttöta-
loutta.

Valiokuntien  
katsaukset 
Yhteisövaliokunnan puheen-
johtaja Jorma Kouva ja Hy-
vinvointivaliokunnan vara-
puheenjohtaja Katri Virtanen 
pitivät kokouksen alussa va-
liokuntien katsaukset. Näis-
tä uutisoidaan toisaalla leh-
dessä. 

Kaksi valtuusto-
aloitetta
Vasemmistoliiton Antti Ti-
hinen jätti kokouksen lopus-
sa valtuustoaloitteen, että 
kaupunki laatisi energia- ja 
lämmöntuotantostrategian. 
Energian tuotannossa tuuli-
voima on yksi iso yksittäinen 
tekijä. Tuulivoiman sijoittu-
minen kuntamme alueelle 
olisi hyvä olla ennalta mie-
tittyä. Näin vältämme häirit-
seviin paikkoihin sijoittuvan 
tuulivoima tuotantoa. Sama 
koskee lämmön tuotantoa. 

Lämmön ja energiankin 
tuotannossa tulee tulevai-
suuden puheenaiheeksi pie-
nydinvoimalat. Nähdäkse-
ni Pudasjärven tulee katsoa 
tulevaisuuteen ja omalla en-
nakoinnillaan pyrkiä tart-
tumaan niihin mahdolli-
suuksiin, jotka ovat tarjolla. 
Kokonaisuudessaan energia- 
ja lämmöntuotantostrategia 
pitää sisällään myös Pudas-
järven kaupungin nykytilan 
katsauksen hiilijalanjäljestä ja 
tiekartan kohti hiilineutraa-
limpaa Pudasjärveä.

Kristillisdemokraatti-
en Ari-Pekka Nieminen teki 
aloitteen, että valtuuston pu-
heenjohtaja ilmoittaisi tule-
vista ryhmäpuheenvuoroista 
vähintään viisi päivää ennen 
varsinaista kokousta. 

Kokouksen lopussa kau-
punki luovutti valtuutetuille 
joululahjat ja kokoonnuttiin 
ruokailemaan Hirsikampuk-
selle.

Heimo Turunen

”ELDANKAJÄRVEN JÄÄ”
on taakse jäänyttä elämää ...

”Eldankajärven jää” oli jat-
kosodan suursuosikki. 
Myös lukuisissa veteraa-
nijuhlissa on laulettu, että 
”läskiä, lotinaa ja peuran-
pa pyllyä ihanaa, on römp-
sissä käristetty, kiristetty, 
vattahan varistettu juu…”  

Eldankajärven jää sa-
noitettiin joulukuussa 1941 
Jalkaväkirykmentti 32:n 
komentokorsussa Uhtual-
la. Silloinhan oli muodissa 
”Lili Marlen”.

- Rykmentin komenta-
ja eversti Aksel Vuokko sa-
noi rykmentin oululaissyn-
tyiselle valistusupseerille 
Erkki Tiesmaalle ja minul-
le, että ”mitä te tuota ”Lili 
Marlenia” aina laulatte 
kun teitä on kaksi opetta-
jaa, ja tietääkseni vielä ru-
noilettekin. Ei muuta kuin 
teette uuden marssin. Ja 
tämä on käsky eikä mikään 
pyyntö!”, muisteli opetus-
neuvos Jouko Pesola haas-
tatellessani häntä taannoin 
Helsingissä.

”Fritzit ja Maxit 
ja ja Petromama-
xit juu…”
Rykmentin komentaja 
määräsi lomalle lähties-
sään pataljoonan komen-
tajan pitämään huolta lau-
lun syntymisestä. Majuri 
Simo Mäkisellä pulppusi 
runosuoni vahvasti ja hän 
tokaisikin linjoille lähties-
sään, että laulun pitää al-
kaa ”Eldankajärven jää on 
taakse jäänyttä elämää, on 
siellä ne Fossit ja Sassit ja 
puomit ja passit”. 

”Eldankajärvi viittaa kah-
teen pieneen Joutankijärveen. 
Römpsä oli metallinen ruo-
ka-astia, jossa ruokaa voidaan 
valmistaa avotulella. Fossi 

tarkoitti osasto Fossia johtavan 
majuri Alfons Järven etunimeä. 
Sassi oli väännös sairasauto-
aseman lyhenteestä S.Auto.As. 
Puomit ja passit taas viittasivat 
lomalle lähtijöiden sotilaspassi-
en tarkastukseen.

- Meillä alkoikin kuumei-
nen työ. Erkillä oli kitara ja 
mielessä saksalaisen Fred 
Markushin sävellys ”Ali 
Baba”, Abessianin sodasta 
kertova foxi: ”Addis Abeba 
ja maa Abessinian, on kaikkein 
huulella, tuulella, mielellä, kie-
lellä juu . . .”. 

- Minä toimin kirjurina 
ylälaverilla Erkin maatessa 
alempana. Kun hänellä oli 
suurenmoinen lahja riimitel-
lä nopeasti, oli minulla täysi 
työ kirjoittaa siinä vauhdis-
sa. Välillä piti kuitenkin kes-
keyttää ja sanoa, että ”kuu-
le, eikös tuohon sopisi jokin 
muu sana?” ”No sano sit-
ten”, Tiesmaa urahti ja minä 
sanoin, että pannaan se ja se 
sana. Tiesmaa hyväksyi ja 
niin laulun teko jatkui.

”Korsuissa kamina, siellä 
pelataan nakkia, raminaa, on 
meillä Fritzit ja Maxit ja Petro-
pamaxit juu.” ”Kis-Kis-kukku-
lat, on siellä munat sekä mak-
karat.” ”Varjossa honkien on 

lottakanttiini, sumppia keittävi 
siell´ lotta Lunkreeni.”

”Fritzit ja Maxit” olivat 
panssarivaunujen miehistöä, 
Petromax oli valaisin. Kis-
Kis-kukkulat viittasivat lä-
heisiin Kiskisjärviin. Munat 
sekä makkarat olivat tuki-
kohtien nimiä. ”Lotta Lunk-
reeni” oli muonituslotta Elsa 
Vanhala. 

Ensiesitys  
korsussa 
Kun ”Eldanka” oli sanoitettu, 
se esitettiin ensimmäiseksi 
pataljoonan komentajalle.

- Erkki otti kitaran ja me 
lauloimme ”Eldankan” kor-
sussamme, Jouko Pesola ker-
too. Laulun edetessä alkoi-
vat kyyneleet ykskaks vieriä 
majuri Mäkisen silmistä ja 
sitten meidänkin. Tunnelma 
oli niin tiivis, että jopa Erkki 
Laurila, silloinen adjutantin 
sijainen ja myöhempi aka-
teemikko, hieman kipristeli 
silmiään, vaikka onkin jäyhä 
hämäläinen.

- Nyt se pannaan nauho-
ja pitkin jokaiseen korsuun, 
missä vaan on puhelin, Mä-
kinen määräsi. Kun evers-
ti Vuokko palasi lomalta ja 

Joukot etenevät pölyistä tietä Uhtualla. SA-kuva.
Eversti Vuokko Uhtualla. 
SA-kuva.

Vieraita eversti Vuokon korsulla Uhtualla 11. helmikuuta 1941. SA-kuva

kuuli laulun, hän määräsi 
meidät esittämään sitä kor-
susta korsuun, ja niin ”El-
danka” alkoi kaikua joka 
puolella. ”Eldanka”-ryh-
mä esitti laulunsa Uhtuan 
suunnalla rintamaradios-
sa ennen joulua 1941 ja lau-
lu tuli tunnetuksi ympäri 
Suomea - sittemmin myös 
asemiesilloissa Oulussa ja 
Helsingissä. 

Martti Kähkönen

Jouko Pesola, syntynyt 
1915, oli monipuolinen lah-
jakkuus, ja pätevöityi musii-
kin, kuvaamataidon, liikun-
nan ja puhetaidon opettajaksi. 
Nuorena hän väänsi Suomen 
mestareita painimolskilla, oli 
suuri lupaus yleisurheilussa 
ja kepitti ammunnassa pari 
maailmanmestariakin. 

Pesola tunnetaan myös 
persoonallisena taidemaalari-
na, jonka töitä on nähty mm. 
Suomen taiteen näyttelyis-
sä New Yorkissa, Chigagos-
sa ja Washingtonissa. Pesola 
kiersi pari kymmentä vuotta 
konsertoimassa, ja hänen tun-
netuin sävellyksensä on ”Ve-
teraanimarssi”. 
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Kotipaikkakunnan viihtyvyys 
on nuorille yksi hyvinvoinnin tekijöistä
Oulun Seudun Leader to-
teutti syksyllä kyselyn nuo-
rille, koskien vapaa-ajan 
viettoa sekä kotipaikkakun-
nan kehittämistä. Vastauk-
sia kyselyyn saatiin yhteensä 
851 kappaletta, joista pudas-
järveläisiä nuoria oli vastaa-
jista 105, heidän ikähaaruk-
kansa oli 12–16 vuotta. 

Vastaajista 50 prosentil-
la oli jokin säännöllinen har-
rastus vapaa-ajalla. Nuo-
ret toivoivat harrastavansa 
muun muassa jääkiekkoa, 
mopoilua sekä moottoriur-
heilua – etenkin pajoja toi-
vottiin, missä voisi korjailla 
mopoja yhdessä. Pudasjär-
velle toivottiin myös ratsas-
tusta sekä erilaisia pallopele-
jä ja taiteellisia harrastuksia.

Pudasjärveläisten nuor-
ten mielestä hyvinvoin-
tiin vaikuttaa eniten se, että 
on kavereita. Lisäksi hy-
vinvointia edisti harrastuk-
set sekä nuorille suunnat-
tu toiminta ja tapahtumat. 
Paikallinen luonto ja luon-
nossa liikkuminen nähtiin 
hyvinvointia lisäävänä teki-
jänä. Nuorten hyvinvointi-
palvelut sekä syrjäytymisen 
ehkäisy oli myös yksi tär-
keimmistä hyvinvoinnin te-
kijöistä vastanneiden mu-
kaan. 

Nuorten mielestä Pu-
dasjärvellä tulisi eniten ke-
hittää kotipaikkakunnan 
viihtyvyyttä sekä harrastus-
mahdollisuuksia. Panoksia 
toivottiin myös nuorten yrit-
täjyyden tukemiseen ja kan-
nustamiseen. Yhdistys- ja 
seuratoiminta koettiin Pu-

dasjärvellä olevan kunnossa.
Vaikuttamis- ja osallis-

tumismahdollisuudet ovat 
nuorten mielestä osittain 
kunnossa, mutta niiden ke-
hittämistä myös toivottiin. 
Nuoret toivoivat voivansa 
vaikuttaa alueensa asioihin 
kyselyiden sekä äänestämi-
sen avulla. Jäähallin rakenta-
minen nousi kyselyssä use-
assa kohdassa esiin, nuoret 
toivoivat voivansa harras-
taa jääkiekkoa sekä luiste-
lua ympärivuotisesti. Pu-
dasjärvelle toivottiin myös 
pelikenttää sekä parempaa 
liikuntahallia. Sivukylille 
toivottiin kerhoihin aktiivi-
sia vetäjiä. 

Nuoriso Leader  
tukee  
harrastamista
Oulun Seudun Leader on ke-
hittämisyhdistys, joka akti-
voi alueensa asukkaita kehit-
tämään omaa kotiseutuaan. 

Nuorille järjestetty kyse-
ly on yksi osa tulevan ohjel-
makauden suunnittelutyötä, 
sillä nuoret ja nuoriin panos-
taminen on noussut vahvas-
ti esille, kun kuntien tarpeita 
on kartoitettu. Siksi osaltam-
me haluamme tuoda nuoril-
le vaikutusmahdollisuuksia 
ja perustimme syksyllä nuo-
risotyöryhmän. Nuorisotyö-
ryhmän tehtävänä on päät-
tää mihin asioihin halutaan 
työryhmällä tarttua ja nii-
tä viedään eteenpäin konk-
reettisina tavoitteina. Lisäk-
si nuorisotyöryhmä aloittaa 
vuoden alusta lausumaan 
päätökset saapuneisiin Nuo-
riso Leader rahoitushake-
muksiin.

Nuoriso Leader rahoitus 
on tarkoitettu nuorten omil-
le ideoille. Nuoriso Leade-
rista voi hakea rahoitusta 
yhteiseen harrastamiseen, 
tekemiseen tai tapahtuman 
järjestämiseen. Se voi olla 
esimerkiksi airsoftia, fris-

beegolfia, lautapelien pelaa-
mista tai jonkin teemajuhlan 
järjestämistä. Myös oppilas-
kunnat, järjestöt sekä nuori-
sotilat voivat hyödyntää ra-
hoitusta, kunhan hakijana 
ovat 13–25-vuotiaat nuoret, 
jotka asuvat Oulun Seudun 
Leaderin toiminta-alueella.

Nuoriso Leader tukee 
myös yrittäjiä, rahoituksel-
la tuetaan nuoren yrittäjän 
kone- laite- sekä kalusto-
hankintoja. Tukea voi myös 
hyödyntää yrityksen mark-
kinointiin. Tuella on iso mer-
kitys aloittelevalle nuorelle 
yrittäjälle, sillä yritystoimin-
nan voi käynnistää heti laa-
dukkailla välineillä ja riski 
aloittamiseen on tällöin pie-
nempi.

Oulun Seudun Leader ja 
sen nuorisotyöryhmä halu-
aa kiittää alueensa kouluja 
yhteistyöstä kyselyn järjes-
tämisen ja sen onnistumisen 
vuoksi.

Marjo Takalo

Nuorisotyöryhmän toisesta kokouksesta Iistä, osa työryhmäläisistä osallistui etäyhteydellä 
pitkien välimatkojen sekä vallitsevan tilanteen vuoksi. Vasemmalta alhaalta Mona Kela (Iis-
tä) ja Emilia Seppälä (Haukiputaalta). Oikealta alhaalta Veera Impiö (Oulu) ja Joona Karjalai-
nen (Haukipudas).

Yhä useampi yritys haluaa 
pienentää hiilijalanjälkeään, 
ja siihen biokaasun käyttö 
tarjoaa Oulussa paikallisen 
mahdollisuuden. Kiertokaa-
ri Oy on solminut kolmen 
ison oululaistoimijan kans-
sa uudet biokaasun toimitus-
sopimukset. Biokaasu liiken-
nepolttoaineena kasvattaa 
myös tasaisesti suosiotaan. 
Biokaasua valmistetaan Rus-
kossa biojätteestä ja puhdis-
tamolietteestä, joten jokainen 
lajiteltu biojätemurunen pää-
tyy Kiertokaaren toimialu-
eella todelliseen hyötykäyt-
töön.

Ruskon Betoni Oy teki 
ympäristöteon uusimalla hil-
jattain lämmitysjärjestelmän-
sä biokaasua hyödyntäväksi. 
Yritys lämmittää biokaasul-
la betonin tuotannossa käy-
tettävän veden sekä kiviai-
neksen.

Yrityksen tekninen joh-
taja Arto Väänänen kertoo, 
että paranevan energiatehok-
kuuden lisäksi hiilijalanjäljen 
pienentäminen oli kannusta-
vana perusteena päätökselle. 
Etuna oli toki myös se, että 

Kiertokaaren tarjoama bio-
kaasuverkosto oli lähellä.

-Kun käytämme biokaa-
sua kiviaineksen lämmityk-
sessä, hiilidioksidipäästöt 
Ruskon Betonin Oulun ase-
malla laskevat 65 prosenttia. 
Se on varsin merkittävä mää-
rä, Väänänen painottaa.

Aiemmin lämmitykseen 
on käytetty kevyttä poltto-
öljyä noin 80 000 litran ver-
ran vuodessa. Yhdessä Polar-
matic Oy:n kanssa kehitetyn 
Bioturbon käyttö on osoit-
tautunut toimivaksi järjestel-
mäksi. Väänänen on valmis 
suosittelemaan biokaasun 
käyttöä muillekin. 

Kaksi muuta uutta isoa 
biokaasun teollisuuskäyttä-
jää ovat Oulun yliopistolli-
nen sairaala ja muovituottei-
ta valmistava Aikolon Oy. 
Molemmat korvaavat bio-
kaasulla sähkön käyttöä toi-
minnoissaan. 

Aikolon ottaa tuleva-
na kevättalvena biokaasun 
käyttöön uudella tuotanto-
linjallaan. Linjalla ryhdytään 
valmistamaan pinnoitettuja 
lasinkirkkaita muoveja, jotka 

korvaavat laseja esimerkiksi 
ajoneuvoissa. Muun muassa 
pinnoitusprosessissa käytet-
tävät uunit lämmitetään ko-
konaan biokaasulla. 

Liiketoiminnan kehitys-
johtaja Martti Hahtonen ker-
too, että biokaasun valinta on 
yksi osa vastuullista liiketoi-
mintaa. 

-Pyrimme jatkuvasti ke-
hittämään entistäkin vas-
tuullisempia tapoja toimia. 
Läpinäkyvien muovien val-
mistamisen hiilijalanjälki on 
kaikkiaan huomattavasti ma-
talampi kuin lasin, ja biokaa-
sun käyttö madaltaa sitä en-
tisestään.

-Uudet sopimukset kol-
minkertaistavat biokaa-
sun teollisuuskäytön, laskee 
Kiertokaaren kehityspääl-
likkö Jari Kangasniemi. Ai-
emmin biokaasua ovat käyt-
täneet kaksi suurpesulaa: 
Lindström Oy:n Ruskon pe-
sula sekä Oulun Keskuspe-
sula Cliini Oy.

Myös biokaasun käyt-
tö liikennepolttoaineena on 
kasvanut tasaisesti. Kangas-
niemi kertoo, että tällä het-

kellä Ruskon jätekeskuksessa 
tankataan autoihin kuukau-
sittain noin 60 000 bensalitran 
verran biokaasua. Kasvua on 
vauhdittanut Ruskoon ke-
väällä 2021 avattu linja-auto-
jen oma tankkausasema. Sitä 
on valmiudet laajentaa jopa 
22-paikkaiseksi. Laajentami-
seksi tarvitaan kaavamuutos, 
joka on parhaillaan tekeillä.

Oulun Taksipalvelu on 
vuokrannut asemalta viisi 
paikkaa biokaasubusseilleen. 
Kiertokaaressa toivotaan, 
että joukkoliikenne siirtyi-
si tätäkin enemmän käyttä-
mään paikallisesti tuotettua 
biokaasua – onhan se koko-
naiselinkaareltaan päästö-
töntä polttoainetta. 

Mikä tahansa yritys voi 
vuokrata katetun tankkaus-
paikan suljetulta ja vartioi-
dulta alueelta. 

Mainittakoon, että Kierto-
kaari huolehtii Pudasjärven 
kaupungin jätehuollosta ja 
-neuvonnasta.

Sari Arffman

Hiilijalanjälki kutistuu biokaasun avulla

Joulupukki jo 
matkaan kävi 

- aattoillan jännitys 
tarttui pienimmistä

Jouluaatto on joulupukin 
kiireisin työpäivä, niin tänä-
kin jouluna. Monessa kodis-
sa valkoparta ehti käymään 
ihan henkilökohtaisesti ja 
toisissa kodeissa pukki oli 
hoitanut lahjat edeltä kä-
sin kuusen alle. Mutta an-
netaanpa joulupukin itse 
kertoa tarinaa yhdestä vie-
railusta.

- Vaikka aikataulu oli 
tiukka, niin sydämeni ha-
lusta halusin käydä vieraile-
massa minulle uudessa pai-
kassa. Korvatunturilla oli 
kyllä asiasta puhuttu koko 
vuoden ajan. Olihan se rie-
muisaa nähdä viisi pientä 
lasta odottamassa. He olivat 
odottaneet minua aattoilta-
na jo tovin aikaa. Olihan se 
kiva yllätys, kun Viivi, Fan-
ni ja Veera alkoivat laulaa 
ensi kohtaamisen johdosta 
jotakin sellaista laulua, jota 
en tunnistanutkaan. Pelkoa 
ei näyttänyt olevan, vaan 
tytöt ryhmittyvät heti vie-
reeni valokuvausta varten. 
Ensimäistä joulua viettä-
vä August asetettiin polvel-
leni ja Eino-poika oli äitin-
sä sylissä, näin muistelisin. 
Kyllä oli tässä perhejoulus-
sa kilttejä lapsia ja vanhem-
pia, kun lahjoja olivat tontut 
niin monia paketoineet. Iloa 
ja hyvää mieltä löytyi kaikil-
ta. Lahjojen avaamisen yh-
teydessä kysäisin Viiviltä ja 
Fannilta: ”Miltäs se tuntui 
nähdä Joulupukkia?” Niin 
oli molempien yhteinen vas-
taus: Kivalta! Siitähän minä 
innostuin kyselemään muil-
takin joulusta.

- Hyvältähän se tuntuu 
joka vuosi, kun saa olla yh-
dessä perheen kanssa, kom-
mentoi Jussi. 

Minnan mielestä oli mu-
kava kokoontua yhteen, 
nähdä sisäruksia, heidän 
perheitään ja lapsia.

Yhdessä oleminen on se 
kivoin juttu. Matti hänen 
puolisonsa halusi vielä lisä-
tä, 

- Että oli kyllä mukava, 
kun lapset odottivat Joulu-
pukkia, oli sellainen hyvä 
tärinä päällä. 

Ihan tarttui se jännitys 
meihinkin! Pirtin pöydän ta-
kana istui tyytyväinen isän-
täpari, Päivi ja Esa. 

– Ensimmäistä kertaa 
vietämme perheen yhteis-
tä joulua täällä Pudasjär-
vellä, ihan tosi mahtavalta 
tuntuu tämä. Kyllä tässä on 
kunnolla tunnelmaa! Kyllä 
me varmaan jatkamme tätä 
perinnettä, kun niin hyvä 
tunnelma tulee tässä ja tär-
keintä on tämä yhdessä olo 
täällä. 

– Ja erinomainen joulu-
ruoka, lausahti Minna kes-
kustelun väliin. 

Akselilla oli lahjoja pöy-
dän pääty täynnä. 

– Sinähän olet kilttinä ol-
lut! 

Vapautuneesti Akselia 
nauratti kommentti. 

– Joulua olen odottanut 
hyvillä mielin jo joulukuun 
alkupäivistä lähtien. 

Tupoksesta saakka oli-
vat joulun viettoon tulleet 
Emma, Valtteri ja pikku-Ei-
no. 

– Onhan se mukava olla, 
kun kaikki sisarukset ovat 
koolla. Pitkästä aikaa tuli 
odotettu vieras käymään, 
joulupukki. 

Eino oli tyytyväisenä isän 
sylissä ja katseli tutti suussa 
aattoillan touhuja, eikä vie-
rastanut lähellä olevaa puk-
kia. Augustille, joka oli isä-
Villen sylissä, tänä joulu oli 
ensimmäinen. 

– Mukavahan se on sisa-
rusten kanssa yhdessä olla, 
kun kaikkien lapsetkin ovat 
läsnä. Mukavaahan se on. 

Hanne-äidin mieltä jou-
luna lämmittää se, kun nä-
kee lasten iloisuuden heidän 
touhutessaan keskenään. 
Viivi sanoi vielä äidin sylis-
tä: ”Joulupukin käyminen ja 
lahjat olivat parasta.”

Joulupukin työn parhaita 
puolia on se, että pääsee ker-
ran vuodessa kurkistamaan 
suomalaisiin perheisiin. 
Saa katsella lasten vilpitön-
tä iloa ja odotuksen täytty-
mistä. Nähdä kuinka lasten 
touhuamiset tuovat hyvää 
mieltä vanhemmille ja iso-
vanhemmille. Kaikkien pa-
rasta pienille joulun viettäjil-
le taitaa sittenkin olla isän ja 
äidin turvallinen syli. Se on 
lasten paras paikka. Paras 
joululahja joulun jälkeenkin.

Terveisin joulupukki

En etsi valtaa loistoa, vaan rauhaa päälle maan. Joulu on 
perheiden yhteistä juhla-aikaa.
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Joko näit sä tonttusen, punalakkisen
Lapsuuteni jouluun kuu-
lui vanupartaisen joulupu-
kin lisäksi tonttuja. Olikohan 
näkymätön tonttu hakenut 
kuistin ikkunalta toivomus-
kirjeen ja kuulostellut sini-
sessä hämärässä, olivatko 
lapset kiltisti. Tavailin jou-
lukorteista piirtäjien nimiä 
ja ihmettelin, mistä he tiesi-
vät. Olivatko he ihan oikeas-
ti nähneet tonttuja?

1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun satukuvit-
tajat loivat joulun ilmettä. 
Seimi- ja enkelikuvat am-
mensivat kristillisestä tradi-
tiosta. Vanhasta kansanpe-
rinteestä löydettiin tonttu, 
kotoinen pihapiirin haltija, 
joka hipsutteli huolehtimas-
sa kotieläinten hyvinvoin-
nista. Vähitellen tonttu alkoi 
joulupukin apuna jakaa lah-
joja ja seikkailla kiiltokuvis-
sa, korteissa, lastenlehdissä 
ja satukirjoissa.

Uutta perinnettä synny-
tettiin USA:n lisäksi myös 
Britanniassa. Pitkään hup-
puviittaan pukeutuneen Fat-
her Christmasin saattuee-
na ovat ”browniet”, pienet 
haltijaolennot, jotka leijaile-
vat joulupukin seurana eng-
lantilaisen Arthur Rackha-
min kuvituksessa. Näiden 
olentojen esikuvana on ollut 
kansantarinoiden myyttinen 
keijuhahmo.

Kodinhaltijan uusi 
ilme 
Myös Pohjoismaissa kuvit-
tajat antoivat uutta ilmet-
tä joulutontulle. Vanhat ko-
titontut, kaivoskääpiöt ja 
menninkäiset marssivat kät-
köistään uudistettaviksi. 
Niistä tuli omenaposkisia 
ja valkopartaisia ukkeleita, 
joilla oli yleensä punainen 
myssy sekä punaiset, vihre-

Arthur Rackhamin 
Father Christmas 
tonttuseuralaisi-

neen (1907).

Jenny Nyströmin 
tonttu hyvin ansai-
tulla levolla.

John Bauerin tonttupoika ja todellinen joulupukki. Kuvitus 
vuodelta 1911.

Carl Larsson käytti tytärtään tontun mallina.
Joulupukki tonttuineen vauhdissa Rudolf Koivun kuvitukses-
sa. Martta Wendelinin kuvituksessa tonttu tuo kuusen.

ät tai harmaat vaatteet. 
Vaikka jo H. C. Andersen 

kirjoitti satuja haltijatontuis-
ta, pohjoismaisen tonttuhah-
mon varsinaisia vanhem-
pia olivat ruotsalaiset Jenny 
Nyström ja Viktor Rydberg. 
Vuonna 1875 ilmestyi Ryd-
bergin kirjoittama ja Nyströ-
min kuvittama satu Vigg-
pojasta, joka jakaa lahjoja 
pitkäpartaisen joulumennin-
käisen kanssa. Poika tapaa 
pihapiiriä eli tonttia vartioi-
via pyöreäposkisia tonttu-
ja (tomtar). Nyströmin val-
kopartaisilla tontuilla on 
punainen myssy, vihreä tai 
harmaa nuttu ja polvihousut 
sekä punaiset tai raidalliset 
sukat ja puukengät. Asussa 
on vaikutteita miesten kan-
sanpuvuista. 

Nyströmin jälkiä seu-
ranneen Elsa Beskowin sa-
tumaailmassa empaattiset 
tontut huolehtivat met-
sän eläimistä. Kirjassa Ollin 
hiihtoretki kurkistetaan ku-
ningas Talven linnaan, joka 
muistuttaa joulupukin pajaa 
ja jossa ahkerat pikkuolen-
not valmistavat monenlaisia 
esineitä. Hiippalakin sijas-
ta niiden päähine muistuttaa 
lapinlakkia. 

John Bauerin peikkomet-
sässä saattaa seikkailla pel-
lavatukkainen tonttupoika, 
joka kahlaa lumessa ja talut-
taa parrasta lahjoja kantavaa 
isoa pukkia. Aiheessa yhdis-
tyy moderni tonttuhahmo 
vanhaan legendaan pukis-
ta lahjojen antajana. Kotiku-
vistaan tunnetun Carl Lars-
sonin jouluidylleissä lapset 
leikkivät tonttuja. 

Suomalainen  
satutonttu
Meillä tonttuhahmon van-
hemmiksi voi kutsua Rudolf 
Koivua ja Martta Wende-
liniä, jotka kuvittivat satuja 
ja joululehtiä. Koivu erottaa 
selkeästi tonttu- ja joulupuk-
kihahmot toisistaan. Kook-
kaalla pukilla saattaa olla 
harmaa tai sininen turkki ja 
mukanaan liuta punapukui-
sia tonttuja. Moderni pukki 
tuo lahjoja hevos- tai poro-
kyydin lisäksi myös vauh-
dikkaammin autolla tai len-
toteitse laskuvarjolla.

Wendelin tunnetaan eten-
kin Kotilieden kansikuvista. 
Lehden joulunumeroiden 
kansia eivät kuitenkaan ko-
ristaneet tontut, sillä silloi-
nen päätoimittaja Alli Wi-

herheimo ei pitänyt niitä 
soveliaina aiheina. Wende-
lin kuvitti Viktor Rydbergin 
tunnetun Tonttu-runon, joka 
ilmestyi lastenkirjana vuon-
na 1945. Tästä Valter Juvan 
suomentamasta runosta tuli 
Lyyli Wartiovaara-Kallio-
niemen säveltämänä suosit-
tu joululaulu. 

Joulupukki tonttuineen 
on Suomessa lappilaistu-
nut. Suurten ikäluokkien 
ikioman Markus-sedän ker-
rotaan sijoittaneen joulupu-
kin Korvatunturille. Viime 
aikoina joulupukki on va-
kiinnuttanut asuinpaikak-
seen napapiirin, mistä kerto-
vat myös Mauri Kunnaksen 
hauskat joulukirjat. Santa-
Parkin luolastossa Rova-
niemellä tonttuväki on pa-
lannut eräiden esikuviensa, 
aarteita vartioivien skandi-
naavisten kaivoskääpiöiden 
maanalaiseen maailmaan.

Sisko Ylimartimo
Kuvituksena olevat kor-

tit ja lehdet kirjoittajan ko-
koelmasta.

Kirjoittaja on pudasjär-
veläislähtöinen tietokirjai-
lija. Hän asuu nykyisin Ro-
vaniemellä.
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Kansanedustaja ja Liike Nyt 
-puolueen puheenjohtajaa, 
Harry ”Hjallis” Harkimoa 
odotti uskollinen joukko Hy-
vinvointikeskuksen pihassa 
tiistaina 21.12. Rennon oloi-
nen ihminen astui ohjaa-
jan paikalta autosta ja kävi 
heti asiaan. Hjallis omalla 
esimerkillään kävi kannat-
tamassa Pirtissä toimivaa 
kahvilaa. Liike Nyt:n yksi 
perusperiaatteista kuuluu-
kin: ”Yrittäjyys on tehokkain 
tapa tehdä asioita, jos sille 
annetaan tilaa.” Pudasjärve-
läinen aluevaaliehdokas Kai-
su Heikkinen otti Hjalliksen 
lämpimästi vastaan kyynär-
päätervehdyksen ja pienin 
muistamisin. Puolueen eh-
dokkaita oli paikalla myös 
Oulusta.

Hjalliksen kanssa juteltiin 
millaisia tavoitteita LN:llä on 
tulevissa aluevaaleissa.

- Aluevaalien tärkein kär-
kiteema meillä on se, että me 
emme ei hyväksy näitä hy-
vinvointialueita. Alueita on 
ihan liikaa. Tähän pitää saa-
da muutos. 21 aluetta + Hel-
sinki + Ahvenanmaa. Vai-
keaa on kaikkien menestyä. 
Tiedämme jo nyt, että on mo-
nia pieniä alueita, jotka eivät 
tule pärjäämään yksin. Mei-
dän suurin kritiikki kohdis-
tuu sote-uudistuksen huo-
noon valmisteluun. Tämä 
uudistus on tehty politikoin-
nilla, johon on tuotu omia 
ideologioita. 

- Toiseksi haluaisimme 
purkaa hoitojonot. Tällä-
kin hetkellä 150 000 ihmis-

tä odottaa pääsyä hoitoon. 
Miksei heti anneta heille pal-
veluseteleitä ja nosteta Ke-
la-korvausta, että ihmiset 
pääsisi hoitoon. Sitten me 
haluaisimme takaisin oma-
lääkäri-systeemin. Siinä on 
kovat kustannukset, noin 
500 miljoonaa, mutta on las-
kettu, että kahden vuoden 
sisällä tulisi miljardi euroa 
takaisin, kun erikoissairaan-
hoitoon tulisi vähemmän po-
tilaita. 

- Mutta kaiken kaikki-
aan, minä en ymmärrä, mis-
tä nämä rahat tehdään tähän 
uudistukseen?! Puhutaan 
viidestä miljardista euros-
ta, jotka tarvitaan palkkahar-
moniaan, tietokoneisiin, by-
rokratiaan ja hallintoon. Ihan 
turhaan rakennetaan tällais-

Liikkeelle nyt - Hjallis Harkimo vieraili Pudasjärvellä

Liike Nyt:n periaatteisiin kuuluu yrittäjien tukeminen, ihan konkreettisesti. Hjallista palveli 
Kiireen Raja -kahviossa Aila Tauriainen.

Aluevaaliehdokas Kaisu Heikkinen (vasemmalla) oli iloinen Hjallis Harkimon vierailusta Pu-
dasjärvellä. Mukana kuvassa myös Oulun aluevaaliehdokkaat Matti Ervasti (takana) ja Eija An-
nala (oikealla). 

ta hallintomallia. Uudistuk-
sessa olisi voinut hyödyntää 
nykyisiä sairaanhoitopiire-
jä. En ole vielä ymmärtänyt, 
että mikä se hyöty tässä on? 
Emme kannata maakun-
taveroa, koska tulevat hy-
vinvointialueet ovat kan-
tokyvyiltään niin erilaisia. 
Verrataanpa Hus:n tai Pir-
kanmaan aluetta jonnekin 
Kokkolan tai Itä-Uuden-
maan alueeseen, niin sehän 
on ihan naurettavaa!

- Lähdin Kokoomuksesta 
aikoinaan, koska minä halu-
sin muuttaa päätöksenteon 
mallia. Ihmisten täytyy itse 
olla mukana päättämässä 
asioista. Meillä on muun mu-
assa 14 000 ihmisen nettipar-
lamentti, joka vaikuttaa liik-
keen kantoihin. Nyt olemme 
tulleet toiseen vaiheeseen. 

Joulun alla julkaisemme seu-
raavan ison teemamme. Se 
tulee keskittymään vallan-
käytön ongelmiin. Suomessa 
on poliittiset virkanimityk-
set, valtionyhtiöihin valitaan 
poliittisin perustein, eikä sen 
perusteella mitä ne osaavat. 
Sitten koko tämä lobbarisys-
teemi on täysin mätä. Tällä 
hetkellä tehdään jo seuraa-
van hallituksen ohjelmaa. Ja 
nämä poliitikot siirtyvät näi-
hin lobbarifirmoihin, niin 
kuin ei olisi mitään ongel-
maa? Ammattiyhdistykset 
saavat verovapaata rahaa, 
joilla he maksavat puoluei-
den vaaleja! Valtaa käyte-
tään Suomessa paljon väärin 
ja tähän haluamme muutos-
ta. Tämä tulee olemaan mei-
dän tärkein teemamme tule-
vaisuudessa.

Hjallis otti vielä lopuk-
si uunituoreeseen 17.12. mi-
nisteri Kiurun ilmoitukseen, 
että koronapassi ei ole syn-
tynyt tarpeesta tautitilantee-
seen, vaan passin käytön laa-
jentaminen on tehty jo paljon 
aikaisemmin. 

- Minusta se on aivan kä-
sittämätöntä. Mitä silloin on 
mietitty ja miksi sellainen 
passi on tehty? Suomessa 
sitä ei ainakaan ole tehty. Pi-
tää olla tosi tarkka tällaisten 
passien teossa. Ei niitä noin 
vain voi ihmisille tehdä. Kyl-
lä minä sen ymmärrän, että 
pitää rokottaa. Mutta näis-
tä passeista ei ole kerrottu, 
se on just tätä vallan väärin 
käyttöä. Minä en voi käsittää 
tämmöistä! 

Ape Nieminen

Juhani Jurmu 
Keskustan Sarakylän 
paikallisyhdistyksen 

puheenjohtajaksi
Keskustan Sarakylän pai-
kallisyhdistys piti syys-
kokouksen maanantaina 
20.12. Sarakylän metsäs-
tysseuran hirvihallilla. Yh-
distyksen puheenjohtajak-
si valittiin Juhani Jurmu, 
sihteerinä jatkaa Rauni 
Kummala ja hallitukseen 
valittiin Jukka Särkelä 
(vpj), Esko Piipponen, Kai-
sa Nivala, Jorma Kouva, 
Juha Viuhkola ja Heikki 
Sarajärvi.

Tulevana vuonna järjes-
tetään aluevaalien yleisöti-
laisuus tammikuulla koro-
nan sallimissa puitteissa. 
Lisäksi valmistaudutaan 
syksyn 2022 seurakunta-
vaaleihin ja kevään 2023 
eduskuntavaaleihin.

Kokouksessa oli läsnä 
Pohjois-Pohjanmaan alue-

vaaliehdokas Anni-Inke-
ri Törmänen. Hän korosti 
puheenvuorossa aluevaali-
en merkitystä. Nyt tulevat 
aluevaltuutetut päättävät 
missä ja miten sotepalve-
lut toteutetaan Pohjois-
Pohjanmaalla vuoden 
2023 alusta. Tavoite on, 
että maakuntamme asuk-
kaat saavat sosiaali-, ter-
veys- ja pelastuspalvelut 
tasavertaisesti asuinpai-
kasta rippumatta. Uudis-
tuksen tavoite on vahvis-
taa lähipalveluja siten, että 
jokaisessa kunnassa on vä-
hintään yksi sosiaali- ja ter-
veysasema. Lähiasema on 
helpoin ovi hyvinvointi-
alueen palveluihin.

Jorma Kouva

Kurenalan 
Kyläyhdistyksen syyskokous
Kurenalan Kyläyhdistys ry 
piti syyskokouksen kaupun-
gintalon Otava-neuvottelu-
salissa 25.11.2021.

Kokouksessa päätettiin 
pitää jäsenmaksun suuruus 
samana, eli jäsenmaksu on 
jatkossakin jäseniltä 10 eu-
roa ja kannattajajäseniltä 20 
euroa.

Kyläyhdistyksen halli-
tukseen valittiin vuodelle 
2022 seuraavat henkilöt: pu-
heenjohtajaksi Kerttu Simu, 
varapuheenjohtajaksi Mar-
ja Laurila ja sihteeriksi Aini 
Seppänen. Muita jäseniä hal-
lituksessa ovat Leila Ruus-
kanen, Henna Ryhänen, 
Pertti Manninen, Veli Liehu 

ja uutena jäsenenä Aune Ek-
dahlin tilalle Mika Kuusijär-
vi.

Päätettiin järjestää tule-
vana kesänä toritapahtu-
mia, huolehtia Pudasjärven 
rannan uimapaikan ympä-
ristöstä, sekä siihen kuulu-
vien uimakoppien, WC-ra-
kennuksen ja grillikatoksen 

sekä lintutornin siisteydestä.
Tietopiste jatkaa ensi ke-

sänä toimintaansa torilla 
mahdollisuuksien mukaan 
siten, että eri yhdistykset pi-
tävät paikkaa auki vuorovii-
koin.

Aini Seppänen
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– Terve Kake, Make huikkaa ovelta. – Näenkö minä oi-
kein, että luet Sivistyssanakirjaa?
– Jo vain! Nyt minä tiedän, että watti on tehon yksikkö 
ja kilowatti on tuhat wattia. Vaan arvaatkos, miksi suo-
malaisissa sähkölaskuissa käytetään ulkomaalaisia ni-
mikkeitä kuten wattia? No, mitähän siitäkin tulisi, jos 
painoasioissa pitäisi aina selittää, että kalori on ener-
giamäärä, mikä tarvitaan yhden vesigramman lämpö-
tilan nostamiseen 14:sta 15 celsiusasteeseen? On toki 
helpompi sanoa nykyaikana vain ”kalori”. 
– Katsotaan nyt vaikka minun viime sunnuntaista kei-
lapäivääni. Aamu alkoi Moccamaster-pannun Möven-
bick-kahvilla. Kun Rolex näytti, että on aika ajaa parta, 
levitin kasvoille Old Spicen Shaving Foam Musk-parta-
vaahtoa ja Gilletten Fusion leikkasi parran nautitta-
vasti. 
– H & M:n Chanelin Allure Homme Emulsion Apres Ra-
sage virkisti kasvojani ylellisesti ja kainaloihin sipais-
tu Giorgio Armanin Aqua Di Geo raikasti miellyttäväs-
ti. Suihkussa Goldwellin Moisture Definition -shampoo 
ja Graham Webbin Revitalizing Conditioner -hoitoaine 
saivat hiukset säteilemään, ja Braun Plak Control Ult-
ra -sähköhammasharjaan puristettu Yotuel-hammas-
tahna hampaat hohtamaan. Sitten nenän ja korvien 
karvat pois Babyliss For Men -trimmerillä, nieluun Me-
ridol-suuvettä ja lähtiäisiksi suihkaus kylppäriin Gla-
den Air Freshener -ilmanraikastetta. 
– Sonnustauduin Björn Borg-alusasuun, Adidaksen 
lenkkipukuun ja Brooksin lenkkareihin. Kun tallissa 
odottavan Saab Turbo XWD:n Sony-autoradiossa alkoi 
musisoida lempiyhtyeeni Abba, kylmät väreet ravisti-
vat selkäpiitäni. Muistathan sinäkin, miten sensuellis-
ti Agnetha ja Anni-Frid esiintyivät Waterloossaan sil-
loin 1974 Brightonissa. 
– Bowlinghallilla nostin Zecchino-keilalaukustani Pro 
Shopista hankkimani Rhino Pro-pallon, sutaisin ylleni 
Niken paidan, Benettonin housut, Pierre Cardinin sukat 
ja Sweden kengät. Honor Roll-lakka kiilteli, ja baanoil-
la olivat jo All Stars, Ballmasters, Blooper, Falcons, Gran-
kulla Bowlare, Gold Fingers, Jummit, Tornados ja mo-
net muut suomalaiset keilaseurat. 
– Kylläpä helpotti! Kake huokaisee. – Nyt voin rauhal-
lisin mielin katsella illalla telkkarista Hockey Night´ia, 
kun siellä pelaavat Blues ja Pelicans! 

* * *
Tinojen valannassa kannattaa olla varovainen. 
60-vuotias Ari vilkaisi samanikäistä vaimoaan ja tinan 
sihahtaessa kauhasta veteen hän toivoi, että hänel-
lä olisi 30 vuotta nuorempi vaimo. Ja kas, hyvä haltia 
täytti Ari toiveen: hänestä tuli 90-vuotias.

* * *
Kähmyt toivottaa Onnea ja  

menestystä uudelle vuodelle 2022!
* * *

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Kielipeliä

Käpysadolla on suuri merkitys 
käpytikkakantaan

Käpytikka on varmaan mo-
nelle metsässä liikkujal-
le tuttu lintu. Käpytikka on 
ruvennut pesimään myös 
entistä enemmän myös pi-
hapiirissä. Lintujen talviruo-
kinta saa tikat lintulaudalle 
siemeniä ja läskiä syömään. 
Toisinaan tikat käyttävät 
myös linnunpönttöjä yöpy-
miseen. Kesällä tikat jäävät 
helposti myös pihapiiriin pe-
simään, mikäli sopivia seka- 
ja lehtimetsiä on lähettyvillä. 
Pöntöt ovat tulleet käpyti-
koille niin tutuiksi, että lin-
nut osaavat käydä niitä 
myös rosvoamassa kesäisin. 
Monista muista tikoista poi-
keten käpytikka syö myös 
linnun munia ja poikasia. 
Usein käpytikka joutuu suu-
rentamaan pöntön aukkoa 
päästäkseen muniin käsiksi. 
Toisaalta monet pienet lin-
tulajit pesivät vanhoissa kä-
pytikan koloissa. Mutta esi-
merkiksi telkälle ja pöllöille 
käpytikan kolo on liian pie-
ni. Muun muassa kottarai-
selle käpytikan kolot ovat 
tärkeitä. Sen sijaan suurem-
mat linnut pesivät vanhois-
sa palokärjen koloissa. Niin 
palokärki kuin käpytikka-
kin tekevät uuden pesäko-
lon joka vuosi. 

Enimmäkseen tikat käyt-
tävät ravinnokseen vain 
muurahaisia, hämähäkke-
jä, kovakuoriaisia ja muita 
pieniä ötököitä. Pönttölin-
tujen lisäksi käpytikat ryös-
tävät myös joskus räystäs-
pääskyjen pesiä. Kävyt ovat 
nimensä mukaisesti käpy-
tikalle talvella tärkein ja lä-
hes ainoa ravinto. Käpysa-
doilla on tapana vaihdella 
runsaastikin noin 3-5 vuo-
den rytmissä. Yhden vuoden 
käpysato saattaa olla monin-
kertainen verrattuna toiseen 
vuoteen. Vaikka käpysadot 
heittelevät suuresti pysyy 
käpytikka silti maan run-
saimpana tikkalajina. Tal-
vella näkee usein käpytikan 
laittavan kävyn kaarnanra-
koon tai puun koloon, jossa 
kävystä on helpompi irrot-
taa siemenet pois. Toisinaan 
tikka myös takoo kävylle so-
pivan kolon puun runkoon 
tai oksaan. Joskus on las-
kettu käpytikan käyttäneen 
noin 130-140 käpyä talvisen 
päivän aikana. 

Vaikka käpytikka on 
paikkalintu, näkee tikoilla 
toisinaan vaellusta. Varsin-
kin hyvinä pesintävuosina 
lähtevät tikat massavaelluk-
sille. Erityisesti Venäjän poh-
joisosista voi lähteä liikkeelle 
kymmeniä tuhansia tikko-
ja, jopa enemmänkin. Suo-
messa joukkoon liittyy lisää 
tikkoja ja suuntana on usein 
Länsi-, ja Lounais-Suomi. Ti-
kat lähtevät ravinnon perään 
ja nuoret tikat etsivät myös 
omaa reviiriään. Vaellus al-
kaa jo alkusyksyllä heinä-, 
elo-, ja syyskuussa. Suurin 

Talousmetsissä kasvaa entistä enemmän havupuita ja tämä on lisännyt käpytikan talviravin-
toa, eli käpyjä.

osa tikoista palaa jo syksyn 
aikana takaisin omille ko-
tikonnuilleen. Osa vaelluk-
sella olleista linnuista suun-
taavat takaisin itään vasta 
seuraavana keväänä. 

Käpytikka on metsien 
lintu ja se ei mielellään yli-
tä suuria avonaisia aluei-
ta, kuten järvien selkiä. Suu-
ret massavaellukset tekevät 
poikkeuksen ja linnut ot-
tavat riskejä matkallaan. 
Vaellukset jatkuvat usein 
Ruotsiin saakka ja parhail-
la rannikon havaintopaikoil-
la voi nähdä tuhansittain kä-
pytikkoja. 

Käpytikan määrät ovat 
pysyneet viime vuosikym-
menien aikana varsin vakai-
na, vaikka myös käpytikka 
on kärsinyt metsätaloudesta 
ja talousmetsien nuorentu-
misesta. Onneksi käpytikka 
löytää vielä talousmetsistä-
kin sopivan paksuisia pesä-

puita, toisin kuin palokär-
ki. Palokärjen on jo vaikea 
löytää tarpeeksi paksuja pe-
säpuita. Käpytikka viihtyy 
mieluiten vanhoissa avonai-
sissa haavikoissa ja lehtimet-
sissä. Toisinaan pesäkolo voi 
olla myös männyssä ja kuu-
sessakin. Varsin mieluisia 
ovat rämeiden reunoilla ole-
vat männiköt. 

Käpytikka on viimeis-
ten vuosikymmenien aikana 
myös hivuttautunut Lappiin 
mutta esiintymisraja on var-
sin häilyvä koska vuosittai-
sissa määrissä on niin suuria 
vaihteluita. Ilmaston muu-
toksesta tulee olemaan var-
maan hyötyä myös käpyti-
kalle. Ilmaston lämmetessä 
nousee puuraja entistä ylem-
mäksi ja tikatkin levittäy-
tyvät pohjoisemmaksi. Kä-
pytikka ei ole kovin vaativa 
elinpiiriltään ja myöskin ra-
vinto on monipuolista, joten 

sen levittäytyminen pohjoi-
semmaksi tulee jatkumaan 
tulevaisuudessakin. 

Mikäpä mukavampaa 
kuin käpytikan keväinen 
pärinä kelon tai puhelintol-
pan kylkeen. Käpytikalla ei 
ole varsinaista soidinlau-
lua, vaan noin vajaan sekun-
nin kestävä 10-15 nokan ko-
pautus puun kylkeen ajaa 
saman asian. Toisinaan tik-
ka päästää keväällä karhei-
ta huutoja. 

Monet lintulajit ovat riip-
puvaisia tämän varsin me-
luisan linnun tekemistä pe-
säkoloista. Ilman käpytikkaa 
olisi harmaasiepon, leppä-
linnun, kirjosiepon ja monen 
muunkin parimäärä paljon 
nykyistä pienempi.

Jarmo Vacklin



12 Pudasjärveläinen Nro 13 •  to 30.12.2021

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 -

Iso-Syöte tarjoaa jälleen ilmaista lasketteluopetusta 1.-luokkalaisille 
Hiihtokeskus Iso-Syöte 
tarjoaa kaikille Oulun seu-
tukunnissa, Pudasjärvellä 
tai Taivalkoskella asuvil-
le 1.-luokkalaisille lasket-
telupäivän. Kampanja jär-
jestetään nyt jo kolmatta 
perättäistä vuotta. Päi-
vä alkaa turvallisesti hiih-
tokoulusta, jonka jälkeen 
lapset saavat välineet ja 
hissilipun käyttöönsä lop-
pupäivän ajaksi ilmaiseksi. 
Tempauksen takana ovat 
Iso-Syötteen yrittäjäsisa-
rukset Heidi Terentjeff-Ja-
urakkajärvi ja Mikko Te-
rentjeff.

Iso-Syötteen laskette-
lukausi alkoi tänä vuon-
na jo lokakuun puolella, 
ja rinnekansa otti aikaisen 
avauksen innolla vastaan. 
Heidi Terentjeff-Jaurakka-
järvi kertoo kaikista muka-
vinta olleen nähdä, kuinka 

Hiihtokeskus Iso-Syötteen yrittäjäsisarukset Heidi Terent-
jeff-Jaurakkajärvi ja Mikko Terentjeff ottavat uudet laski-
janalut ilolla vastaan.

paljon rinteillä oli lajin en-
sikertalaisia, tai sen pariin 
pitkästä aikaa hiljattain pa-
lanneita. Hän kehuu pande-
mia-ajan tuoneen jotain hy-
vääkin: ihmisillä on aikaa 
harrastaa jälleen yhdessä ja 
perheenä.

Siitä on osaltaan kyse 
myös ilmaisissa laskettelu-
päivissä. Mikko Terentjeff 
kertoo edellisten vuosien 
osoittaneen sen, että tem-
pauspäivät ovat olleet erityi-
sen suosittuja sellaisten van-
hempien keskuudessa, jotka 
eivät itse tunne oloaan var-
maksi lähteä lapsen kanssa 
rinteeseen. Ensi kokemuk-
sen hän kertoo olevan aina 
merkittävä, oli kyse lajis-
ta kuin lajista, ja siksi siihen 
kannattaa panostaa. 

- Hiihtokoulu on aina 
varma tapa aloittaa lasket-
telu tai lumilautailu turval-

Lumilautailija naruhississä harjoittelemassa. 

lisesti ja hauskuuden kaut-
ta, Suomen hiihdonopettajat 
ry:n kouluttajanakin toimiva 
Terentjeff täsmentää.

Viime kaudella korona 
rajoitti ilmaisia laskettelu-
päiviä niin, ettei hiihtokou-
luja voitu järjestää, mutta 
nyt opetus on palannut oh-

jelmaan. Opetus toteutetaan 
kokonaisuudessaan voimas-
sa olevien suositusten mu-
kaan ja terveysturvallises-
ti ulkotiloissa. Kampanjaan 
osallistuville lapsille tarjo-
taan aamupäivän hiihtokou-
lun lisäksi välineet ja his-
silippu koko laskupäivän 

ajaksi. Opetustunnin jälkeen 
he voivat jäädä laskettele-
maan joko kaverien tai per-
heenjäsentensä kanssa. 

- Ryhmätunneilla saattaa 
myös saada uusia kaverei-
ta, joiden kanssa rinnetreffe-
jä voi sopia jatkossakin, Hei-
di vinkkaa. 

Hän kertoo, että moni 
Iso-Syötteen kävijä on löy-
tänyt itselleen tai lapsil-
leen laskuseuraa ja pitkä-
aikaisia ystävyyssuhteita,  
naapurimökin tai -vaunun 
asukkaista. 

Veinalotta Terentjeff
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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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Uusin tuulin eteenpäin

Kaisu Heikkinen tekee uraa Liike Nyt:ssä
Kaisu Heikkinen vaikutti 
ennen Pudasjärven Perus-
suomalaisten ryhmässä, 
vaikka olikin alun pe-
rin kahden vaiheilla, joko 
PS tai Liike Nyt. Kaisu on 
seurannut Liike Nyt:n toi-
mintaa sen perustamisesta 
(2019) lähtien. Ajatukseen 
siirtymisestä PS:sta LN:iin 
ei sisälly mitään drama-
tiikkaa, koska siltä olen 
löytänyt minua lähellä ole-
via teemoja.

- Asioista voi olla niin 
montaa eri mieltä, joten en 
halunnut tiettyä leimaa. 
Koronarokotteista ja maa-
hanmuuttokysymyksistä 
ajattelen vähän eri taval-
la. Mutta heillä on mahta-
va porukka ja toivon heil-

le menestystä, pohtii Kaisu.
- Ennen kaikkea haluai-

sin, että terveyskeskuksi-
en päivystykset säilyisivät 
tai ne pitäisi saada jokai-
sen omalle paikkakunnal-
le. Pudasjärvellä voisi olla 
ympärivuorokautinen päi-
vystys, koska olemme mat-
kailukaupunki. Syötteeltä 
olisi liian pitkä matka ajal-
lisesti Ouluun. Vanhusten- 
ja mielenterveyspalveluihin 
tulee satsata. Omaishoitaji-
en tuen saaminen verotto-
maksi, mutta se kyllä mää-
rätään eduskunnasta, mutta 
kuitenkin. Sydäntäni lähellä 
ovat vanhukset. He ovat niin 
suloisia ja sööttejä. Olen aina 
taistellut vanhusten puoles-
ta. 

Kaisun mielestä terveys-
keskuksen toimintaa tulee 
vaalia eikä pelastustointa-
kaan saa minkään uudistuk-
sen takia lopettaa. Jos Kaisu 
saisi päättää, niin ilta- ja vii-
konloppupäivystys tulisivat 
heti sote-uudistuksen myö-
tä Pudasjärvelle. Sote-uudis-
tus on moninainen kokonai-
suus, mutta siitä huolimatta 
Kaisu ei hyväksy maakunta-
veroa. 

- Asiakas ja kuntapalve-
lujen hinnat eivät saa yhtään 
nousta, painotti aluevaalieh-
dokas.

Vaalityön ohessa Kaisu 
Heikkinen on laittamassa 
Liike Nyt:n paikallisyhdis-
tystä Pudasjärvelle. Käytän-
nön asiat yhdistyksen suh-

teen menevät vuoden 2022 
puolelle. Hän toivotti haluk-
kaat ottamaan yhteyttä enti-
sistä puolue- tai puolueetto-
muustaustoista huolimatta.

 - Ikään, rotuun, rahakuk-
karon paksuuteen katsomat-
ta saa tulla joukkoon mu-
kaan, naurahti Kaisu.

Ape Nieminen

Kaisu Heikkinen on 
pudasjärvinen aluevaalieh-

dokas Liike Nyt:n listalla. 
Hän myös toivottaa 

tervetulleeksi perustamaan 
Liike Nyt:n 

paikallisyhdistystä 
Pudasjärvelle.
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Kun joulupukki risuja toi
Joulunaika on monenlais-
ten tunteiden, kokemus-
ten ja muistojen aikaa. 
Kynttilöiden vienti läheis-
ten haudoille on kuulu-
nut ja kuuluu edelleenkin 
useimpien ihmisten jou-
luaaton kauneimpiin pe-
rinteisiin. Lapsuudessani 
haudoille vietiin kannet-
tomat talikynttilät. Kynt-
tilöiden liian aikaisen 
sammumisen estämisek-
si lumeen kaivettiin sievät 
kolot, joihin valontuojat 
aseteltiin. Kuusen havuil-
la haudan koristelu sai 
viime silauksensa. Hau-
doilla käyntiin osallistui 
koko perhe. Sama käytän-
tö kiinnitti huomioni tänä-
kin Jouluna Pudasjärven 
hautausmaalla. Jouluevan-
keliumin kuunteleminen 
ja tärkeiden jouluvirsien 
laulamisen mahdollisuus 
jouluaattona on nykyään 
mahdollista useampaan 
kertaan. Kirkon juhla-au-

kiolla ulkoilmassa tapah-
tuva jouluaaton hartaus on 
yksi toimiva ja käytännölli-
nen mahdollisuus nykyajan 
ihmisille päästä Joulun tär-
keän sanoman äärelle hauta-
usmaavierailun yhteydessä.

Jouluaaton illansuussa 
vaeltaessani koiraystäväni 
kanssa hiljentyneessä kau-
pungin keskustassa muistin 
kuinka aikoinaan joulumuis-
tamiseen kuului ihmisten 
lahjomisten lisäksi kotieläin-
ten erityiskohtelu. Navetan 
asukit saivat jonkin ylimää-
räisen herkkupalan tai ruo-
ka-annoksen. Pihapiirin lin-
nuille katettiin ruokapöytä 
jyväisillä lyhteillä ja makoi-
sat talit asetettiin lintulau-
doille. Hevonen ja lehmätkin 
suittiin ja harjattiin suurella 
lämmöllä nätin näköisiksi. 

Jouluajassa on hienoa tai-
kaa ja mahdollisuus päästää 
mielikuvitus ja omat miet-
teet valloilleen. Katujen ja 
teiden varrella olevista ta-

loista loistivat monenkirja-
vat valot ja valorakennelmat 
piristäen tummaa pakkasil-
taa. Näitä ihaillessa ja kat-
sellessa oli mielenkiintois-
ta pohtia millaisia touhuja 
ja keskusteluja asuntojen si-
sällä saatetaankaan käydä. 
Pohdittiinko vallitsevan ko-
ronan aiheuttamia erityis-
toimia Joulun viettoon ja 
muuhun elämän menoon? 
Odotettiinko vielä yhtey-
denottoa tärkeältä ihmisel-
tä? Rohkenimmeko itse lä-
hestyä joulutervehdyksellä 
myös vähemmän läheistä, 
mahdollisesti yksinään ole-
vaa ihmistä? Tuskailtiinko 
tekemättömiä tai unohtu-
neita töitä tai joulumuista-
misia? Ymmärrämmekö olla 
kiitollisia niille monien alo-
jen puurtajille, jotka pal-
velevat meitä muita tänä 
erityisaikana ja vieläpä juh-
la-aikana? Miten voimme tu-
kea lapsiamme, nuoriamme, 
apua tarvitsevia perheitä, 

työtä vailla olevia ihmisiä ja 
elinvoimaa ylläpitäviä yrit-
täjiämme vaikeiden asioiden 
tai ahdistuksen riepotelles-
sa? Mistä löytyy kärsivälli-
syys ja turvallisen lämmin 
suhtautuminen lähimmäi-
siimme? Rohkenemmeko 
kiittää itseämme ja läheisi-
ämme kuluneen vuoden hy-
vistä asioista ja tapahtumis-
ta, joita kaikesta huolimatta 
olemme kohdanneet? 

Näitä miettiessäni nä-
kyviin ilmestyi erikoinen 
ja odottamaton kulkija. Mi-
nua ja Rocky-koiraa vastaan 
kurvasi polkupyörällä jou-
lupukki! Pukinkonttia liik-
kujalla ei ollut kyydissään, 
mutta punainen asu, pukin-
hattu ja pyörän takana iloista 
joulunhenkeä vilkuttava pu-
navalo nostivat hyväntuulen 
hymyn kasvoille. Tämä näky 
toi mieleeni vahvan joulu-
pukkimuiston lapsuudesta-
ni. Hiukan nuoremman si-
sareni kanssa olimme taas 

jouluaattona pukkia suurel-
la jännityksellä ja pelollakin 
odottaessamme käyttäyty-
neet turhan rajuotteisesti. Eli 
tapelleet ja olleet tottelemat-
tomia. Äiti oli varoittanut 
meitä useaan otteeseen: ” 
Ellette heti asetu ja käyttäy-
dy kunnolla, joulupukki tuo 
teille lahjojen sijasta risuja.”  
Varoitukset eivät tehonneet, 
vaan villi meno jatkui iltaan 
ja joulupukin saapumishet-
keen saakka. Vihdoinkin 
eteisestä kuului joulupukin 
kolistelu ja tuvan ovi aukesi. 
Näky oli hyytävä!

Suuri varpukimppu jou-
lupukin käsissä. Ei minkään-
laista lahjasäkkiä missään. 
Pukki kertoi kuulleensa, että 
olimme sisareni kanssa ol-
leet kurittomia, joten lah-
joiksi saamme vain piiskoja. 
Anteeksipyynnöllä ja Jou-
lupuu-laulun laulamisella 
meillä on mahdollisuus kor-
jata virheemme ja saisimme 
lahjojakin. Oman arvonsa 

tunteva sisareni loukkaan-
tui piiskoista niin, ettei pu-
kille anteeksipyyntöä eikä 
laulua suonut. Minä tie-
tenkin lahja-ahneena nie-
lin kiukkuni ja itkukur-
kussa pyytelin ilkityöni 
anteeksi ja laulaa luikau-
tin nuotin vierestä pakol-
lisen laulun. Sain himoit-
semani lahjat ja sisarenikin 
olisi saanut omansa, mutta 
periaatteen ihmisenä hän 
ei huolinutkaan niitä. Vas-
ta joulupäivän aamuna äiti 
sai houkuteltua hänet vas-
taanottamaan lahjansa. 
Traumoja tapahtuneesta ei 
jäänyt meille kummalle-
kaan, ainoastaan hauska ja 
opettava muisto.

Elämänvaloisaa Vuotta 
2022 kaikille!

Sointu 
Veivo

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2021

ovat haettavissa 1.1. - 7.2.2021 klo 16.00 välisenä aikana.

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

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

www.pudasjarvi.fi/tuet

HALLINTOTOIMINTA

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2022

ovat haettavissa 11.1. - 14.2.2022 klo 16.00  
välisenä aikana.

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

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

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

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

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

· Tukea eivät voi hakea poliittiset tai uskonnolliset 
yhdistykset.

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

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

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

(yksityiset hakijat)

www.pudasjarvi.fi/tuet

Tänäänkin voit olla 
syy jonkun hymyyn! 

pieni ele -keräys alkoi vuon-
na 1907 nimellä Vaalikeräys, 
jolloin se järjestettiin ensim-
mäisten eduskuntavaalien 
yhteydessä. Tuolloin tavoit-
teena oli kerätä varoja tu-
berkuloosin vastustamiseen. 
Keräyksen toteuttavat 15 
vammais- ja terveystyön jär-
jestöä, joihin kuuluu noin 300 
000 jäsentä.

Nykyisellä nimellä pieni 
ele -keräys on jälleen muka-
na tammikuussa pidettävi-
en aluevaalien äänestyspai-
koilla 12.-18.1. sekä 23.1.2022. 
Monen vammaisen ja pit-
käaikaissairaan elämään on 
epidemiatilanteella ollut hei-
kentävä vaikutus. Eri tu-
kimuodot ja yhteisöllinen 
toiminta on vähentynyt. Ke-
räyksen saamilla lahjoituk-
silla mahdollistetaan 
järjestettäväksi ver-
taistukea ja virkis-
tystä arkeen oman 
kunnan alueella.

Kaikki lah-
joitukset jäävät 
Suomeen ja puolet 
lahjoituksista suoraan paik-
kakunnalle apua tarvitse-
ville. Keräyksellä autetaan 
muun muassa sydänsairaita, 
epilepsiaa sairastavia, vam-
maisia, sokeita, kuuroja, ai-
vosairaita - lapsia, nuoria, ai-
kuisia ja vanhuksia. 

Keräys järjestetään tal-
koovoimin ja suurin osa va-
paaehtoisista on itse vam-
mainen tai pitkäaikaissairas. 
Keräyspaikoilla lahjoituksen 
voi tehdä käteisellä.

- Keräykseen lahjoittami-
nen on monelle suomalaisel-
le tärkeä äänestyspäivän pe-
rinne. Uskomme, että sama 
auttamisen halu ja myötäelä-
minen vaikeina aikoina nä-

kyy, vaikka pandemialla on 
vaikutuksensa keräykseen. 
Toivommekin, että ihmiset 
edelleen löytävät keräyksen, 
sillä lahjoituksista saatu apu 
on sen saajille korvaamaton-
ta, sanoo pieni ele -keräyksen 
toiminnanjohtaja Erika Män-
tylä.      

Pieni ele -keräykseen voi 
lahjoittaa joko keräyslippaa-
seen aluevaalien äänestys-
paikoilla, MobilePaylla nu-
meroon 64971, verkossa 
osoitteessa www.pieniele.fi, 
lahjoittamalla Pieni ele ry:n 
tilille FI73 5727 1820 0477 
19 tai lähettämällä teksti-
viesti LAHJOITA10 nume-
roon 16301 (10 €/viesti). Ra-
hankeräyslupa: Pieni ele ry 
RA/2020/814. Lipaskeräyk-
seen liittyvissä asioissa lisä-

tietoja antavat Pudas-
järven kaupungin 
kuntavastaava 
Terttu Salmi 0400 
499 745 tai Pieni 
ele ry:n toiminnan-

johtaja Erika Mänty-
lä 040 529 5409, erika.

mantyla@pieniele.fi. Pudas-
järvellä pieni ele -keräykseen 
osallistuvat seuraavat paikal-
lisyhdistykset; Pudasjärven 
diabetesyhdistys ry., Pudas-
järven alueen Sydänyhdis-
tys ry. Pudasjärven Invali-
dit ry., Pudasjärven Kajastus 
ry., Pudasjärven kehitysvam-
maisten Tuki ry, Pudasjärven 
kuuloyhdistys ry. sekä Pu-
dasjärven reumayhdistys ry.

Elämä kantaa, vaikka jalat 
eivät. Lahjoita ja auta meitä 
luomaan onnellisia arjen het-
kiä. pieni ele tuo arjen onnea 
vammaisten ja pitkäaikais-
sairaiden elämään. 

Terttu Salmi
kuntavastaava Pudasjärvi

Kela-taksin 
varausnumerot muuttuvat 
1.1.2022 alkaen

Vanhat Kela-taksin numerot poistuvat käytöstä 
ja Kela-taksia käyttävät asiakkaat voivat 1.1.2022 
alkaen varata taksin seuraavista numeroista:

•	 Otaxi:	p.	0800	93377
	 tai
•	 Tampereen	taksi:	p.	0800	41	5720

Muutos	koskee	kaikkia	Kelan	korvaamia	taksimatkoja	
Pohjois-Pohjanmaan	ja	Keski-Pohjanmaan	alueella.

oulunkaari.com

Metsäkeskus Myy 
varastotarvikkeet 

kokonaisuudessaan
Metsäkeskuksen Pudasjärven toimiston 

varastotarvikkeet myydään 
kokonaisuudessaan pois. 

varastotarvikkeissa on mm. rumpuputkia, ahkio, 
venevinssi, moottorisaha, liikennemerkkejä ym.

Tarjous tulee tehdä varaston koko irtaimistosta yhdellä 
tarjouksella (12.1.2022 mennessä) sähköpostilla juha.

tahvola@metsakeskus.fi

näyttö Pudasjärven varastolla osoite: 
Simeonintie 4, ke 29.12.2021 klo 14-15 tai 

soita Markus Ekdahlille.

yhdyshenkilö Markus ekdahl:
markus.ekdahl@metsakeskus.fi, puh 040 748 4201

Ostaja sitoutuu tyhjentämään ja viemään tarvikkeet 
pe 28.1.2022 klo 15.00 mennessä pois.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä: www.vkkmedia.fi

MEILLE SOITETTIIN
* yleisönosasto

Rajamaanrantaan kaivataan 
ajettuja hiihtolatuja aikai-
sempien vuosien tapaan! 

Lähiliikuntaa harrastava 
joukko
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Lähestymme 
merkittäviä vaaleja

Olemme uuden vuoden 
kynnyksellä. Uusi vuo-
si tuo toivottavasti mu-
kanaan monta mukavaa 
hetkeä itse kullekin ja yh-
teisestikin. Suomen itse-
näisyyden ajan ehkä mer-
kittävin uudistus saa alkaa 
toteutumisensa tammi-
kuussa järjestettävistä 
aluevaaleista. 

Nyt toteutettavaa sote-
uudistusta valmisteltiin 
moneen malliin noin 15 
vuotta. Viimein tällä hal-
lituskaudella löytyi malli, 
jolle sosiaali- ja terveyspal-
velut sekä pelastustoimi 
on hyvä rakentaa. Keskus-
tan tavoitteena on ollut säi-
lyttää itsenäiset kunnat 
elinvoiman ja sivistyksen 
ylläpitäjinä ja saada kunta-
taloutta paikoin raskaasti-
kin painavat sote-palvelut 
laajemmille harteille. 

Ne laajemmat harti-
at tulevat meille Pudasjär-
vellä nyt Pohjois-Pohjan-
maan hyvinvointialueen 
nimisenä. Nimi on uusi, 
mutta palvelut, joita se tu-
lee vuoden 2023 alusta al-
kaen tuottamaan, ovat 
meille tuttuja, tarpeellisia 
ja läheisiä. Puhutaan siis 
meidän terveyskeskuksen, 
vuodeosaston, vanhusten 
kotipalvelun, kotiin an-
nettavien lapsiperheiden 
palveluiden, kehitysvam-
maisten ja muiden erityis-
ryhmien palveluiden sekä 
pelastustoimen kokonai-
suudesta. Vuoden 2023 
alusta Pudasjärven kau-
punki, Oulunkaaren kun-
tayhtymä tai Oulu-Koil-
lismaan pelastuslaitos 
eivät näitä siis enää to-
teuta, vaan järjestäjänä on 
Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialue.

Sote-uudistuksen val-
mistelu kesti pitkään, mut-
ta aluevaalit, joilla alueval-
tuuston jäsenet valitaan, 
tulevat pian. Ennakkoää-
nestys alkaa jo 12.1.2022, 
joka on pian loppiaisen 
jälkeen. Kotiäänestykseen 
ilmoittautumisen tulee 
tapahtua 11.1.2022 men-
nessä. 

Aluevaltuustoon vali-
taan 79 valtuutettua. En-
simmäisellä aluevaltuus-
tolla on vaativa tehtävä 
päättää pohja hyvinvoin-
tialueen hallinnolle. Pal-
velustrategia (eli miten 
sote-palvelut Pohjois-Poh-
janmaalla tuotetaan) ja 
palveluiden järjestämis-
suunnitelma (eli missä ja 
milloin palvelut tuotetaan) 
ovat varmasti ne ensim-

mäisten kuukausien tär-
keimmät päätökset, joita 
aluevaltuustossa tehdään.

Aluevaltuustoon tar-
vitaan valtuutettuja, jotka 
pystyvät pitämään omas-
sa kunnassa tarvittavas-
ta palveluvarustuksesta 
huolta, mutta myös tarkas-
telemaan sote-palveluiden 
kokonaisuutta maakunnan 
laajuisesti. Tämä on uusi ti-
lanne sekä äänestäjille että 
ehdokkaille. Koko Poh-
jois-Pohjanmaa on yhtä 
äänestysaluetta ja kaikki-
en valituksi tulleiden pi-
tää pystyä hahmottamaan 
sote-palveluiden järjestä-
minen maakunnan laajui-
sena asiana.

Keskustan pitkäaikai-
nen tavoite on ollut pääs-
tä suoralla kansanvaalil-
la valitsemaan päättäjät 
maakunnan laajuiseen or-
ganisaatioon. Se toteu-
tuu nyt ensimmäistä ker-
taa Pohjois-Pohjanmaalla 
ja siksikin on äänioikeutet-
tujen hyvä äänestää ja tuo-
da esiin tahtonsa vaaleissa. 
Kannattaa siis valmistau-
tua aluevaaleissa äänestä-
miseen. 

On varmasti Pudas-
järven etu, että alueval-
tuustoon saadaan Pudas-
järveltä päättäjiä. Olen 
aluevaaleissa ehdokkaana 
ja valmis maakunnalliseen 
sote-työhön. Olen Kainuun 
sotessa aikanaan nähnyt, 
mitä tarkoittaa perus- ja 
erikoissairaanhoidon jär-
jestäminen samassa orga-
nisaatiossa ja odottanut 
tätä hetkeä, jolloin sama 
pääsee toteutumaan muu-
allakin maassa. 

Hyvinvointialue saa ra-
hoituksensa suoraan val-
tion budjetista. Valtio jakaa 
varat hyvinvointialueille 
suurelta osin alueen pal-
velutarpeiden mukaises-
ti. Pidän tärkeänä, että hy-
vinvointialueella resurssit 
kohdennetaan palvelutar-
peen mukaan. Jos näin ta-
pahtuu, palvelut tuotetaan 
uudistuksen tavoitteen 
mukaisesti eli siten, että 
kaikki saavat tarvitseman-
sa palvelut tasavertaisesti 
asuinpaikasta riippumatta.

Hyvää alkavaa uutta 
vuotta kaikille lukijoille! 

Anni-Inkeri 
Törmänen

Aluevaa-
liehdokas, 

Keskusta

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

KESKIVIIKKONA www.vkkmedia.fi

Minä en voi tarjota sinul-
le makkaraa tai glögiä kau-
niista teltasta, houkutella 
vaalibussiin tai seisoa jon-
kun valovoimaisen polii-
tikon vierellä. Pienet ovat 
eväät minulla ja KD:lla. 
Näissä vaaleissa onneksi 
Kokoomus, Ruotsalainen 
kansanpuolue ja Kristillis-
demokraatit ovat yhteises-
sä vaaliliitossa. Haluamme 
vaikuttaa maakunnan ja 
kotikunnan parhaaksi.

Keväällä KD:n puheen-
johtaja Sari Essayah kutsui 
minua kuntavaaliehdok-
kaaksi. Lähdin epävarma-
na mukaan. Pääsin kau-
punginvaltuustoon ensi 
yrittämällä, kiitos rohkei-
den äänestäjien. Mitä olen 
saanut aikaiseksi valtuus-
tossa tai hyvinvointivalio-
kunnassa? Kaikki on ollut 
uutta, mutta pikkuhiljaa 
eteenpäin. Ensikertalaise-
na kaikkea ei ihan tiedä, 
mutta hyvin ovat kollegat 
kestäneet. Ensimmäinen 
vuosi menee opetteluun. 
Rohkeasti olen kuitenkin 
ottanut kantaa eri asioi-
hin ja esittänyt mielipiteitä. 
Aloitteita olen tehnyt niin 
hyvinvointivaliokunnassa 
kuin valtuustossakin.

Aluevaaleissa KD:n ta-
voitteena on ”Enemmän 
hyvinvointia, vähem-
män hallintoa” otsikoidun 
vaaliohjelman mukaises-
ti hyvinvoiva Suomi. Ha-
luamme myös huolehtia 
henkilöstön hyvinvoinnis-
ta, alueellisesta demokrati-

asta ja pienten kuntien äänen 
kuulumisesta. 

Omat vaaliteemani ki-
teytyvät sisäiseen yrittäjyy-
teen (talouteen), hyvinvoin-
tialueiden yhteistyöhön ja 
ehdottomiin terveys-sosi-
aali- ja pelastustoimen pal-
veluiden tasavertaisiin 
saamiseen. Rahankäyttö hy-
vinvointialueella tulee kas-
vamaan mm. palkkojen har-
monisoimisen yhteydessä, 
joka kyllä edistää tasapuo-
lisuutta ja lisää työmotivaa-
tiota. Näkisin hyvänä, että 
jokainen työntekijä ajatteli-
si työpaikkaa “oman yrityk-
senä” ns. sisäisen yrittäjyy-
den näkökulmasta. Kaikissa 
toimissa tulisi ajatella, miten 
tämän voisi tehdä taloudelli-
semmin, mutta laadukkaasti. 
Pienistä teoista kasvaa suuri 
säästö ja näin kansalaisten 
verotuloja säästyisi. Työn-
tekijöiden tulee saada vai-
kuttaa omaan tekemiseen-
sä (ideat, uudet työtavat..) 
KD ei kannata maakuntave-
roa, koska se eriarvoistaa hy-
vinvointialueet. Esimerkiksi 
jos maakuntavero olisi pro-
sentin, pienempi hyvinvoin-
tialue saisi vähemmän. Ta-
loudenpidossa tulee tehdä 
järkeviä kokonaisratkaisuja, 
jotka kantavat pitkälle. Hal-
litusohjelman mukaisesti uu-
distuksen yhtenä tavoitteena 
on myös kustannusten kas-
vun hillintä.

Laki hyvinvointialueista 
ei estä yhteistyön tekemis-
tä toisen hyvinvointialueen 
kanssa. Pohjois-Pohjanmaa 

Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
aluevaaliehdokkaana 

on laaja alue. Jostakin alueen 
reunalta olisi helpompi pääs-
tä hoitoon viereiselle hyvin-
vointialueelle. Yhteistyötä 
voisi olla suurissa hankin-
noissa tai erikoissairaanhoi-
toon liittyvissä asioissa.

Kolmanneksi jokaisen ih-
misen täytyy päästä käyt-
tämään terveyteen- tai sosi-
aalisiin palveluihin liittyviä 
neuvonta- tai hoitopalvelu-
ja ehdottomasti. Mikään kei-
notekoinen syy ei saa olla 
esteenä hoitoon pääsylle. Jo-
kainen ihminen on itsessään 
äärettömän arvokas. Kanna-
tan palveluseteleiden käyt-
töä, joilla saadaan yksityinen 
ja kolmannen sektorin toi-
mijat mukaan yhteiseen ku-
vioon. Ennaltaehkäisevään 
toimintaan tulee kiinnittää 
entistä enemmän huomio-
ta, koska se tuo hyvinvoin-

tia elämään ja toisaalta se 
säästää aikaa ja rahaa po-
tilashuollossa. Meidän 
ei pidä pelätä tai epäillä, 
että peruspalvelut siirty-
vät jonnekin kauas, koska 
hyvinvointialueet päättä-
vät itsehallintonsa nojal-
la rahoituksen käytöstä ja 
kohdentamisesta. Rahoi-
tuksen on turvattava pe-
rustuslain edellyttämällä 
tavalla riittävien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä pe-
lastustoimen järjestäminen. 
Pudasjärvi laajana kuntana 
kaipaa toimivat, vähintään 
kaksi, ambulanssit. Liikku-
vaklinikkabussikaan ei oli-
si pahitteeksi, mutta näis-
tä asioista päättää tuleva 
aluevaltuusto.

Ape Nieminen 
aluevaaliehdokas, KD

Aluevaaliehdokas Ape Nieminen oli ennen joulua vaaliliit-
tokumppanin Kokoomuksen teltalla entisen kirjakaupan 
edustalla tarjoamassa glögiä ja pipareita.

Joulupuuroa ulkona

Pudasjärven seurakunta jär-
jesti perinteisen joulupuuro-
tapahtuman keskiviikkona 
15.12. seurakuntakeskuksen 
pihalla. 

Tuima tuuli ja pöllyävä 
lumi verottivat jonkin ver-
ran väkeä, mutta kirkkoher-
ra Timo Liikanen kertoi, että 
heti tarjoilun alkaessa puu-
roa sai lappaa kuppeihin 
ihan jatkuvasti, ja väkeä oli 

jonoksi asti. 
Paikalla kävi puurojake-

lun aikana reipas neljäsataa 
ruokailijaa. Teltassa talkoili-
vat vuorotellen kirkkoherra 
Timo Liikanen, kanttori Kei-
jo Piirainen, diakoni Mar-
ko Väyrynen, nuorisotyön-
ohjaaja Tiina Inkeroinen, 
lastenohjaaja Tanja Halme-
kangas sekä lastenohjaajan 
sijainen Marja Lantto. Keit-

tiössä puuroa keittivät seu-
rakunnan siivooja-vahtimes-
tari Ulla Salmela sekä Anja 
Jussila Pitopalvelu Anjus-
kasta. 

Seurakunnan tarjoamaa 
kaiken kansan joulupuu-
rotarjoilua on ollut nyt vii-
si kertaa ja aina tapahtuma 
on vetänyt satapäin ruokai-
lijoita – jopa tuhannen kä-
vijän määrä on rikkoutunut. 

Viime vuosi jäi poikkeuksel-
lisesti väliin. Paikan päällä 
tapaa tuttuja ja porinapiire-
jä syntyy niin seurakunnan 
työntekijöitten kuin toisten 
ruokailijoitten kesken. 

Viereisessä teltassa oli 
myynnissä lähetyksen mat-
toarpoja. 

Terttu Salmi

Martta Koskela oli myymässä 
mattoarpoja.Telttavuorossa Marko, Keijo, Timo ja Marja.
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Hetekylän Keinäsperältä motokuskiksi Kanadaan
Hetekylän Keinäsperältä kotoisin oleva 

metsäkoneenkuljettaja Jukka Jokikokko näki 
keväällä Facebookissa ilmoituksen, jossa haettiin 

monitoimikoneen ja ajokoneen kuljettajia Kanadaan.

Jukka Jokikokko on lähdössä motokuskiksi Kanadaan. Pudas-
järveläisessä tullaan julkaisemaan hänen vaiheitaan siellä.

-En silloin perehtynyt sii-
hen sen tarkemmin. Sitten 
joku YouTubessa hakkuuvi-
deoni katselija kysyi, olisitko 
kiinnostunut näistä Kana-
dan savotoista. Aloin kyse-
lemään asiasta tarkemmin. 
Sain tietää, että Eila-Kais-
la hoitaa Suomessa rekry-
tointia. Kyseltyäni sieltä tar-
kempia tietoja, päätin hakea 
työpaikkaa. Nyt ollaan sii-
nä pisteessä, että allekirjoitin 
vuoden sopimuksen ja tam-
mikuun 10. päivä pitäisi läh-
teä Kanadaan hommiin, ellei 
vallitseva tilanne aseta mat-
kustusesteitä, Jokikokko ker-
too.

Jokikokon työnantajana 
toimii J. D. Irving, joka on 
Kanadan suurimpia yksityi-
siä metsän omistaja. J. D. Ir-
vingin omalla metsäyhtiöllä 
Wood Divisionilla on reilut 
400 metsäkonetta töissä met-
sissään ja näistä 15 konees-
sa on suomalaiset kuljettajat 
hommissa. Puun jatkojalos-
tuksesta vastaa J. D. Irvingin 
omat sahalaitokset. Hakkuut 
suoritetaan istutetuissa pih-
ta- ja kuusimetsissä tukki- ja 
kuitupuuna pääsääntöisesti 
harvennushakkuina.

– Työpaikka tulee ole-
maan New Brunswick pro-
vinssissa. Palkan vuoksi 
sinne ei kannata lähteä. Ra-
hallisesti Suomessa pärjäi-
si kokeneempi kuski parem-
min, mutta vastaavasti työn 
verotus ja siellä eläminen 
on halvempaa. Palkkataso 
on suunnilleen sama kuin 
Suomessakin eikä sen pääl-
le tule mitään ilta-, yö- tai 
sunnuntaikorvauksia. Toi-
saalta kukaan ei tule kieltä-
mään, vaikka teet töitä yötä 
päivää. Terveydenhuolto 
siellä on ilmaista, mutta jos 
joudut sairastelemaan, niin 
joudut korvaamaan ne päi-
vät työnantajalle, jos työnan-
taja maksaa palkkaa sairaus-
ajalta. Lennot sinne maksaa 
työnantaja, joka tulee myös 

alussa asumisessa vastaan 
ja antaa auton käyttöön, että 
pääsee alkuun. Koeaika on 
kolme kuukautta. 

-Nuorempana sitä ajatte-
li kiertävänsä ja katselevan-
sa maailmaa. Nyt kun kilo-
metrejä alkaa olla mittarissa 
melkoisen paljon, niin huo-
maa, että melko vähiin on 
jäänyt maailman kiertämi-
nen, joten nyt on aika lähteä, 
jos meinaa lähteä. Tehdään 
töitä ja töiden välissä tutus-
tutaan paikalliseen kulttuu-
riin ja maahan sen verran 
minkä kohtuudella ehtii teh-
dä, tuumailee Jokikokko. 

Metsäkorjuume-
netelmät  
kehittymässä
Kanadassa on meneillään 
metsäkorjuumenetelmien 
modernisointi. Ikivanhat, 
puunkorjuissa käytetyt vai-
jerilinjastot ja puiden rah-
taamiset runkoina lanssei-
hin ovat jäämässä historiaan 
muualla, paitsi vuoristoisil-
la seuduilla, jossa niitä vie-

lä joudutaan käyttämään. 
Tilalle on tullut nykyaikai-
set hakkuukone ja ajoketjut. 
Paikalliset yrittäjät ovat käy-
neet tutustumassa Suomes-
sa ja muissa pohjoismaissa 
täkäläisiin metsänhakkuu ja 
-hoitomenetelmiin ja halua-
vat saman tehokkaan mene-
telmän myös sinne. Suoma-
laiset kuskit opastavat työn 
ohessa paikallisille konemie-
hille pohjoismaisia työtapoja 
ja menetelmiä.

Myös Jukka Jokikokon 
isän puoleisesta, Raution 
suvusta, sekä äidin puolei-
sesta, Kälkäjän suvusta läh-
ti ihmisiä aikoinaan ”län-
nelle” parempaa elämää 
hakemaan. Miehet puursivat 
tutuissa ammateissaan met-
sätöissä, osa kävi myös ku-
parikaivoksiin tutustumas-
sa. Naiset hoitivat taloutta 
tai kävivät töissä kotitalouk-
sissa, ravintoloissa tai hotel-
leissa. Kälkäjät ja Rautiot ko-
tiutuivat ja jäivät asumaan 
Amerikan mantereelle ja 
Rautiot muuttivat sittemmin 
sukunimensä Mattssoneiksi. 

Mattssonin jälkeläiset kävi-
vät -70 luvulla tutustumassa 
esi-isiensä synnyinseutuun 
ja pitävät yhteyttä Suomen 
sukulaisiinsa.

Suomalaiset eivät 
pelkää pimeää
Suomalaiset tunnetaan Ka-
nadassa tehokkaina, hyvin 
koulutettuina ja ammattitai-
toisina konekuskeina, jotka 
eivät pelkää pimeää, eivätkä 
hätkähtele pakkasia, kuten 
sinne mm. Brasilian plantaa-
seilta tulleet työntekijät, joil-
ta menee tovi sopeutua sikä-
läisiin olosuhteisiin. Myös 
suomalainen mentaliteetti ja 
kulttuuri ovat hyvin lähellä 
toisiaan, joten suomalaisten 
on helppo sopeutua sikäläi-
seen elämäntapaan.

Jukan kuulumisia ja tun-
toja kuullaan muutamia ker-
toja reissun aikana. Seuraava 
kerran hänen kuulumisiaan 
kuullaan, kun hän on pääs-
syt asettumaan maahan 
ja tutustunut työ- ja asuin 
paikkaansa. E.R

Muuttoaalto ”lännelle” 1850 - 1950
Hetekylän Keinäsperäl-
tä kotoisin oleva Juk-
ka Jokikokko on lähdös-
sä tammikuussa ajamaan 
monitoimikonetta Kana-
daan. Verestetäänpä hie-
man muistia millainen oli 
suuri muuttoaalto Ame-
rikkaan ja Kanadaan 1850 - 
1950 välisenä aikana.

1800-luvulla ja 1900-lu-
vun alkupuolella Pudasjär-
ven lähes joka kylästä lähti 
väkeä Amerikkaan parem-
paa elämää hakemaan. 
Suomalaisia alkoi muut-
taa Kanadaan 1880-luvun 
alussa, ja siirtolaisuus jat-
koi suurena aina 1900-lu-
vun puoliväliin asti. 
Siirtolaiseksi lähdettiin pa-
remman toimeentulon toi-
vossa tai sitten lähdettiin 

karkuun rikosseuraamuksia 
tai elatusmaksuja. Kanada 
valittiin usein muuttokoh-
teeksi, koska se muistuttaa 
monella Suomea ja suoma-
laiset pärjäsivät hyvin alku-
peräisväestön kanssa. 

Matka oli raskas ja vai-
valloinen, etenkin kun suu-
rin osa lähtijöistä oli kielitai-
dottomia. Pitää muistaa ettei 
1900 luvun taitteissa syrjä-
kylien ihmiset olleet käyneet 
juurikaan kaupungeissa. 
Matkustaminen tapahtui hy-
vällä tuurilla hevoskyydillä, 
muutoin oli kuljettava kä-
velemällä. Nyt oli osattava 
kulkea kaupungissa, ostaa 
juna- ja laivaliput ja pärjät-
tävä taipaleen ylitse ummik-
kona pelkän osoitelapun 
avulla, ellei mukaan ollut 

sattunut joku kielitaitoinen. 
Perille päästyään siirtolai-
set työskentelivät kaivoksis-
sa sekä metsä- ja rakennus-
työmailla. Pääsääntöisesti 
siirtolaiset pärjäsivät uudes-
sa maassa hyvin. Olivathan 
he jo täällä tottuneet kovalla 
työllä leipänsä irti repimään, 
kun sama tahti oli myös siel-
lä, niin varallisuutta alkoi 
karttua ja elämä oli mallil-
laan. Vaurastuttuaan osa 
heistä palasi takaisin Suo-
meen, osa jäi sinne töihin tai 
osti oman tilan, josta hank-
ki elantonsa. Keskilännen ja 
lännen osavaltioissa oli rai-
vaamatonta metsämaata, 
itäisillä seuduilla oli taas au-
tioituneita ja rappeutuneita 
maatiloja. 

Atlantin siirtolaisliikenne 

oli voimissaan 1900-luvun 
vaihteen molemmin puolin. 
Yhä kasvava matkustajalai-
vasto kuljetti toiveikkaita 
vaeltajia kohti lännen kul-
tamaata. Suuren amerikan-
siirtolaisuuden aikana mat-
ka suomalaiselta kotikylältä 
pohjoisamerikkalaiseen sa-
tamakaupunkiin kesti kah-
desta viikosta kuukauteen. 
1870- ja 1880-luvuilla matka 
kulki useimmiten Vaasasta 
tai muusta Pohjanlahdella 
sijaitsevasta satamasta ran-
nikkolaivalla Tukholmaan, 
josta jatkettiin junalla tai 
laivalla Göteborgiin. Siel-
tä matkustettiin junalla ja 
laivalla Englannin Hulliin 
ja sieltä junalla Liverpoo-
liin. Varsinainen valtame-
rimatka alkoi Liverpoolis-

ta. Suomalaisten tärkeimmät 
maihinnousupaikat olivat 
Yhdysvalloissa New Yorkin 
edustalla sijaitseva Ellis Is-
land sekä Boston, Kanadas-
sa Quebec. 

1880-luvulta eteen-
päin yleistyi matkustami-
nen Hangon kautta Tukhol-
maan. Vuonna 1891 Suomen 
Höyrylaiva Osakeyhtiö 
aloitti säännölliset siirtolais-
kuljetukset suoraan Hangos-
ta Hulliin.

Yhdysvaltoihin ja Kana-
daan läksi siirtolaiseksi eni-
ten väkeä Pohjanmaalta ja 
Pohjois-Pohjanmaalta. Suu-
rimman muuttaneiden ryh-
män muodostivat rengit ja 
piiat ja vakinaista työtä vail-
la olevat vuokratilalliset eli 
juuri ne ihmisryhmät, joi-

den mahdollisuudet pa-
rempaan toimeentuloon 
olivat silloin ja jatkossakin 
kotimaassa hyvin vähäiset. 
Toinen suuri ryhmä olivat 
sellaiset talollisten pojat ja 
tyttäret, joille ei riittänyt 
toimeentuloa kotitilalla, ja 
joille ei ollut tarjolla edes 
torppaa tai muuta vastaa-
vaa ”omaa maata”. Nämä 
kaksi pääryhmää käsittivät 
yli puolet Suomesta lähte-
neiden siirtolaisten mää-
rästä. Useimmiten siirto-
laiseksi lähti ensiksi mies, 
joka perille päästyään oli 
saanut elämänsä järjestyk-
seen hommasi perheensä 
tai sukulaisiaan sinne töi-
hin. E.R.

Jukan YouTubessa julkaistu hakkuuvideo edesauttoi Kanadan savotoille lähtemisessä. 


