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Tili- ja veroasiaintoimisto 
Herukka & Repola Oy: On joku 
jolle voi aina kilauttaa

PUDASjärveläinen
s. 4

Tapahtui  
Pudasjärvellä  
vuonna 2021 s. 7-9

M S vuokratilat Oy 
rakennuttaa
uutta tilaa yrittäjille s. 15

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

Kaisu Heikkinen
Pudasjärvi

Terveys, turvallisuus ja uudistus edellä 
kohti maakuntaamme.

PoHjois-PoHjanmaa
aluevaalieHdoKas

Terveys- ja ensihoitopalvelut sekä palo ja 
pelastustoimeen lisättävä henkilökuntaa, 

kuten vanhuspalvelu ja lastensuojeluun sekä 
mielenterveyspuolelle! 

Omaishoitajien tukeja lisättävä.

418

JENNA
SIMULA

KANSANEDUSTAJA M
ak

sa
ja

: J
e

n
n

a 
S

im
u

la
 

PERUSSUOMALAISTEN

614
Vaikuta ennen kuin hätä on kädessä.
Aluevaltuustot päättävät sinun
sote-palveluistasi ja rahoistasi. 

10.1.-23.1.2022 
TAIVALKOSKELLA ENTINEN 

HALPA-HALLIN TILA, KAUPPATIE 12
AVOInnA 
jOKA päIVä 
KLO 9.00-18.00

Tervetuloa!

Maksu käteisellä.
MUnKKI-
KAHVIT 1,50€

VUOKRASOpIMUS pääTTYY
KIRppIKSEn HURjA
TYHjEnnYS-

MYYnTI

KAIKKI
TAVARAT
MYYDään

-50%
Ei koske leivonnaisia.

LEIKKAATALTEEN

#

Herukka & repola oy

TIlI- Ja Vero-
aSIaINToIMISTo

(entinen Tili- ja veroasiaintoimisto A. Repola Oy)

oleMMe 
MuuTTaNeeT!

Meidät löytää nyt osoitteesta Toritie 2.
uusi sähköpostiosoite on info@herukkarepola.fi

puhelinnumerot ja aukioloajat pysyvät ennallaan.

Avajaiskahvit tarjoamme myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

PudaS- 
järveläinen

ILMOITUS-
MYYNTI:

Terttu Salmi  
0400 499 745
ilmoitukset@
vkkmedia.fi

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

LUNTA TULEE MUTTA EI HÄTÄÄ!

LumiLinko 
ALpinA AS 

62 p

LumiLinko 
FXA 66cm/

2-vAihe 
DB7103B-26L

LumiLinko 
FXA 60cm/

2-vAihe 
DB7109

995-. 849-. 569-.

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi          www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 16.1.2022 kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Anneli Toppinen. Striimaus YouTu-
be-kanavan kautta.   

Päiväkerhot jatkuvat normaalisti vko:lla 2. Päiväkerho-
ryhmät kokoontuvat kerran viikossa tiistaisin kello 9.00–
11.30 ja kello 12.30–15.00 sekä torstaina kello 9.00–11.30. 
Päiväkerhoon voivat osallistua kaikki 3–6 vuotta täyttäneet 
lapset. Vapaita paikkoja voi tiedustella lastenohjaajilta p. 
040 868 4730 tai tanja.halmekangas@evl.fi.

Perhekerho on tauolla tammikuun ajan.

Lapsiparkki pe 14.1. ja 21.1. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
8684730/Tanja. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juo-
man mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe. Muu-
tokset mahdollisia koronarajoitusten kiristyessä.

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

Lähetystyö: Mattoarpajaisten voitot on arvottu Pudasjär-
ven poliisiaseman lupakansliassa 21.12.2021. Voitot osui-
vat arpanumeroille 113, 257, 549, 455, 745, 43, 236, 130 
ja 342. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea 
voittajille ja kiitos kaikille talkoolaisille sekä arpojen myy-
jille ja ostajille.

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.  

Vihitty: Antti Juhani Kullas ja Jenni Maria Lämsä.

Haudattu: Riitu Saimi Kela 96 v, Marjatta Vuorma 95 v, 
Pirkko Inkeri Väliheikki 81 v, Eeva-Liisa Niskasaari 60 v.

 

Joulun juhla-aika on jäämäs-
sä taakse. Tämä lehti ilmestyy 
13. päivänä tammikuuta, joka 
on Nuutin päivä. Vanha kansa 
pitää tätä päivää ehdottomana 
joulun päätepisteenä. Nuutti 
vie joulun pois. Kirkkovuodes-
sa vietetään parhaillaan loppi-
aisen jälkeistä aikaa. Tämä on 
merkinnyt nopeaa siirtymistä 
Jeesuksen julkisen toiminnan 
alkuun. Evankeliumikirjoihin 
on tallennettu vähän yksityis-
kohtia Jeesuksen lapsuudesta. 
Joulun aikana on luettu pääasi-
assa Luukkaan ja Matteuksen 
tekstejä. Markuksen evanke-
liumissa kerrotaan puolestaan 
vain, miten ilosanoma Jeesuk-
sesta lähti liikkeelle. Siinä vii-
tataan lyhyesti Johannes Kas-
tajaan, ja sen jälkeen siirrytään 
suoraan hänen toimintaansa. 
Tällä on oma tarkoituksensa. 
Jeesuksen puheet ja opetukset 
sekä hänen elämänsä viimei-
set tapahtumat sisältävät kaik-
kein olennaisimman kristilli-
sen uskon kannalta: hän tuli 
tänne maailmaan pelastajaksi, 
vapahtajaksi ja syntiemme so-
vittajaksi. Jeesuksen nimi on 
kreikkalainen muoto heprean-
kielisestä nimestä Joosua, joka 

merkitsee Herra pelastaa. 
Loppiainen on juhlana van-

hempi kuin joulu. Idän tietäjien 
lisäksi loppiaisaikana muiste-
taan Jeesuksen kastetta. Kol-
mas vanhakirkollinen aihe lop-
piaisena on Kaanan häät. Tätä 
aihetta käsitellään tulevan sun-
nuntain evankeliumissa, Jo-
hanneksen 2. luvussa. Kaanan 
häät oli tapahtuma, jossa Jee-
sus teki ensimmäisen ihmete-
konsa. Jeesus ja hänen opetus-
lapsensa oli kutsuttu juhliin, 
samoin hänen äitinsä oli siel-
lä. Ajan tavan mukaan juhlissa 
juotiin viiniä, ja se loppui kes-
ken. Jeesuksen äiti huolehti ti-
lanteesta, mutta tekstissä näyt-
täytyy omituisesti käyttäytyvä 
Jeesus, kun tämä sanoo: ”Anna 
minun olla, nainen. Minun ai-
kani ei ole vielä tullut”. Mari-
alla oli kuitenkin vahva usko 
siihen, että Jeesus pystyy aut-
tamaan (Joh. 2:1-5). Ja Kaanan 
häiden ihme tapahtui, kun vesi 
muuttui viiniksi Jeesuksen sa-
nojen vaikutuksesta (Joh. 2:9). 

Ensimmäisellä ihmeteol-
laan Jeesus ilmaisi jumalallisen 
voimansa. Evankeliumikirjois-
sa kerrotaan Jeesuksen ihme-
teoista, joiden kautta monet 

vakuuttuivat Jeesuksen juma-
luudesta. Jeesuksen julkiseen 
toimintaan liittyi olennaises-
ti myös sananjulistajan tehtä-
vä. Siitä esimerkki kerrotaan 
Luukkaan 4. luvussa, jossa Jee-
sus selitti sanaa kotikaupun-
kinsa Nasaretin synagogassa. 
Jeesus nousi lukemaan teks-
tiä, Jesajan kirjan 61. luvusta, 
jossa olivat sanat: ”Herran hen-
ki on minun ylläni, sillä hän on 
voidellut minut. Hän on lähet-
tänyt minut ilmoittamaan köy-
hille hyvän sanoman, julista-
maan vangituille vapautusta 
ja sokeille näkönsä saamista, 
päästämään sorretut vapau-
teen ja julistamaan Herran rie-
muvuotta”. Jeesuksen selitys 
tekstille oli lyhyt: ”Tänään, tei-
dän kuultenne, on tämä kir-
joitus käynyt toteen”. Juma-
lan lupaukset, jotka hän antoi 
vanhassa testamentissa, täyt-
tyivät Jeesuksen toiminnassa, 
puheissa ja opetuksissa. Jee-
sus toteaa Markuksen evanke-
liumin 1. luvun mukaan: ”Aika 
on täyttynyt, Jumalan valta-
kunta on tullut lähelle. Kään-
tykää ja uskokaa hyvä sano-
ma!”

Jeesuksen vierailu koti-

kaupunkinsa jumalanpalve-
luksessa on puhutteleva myös 
tämän päivän näkökulmas-
ta. Se osoittaa, miten suures-
sa arvossa hän piti aikansa py-
häpäivän, sapatin viettoa ja 
jumalanpalveluselämää. Esi-
merkillään Jeesus rohkaisee 
meitäkin pysähtymään lepo-
päivänä Jumalan sanan ja alt-
tarin sakramentin ääreen. 
Viimeisten kahden vuoden ai-
kana myös sähköisten kana-
vien kautta välitetyt jumalan-
palvelukset ovat tavoittaneet 
erityisellä tavalla seurakun-
taa pandemiatilanteesta joh-
tuen. Luukkaan tekstikatkel-
ma rohkaisee pysähtymään 
jumalanpalveluksen äärelle, 
läsnäolotilaisuuksiin ja nettiin, 
myös kirkkovuoden juhla-ai-
kojen jälkeen. Samat matka-
eväät ovat meille tarjolla jokai-
sena sunnuntaina. Näin Jeesus 
yhä ilmaisee jumalallisen voi-
mansa.

Jumalan armo kantaa niin 
juhlassa kuin arjessa.   

Timo  
Liikanen

Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Juhlat kun on juhlittu ja 
minua on muistettu.
Nyt on aika minulla 

kiitokset lausua.

Olavi Loukusa
Hyvän olon keskus Pirtin Tai-
dekamarissa on esillä iiläi-
sen taiteilija Sanna Koiviston 
Loukussa -näyttely 9.1-2.2.

Sanna Koivisto kuvaa 
näyttelyä itselleen saman-
aikaisesti terapeuttiseksi ja 
kantaa ottavaksi installaati-
oksi. Töissä kuvataan naisen 
asemaa hyvinvointiyhteis-
kunnassa ja kehitysmaissa. 
Naisen suhde luontoon saa 
taiteilijan pohtimaan yhä 
enemmän naiseutta.

Ehkä installaatiota kuvaa 
parhaiten valojen ja varjojen 

leikki. Työt alkavat elää hy-
vässä valaistuksessa. Kult-
tuurisuunnittelija Birgit Tolo-
nen onkin tyytyväinen tilan 
yleisvalaistuksen lisäksi koh-
devaloihin. Sanna Koivisto oli 
ilahtunut tilasta, joka on siel-
lä missä ihmisetkin. Nyt tai-
dekamariin saattaa kurkistaa 
henkilö, joka odottaa vuoro-
aan, vaikka koronarokotuk-
seen tai kirjastossa käynnin 
yhteydessä tutustuu näytte-
lyyn. 

Sekä Sanna että Birgit oli-
vat samaa mieltä taidenäyt-

telyjen kasvattavasta mer-
kityksestä. Työt koetaan, 
tunnetaan, ei ole yhtä oikeaa 
tapaa ”tykätä tai ymmärtää” 
töitä. Tärkeintä onkin, että 
taide saa miettimään asioita. 
Lasten ja nuorten tuominen 
näyttelyyn on kasvatusteko. 

Katsojalle töissä on mie-
lenkiintoinen sarja ”Myydyt 
morsiamet”. Näyttää kuin 
työt olisivat samasta muo-
tista tehtyjä, mutta silti yksi-
löitä. Kauniiden naisfiguuri-
en asento kuvaa surumielistä 
nöyrtymistä, jopa alistumis-

ta. ”Halki avaruuden, hirven-
kallo ja barbinukke” leikkii 
parhaiten valolla ja varjolla. 
”Kurkotus”, ”He kuulevat” ja 
”Lentoon” ovat akryyli, hiili-
töitä. Töissä näkyy kokemus, 
mutta tietynlainen tuoreus 
myös.

Hätkähdyttävä teos on ra-
hastajansalkusta ja hauen-
päästä koottu näyttelyn ni-
mikkotyö ”Loukussa”, joka 
ehkä parhaiten yhdistää 
oman edun tavoittelun ja 
luontoarvot.

Katri Virtanen

Taidekamarissa ollaan ”Loukussa” 

Sanna Koiviston taidenäyttely koskettaa

Halki avaruuden. Myydyt morsiamet 2017.Hirvenkallo ja barbinukke 2019.Kurkotus 2019.
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Pohjois-Pohjanmaa

 Turvallinen arki 
kaikille.

ei harvoille.

Jorma 
hanhela 

aluevalTuusToon

315

Tomi Illikainen

Ajanvaraukset: 040 148 0553. Lonikantie 4, Pudasjärvi

koulutettu hieroja / urheiluhieroja

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 

•  klassinen hieronta
•  urheiluhieronta
•  passiiviset venyttelyt 

lihastekniikalla

•  lihaskalvohieronta
•  kinesioteippaus
•  henkilökohtainen 

liikunnanohjaus.

Maksuvälineenä käy:

• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti
Suksien voitelupalvelu

Sisäliikuntatilat, kuten ui-
mahalli ja kuntosali, avattiin 
aluehallintoviraston sulku-
päätöksen kumoamisen myö-
tä 10.1. Myös ryhmäliikunta 
sallitaan kaikille ikäryhmil-
le. Kaupungin liikuntatilois-
sa on voimassa koronapassi. 
Päätös perustuu Pohjois-Suo-
men aluehallintoviraston 8.1. 
tekemään päätökseen, jolla 
kumottiin liikuntatilojen sul-
ku.

Voimassa on edelleen 
aluehallintoviraston 4.1. teke-
mä päätös, jolla se velvoittaa 
Pohjois-Pohjanmaan kunti-
en alueiden toimijoita järjes-
tämään yleisölle avoimien 
ja rajatun asiakas- tai osallis-
tujapiirin oleskeluun tarkoi-
tettujen tilojen käytön siten, 
että asiakkaiden ja toimin-
taan osallistuvien sekä seuru-
eiden lähikontaktin aiheutta-
maa tartunnan riskiä voidaan 
ehkäistä. 

Aluehallintoviraston mu-
kaan toiminnanharjoittaja 
voi halutessaan silti edellyt-
tää koronapassia asiakkailta, 
vaikka sillä ei vapautuisikaan 
rajoituksista. Koronapas-
sia voi edellyttää, jos tilojen 
käyttöön tai tilaisuuden hen-
kilömäärään kohdistuu ra-
joitus ja jos kyseessä on sellai-
nen tila, jossa koronapassi on 
mahdollista ottaa käyttöön.

Pudasjärven kaupungin-

hallitus on päättänyt mar-
raskuun lopulla, että korona-
passi otetaan käyttöön niissä 
kaupungin toiminnoissa, jois-
sa se lainsäädännön ja toimi-
valtaisen viranomaisen päät-
tämien rajoitusten mukaan 
on mahdollista. 

Pudasjärven kaupun-
gin johtoryhmä päätti 10.1. 
kunnan toimivallassa ole-
vista rajoituksista STM:n, 
Pohjois-Pohjanmaan alue-
hallintoviranomaisen ja alu-
eellisen koordinaatioryhmän 
suositusten mukaisesti. Kun-
talaisia pyydetään kuitenkin 
huomioimaan, että omikron-
muunnoksen nopean leviä-
misen vuoksi rajoituksissa 
voi mahdollisesti tulla muu-
toksia nopeallakin aikatau-
lulla myös Pohjois-Pohjan-
maalla.

Rajoitukset tilojen 
ja palveluiden käy-
tössä ajalle  
10. – 31.1.

Tapahtumat ja  
yleisötilaisuudet
Pohjois-Suomen aluehallin-
tovirasto kieltää kaikki sisäti-
loissa järjestettävät yleisötilai-
suudet ja yleiset kokoukset. 
Samoin kielletään ulkotilois-
sa järjestettävät yleisötilai-
suudet ja yleiset kokoukset, 

joihin osallistuu yli viisi hen-
kilöä.

Tila tai palvelu 
avoinna,  
koronapassi  
edellytetään:
Virkistysuimala Puikkarin 
saunat ja allasosasto ovat 
avoinna. Yhtäaikaisten kä-
vijöiden määrä on rajattu 50 
henkilöön. Koronapassi edel-
lytetään yli 16-vuotiailta, ja se 
tarkistetaan lipunmyynnin 
yhteydessä. Puikkarin kun-
tosali on avoinna. Yhtäaikais-
ten kävijöiden määrä on rajat-
tu 10 henkilöön. 

Tuomas Sammelvuo -sali 
sekä muut ryhmäliikuntaan 
tarkoitetut tilat ovat avoinna. 
Ryhmäharrastustoiminnas-
sa on huomioitava seuraavat 
ohjeistukset: Harjoituksiin 
osallistutaan ainoastaan ter-
veenä, harjoituksiin tullaan 
varusteet päällä ja lähdetään 
suoraan pois silloin kun se on 
mahdollista. Toiminta suun-
nitellaan siten, että osallistu-
jien on tosiasiallisesti mah-
dollista pitää riittävä etäisyys 
toisiinsa koko ajan.

Osallistujamäärä 
rajoitettu,  
koronapassia ei 
edellytetä:
Kansalaisopiston opetus 

käynnistyy 17.1. lähtien, opis-
kelijoita tiedotetaan kurssien 
alkamisesta. 

Kirjasto – Yhtäaikaisten 
asiakkaiden määrää ei rajoi-
teta pääkirjastossa. Omatoi-
mikirjasto on avoinna tiistais-
ta 11.1. lähtien. Kirjastoauto 
liikennöi reitillä rajoitetuin 
asiakasmäärin.

Nuorisotilat – Tilassa saa 
oleilla enintään 20 asiakasta 
kerrallaan.

Taidekamari – Tilassa saa 
oleilla enintään 10 asiakasta 
kerrallaan. 

Hygienia- ja  
turvallisuusohjeet 
kaupungin  
palveluissa
Asiakastapaamiset hoide-
taan ensisijaisesti etäyhteyk-
sin niissä palveluissa, missä 
ei ole välttämätöntä henkilö-
kohtainen kasvokkain tapah-
tuva palvelu.

Kasvomaskisuositus on 
aina julkisissa sisätiloissa, 
joukkoliikenteessä etenkin 
ruuhka-aikana, sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimipis-
teissä sisätiloissa koko henki-
lökunnalle. Suositus koskeen 
myös omaisia, vierailijoita ja 
opiskelijoita.

Suositellaan, ettei yksityis-
tilaisuuksia järjestetä.

Kaupunki tiedotus 

Pudasjärven kaupunki - Rajoitukset tilojen ja 
palveluiden käytössä 10. – 31.1.

Vaivatta

ARKEEN

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

-16-37%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  
3,59-4,79 kpl (4,22-5,64/l)

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

9.-

4.-

Ingman

CREAmy jäätElöt
 850 ml (3,53/l)

Valio

OivARiiNit ja juOKsEvA
350-400 g, 400 ml  
(5,00-5,71/kg, 5,00/l) 
Rajoitus 2 erää/talous

3
kpl

2
kpl

-27-30%
Plussa-kortillaTARJOUKSET VOIMASSA tO-su 13.-16.1. ELLEI TOISIN MAINITA

1.-rs

miNiluumutOmAAtti
250 g (4,00/kg)  
Espanja/Marokko

MAKKARAKEITTO
resepti K-rUOKA.Fi/reseptit 
tAi K-rUOKA-sOVeLLUs

995

K-Ruokamestarin

pAREmmAt 
NAudAN KEittOlihAt

Kg

voimassa tO-lA  13.-15.1.

HERkkUTORIlTA

SUOMI 995
Kg

K-Ruokamestarin

pAREmpi  
NAudAN  
jAuhElihA 10 % 

HERkkUTORIlTA

UUTTA pAIsTOpIsTEElTä

voimassa tO-lA 13.-15.1.

SUOMI

ERä

1.-

pERuNAlAstut
300 g (3,33/kg)

ps

Ilman Plussa-korttia  
1,99 ps (6,63/kg)

-49%
Plussa-kortilla

KERäKAAli
Suomi

069
Kg

pORKKANA
1kg, Suomi

069
ps

SUOMI

 
Vaasan 
mEstARiN  
myslilEipä 

389
KpL

Maanpuolustusnainen
Turvatarkastaja
Hoiva-avustaja
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen jäsen 

Sydämessä Koillismaa. 

Tarja Leinonen-Viinikka
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Terveys, turvallisuus ja 
uudistus kuntalaisia  

varten edellä
Miellätkö nykypolitiikan 
kangistuneeksi vallanhi-
moksi? Haluatko päättä-
mään puolueen, joka on 
rohkea uudistamaan alu-
eesi valtaa, järjen äänel-
lä? Maakunnissa sitä voi-
maa tarvitaan ja silloin olet 
rohkea ja hyppäät uusiin 
saappaisiin, äänestämällä 
Liike Nyt Oulun Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen aluevaaliehdokkai-
ta!

Olen syntyjäni hauki-
putaalainen ja nykyisin 
pudasjärvinen. Vaaleissa 
valitaan ne luottamushen-
kilöt, jotka päättävät maa-
kunnissa, missä ja miten 
saadaan tarvittavat palve-
lut ja ketkä ne tekevät. 

Julkinen vai yksityinen 
sektori. Haluan olla mu-
kana rakentamassa uutta 
maakuntamallia mahdol-
lisimman hyväksi, yhdes-
sä alueemme asukkaiden 
sekä luottamushenkilöi-
den kanssa, tiiminä. Asuk-
kaiden on päästävä vii-
veettömästi hoitoon, 
tasavertaisesti. Palveluse-
telit ja muut mahdolliset 
palvelun tarjonnat näky-
viksi ja helpommin saavu-
tettavaksi. Tarvitsemme 
tulevaisuudessakin mm. 
sosiaali-, terveys- ja en-
sihoito- sekä palo- ja pe-
lastuspalvelut. Mitä no-
peammin hoivaa saa, sen 
parempi meille jokaiselle. 
Akuuttivastaanotto täytyy 
saada läheltä, ei kymme-
nien kilometrien päästä. 
Täällä Pudasjärvelläkin on 
suuri ikäjakauma, eteläi-
simmän tunturialueen las-
kettelukeskus sekä mat-

kailualue ja olisi tarpeen 
saada päivystys (akuut-
tivastaanotto) vuorokau-
den ympäri, myös viikon-
lopuille. Perhelääkärimalli 
olisi hyvä eli entinen oma-
lääkärimalli! Me emme saa 
antaa mennä keskittynees-
ti isoihin kyliin sote palve-
lujen. 

Aluevaltuusto tulee siis 
päättämään tärkeimmistä 
palveluista eli terveyden 
ja sairauksien hoidoista 
sekä missä on sinun lähin 
terveyskeskus ja mitä pal-
veluja sieltä saa. Miten ja 
missä hoidetaan esimer-
kiksi ikäihmiset. Miten 
omaishoitajat ja hoidet-
tavat saavat tarvittavat 
tiedot ja palvelut. Miten 
vammaispalvelukin pyörii 
kunnassamme.

Maakuntamallin on 
annettava turvaa, oikeaa 
hoivaa, oikeaan aikaan, oi-
keilla menetelmillä. Palve-
luiden on hyvä tulla tähän 
päivään ja antaa mahdolli-
suuden toteuttaa sitä myös 
yritysten kautta, kunhan 
julkinen sektori säilyy en-
sisijaisena. 

Aluevaalit ovat tär-
keimmät vaalit. Meillä on 
huolehdittava myös siitä, 
ettei verorahoja tuhlata ja 
niille saamme myös vasti-
netta. 

Nähellään ja 
pidetään yhteyttä!

Kaisu  
Heikkinen

Aluevaa-
liehdokas 

Pudasjärvi, 
Liike Nyt

Nyt äänestetään lähipalveluista 
Tienvarret täyttyvät mai-
noksista, sosiaalisessa me-
diassa videoilla ehdokkaat 
esittelevät itsensä sekä ta-
voitteensa. Nyt on taas 
vaalit, mutta mitkä vaalit? 

Kulman takana odot-
tavat aluevaalit ovat his-
toriassaan ensimmäiset. 
Vaalit, joissa sosiaali- ja 
terveyspalvelut kokevat 
suuren muutoksen. Tärke-
ää näissä on se, ettei hädän 
sattuessa tarvitse odot-
taa ambulanssia tai palo-
autoa tunteja, lapset pää-

sevät ajoissa puheterapiaan 
sekä hammashoitoon ja nuo-
ri saa apua mielenterveyden 
horjuessa. Ikäihminen saa 
tarvittavan tuen kotona asu-
miseen sekä pääsee hoitoon 
kun sitä tarvitsee. Ovatko 
palvelut omalla kotipaikka-
kunnalla vai kenties jossain 
muualla. Missä sinä haluat 
saada apua silloin kun sitä 
tarvitset?

Oletko kenties miettinyt, 
onko äänestämisellä mitään 
merkitystä. Nyt jos koskaan 
äänestämisellä on merkitys-

tä. Sosiaali- ja terveyspal-
veluiden uudistuksessa ra-
kennetaan kokonaan uutta, 
tarkoitus ei ole korjata van-
haa. Ensimmäiset aluevaa-
lit ovat tärkeät siksi, että nyt 
lähdetään rakentamaan uut-
ta pohjaa lähes tyhjältä pöy-
dältä. Tulevilla kausilla on 
pohjatyötä vaikeaa lähteä 
enää korjaamaan tai muutta-
maan kun talossa on jo sei-
nät pystyssä. On tärkeää, 
että aluevaltuustossa on ih-
misiä, jotka puolustavat si-
nun lähipalveluitasi, on ak-

tiivinen ja uskaltaa ottaa 
kantaa.

Tähän pohjaten viestini 
teille on selkeä: Pidetään 
huolta muutoksen keskei-
simmästä asiasta: ihmises-
tä. Äänestä aluevaaleissa 
lähipalveluiden puolesta.

Marjut Lehtonen
Pohjois-Pohjanmaan

Keskustan puheenjohtaja

Kelakorvaus välttämätön 
hoitovelan korjaamisessa
Työvoiman saaminen ter-
veydenhuollon tehtäviin 
on tullut entistä haasta-
vammaksi. On hyvin häm-
mentävää, että media-
tietojen mukaan jotkut 
poliittiset tahot hallituk-
sessa haluavat samaan ai-
kaan ajaa alas yksityisen 
sairaanhoidon kelakorva-
usjärjestelmän. Siinä ei ole 
kyllä mitään järkeä. Miksi?

Pahentuneen koronati-
lanteen takia on syntynyt 
tilanne, jossa esim. teho-
hoidon resurssien riittä-
vyys on aivan äärirajoilla. 
Tämä aiheuttaa mm. sen, 
että kiireettömiä leikkauk-
sia ja monia muita tarpeel-
lisia hoitotoimenpiteitä 
joudutaan koko ajan siir-
tämään ja jopa perumaan. 
Tästä syntyy merkittävä 
hoitovelka. Se on ongelma. 
Hoitovelan kasvu pitäisi 

pikaisesti saada hallintaan. 
Se ei tapahdu itsestään 
vaan vaatii toimenpiteitä.

Yksityisen sairaanhoi-
don tulee jatkossakin sel-
keästi olla täydentävä 
vaihtoehto kansalaisille. 
Vaihtoehto se on oikeas-
ti vain silloin, kun myös 
kelakorvaus on siinä mu-
kana. Sairaanhoidon ke-
la-korvausten tasoa kan-
nattaisi itse asiassa juuri 
nyt jopa määräaikaisesti 
kasvattaa hoitovelan pur-
kamisen helpottamisek-
si. Palvelusetelien ja mak-
susitoumusten käyttöä on 
samalla lisättävä, jotta ih-
miset oikeasti pääsevät 
hoitoon.

Marja-Leena 
Kemppainen

Kunnallisneuvos Oulu
Aluevaaliehdokas, kd

10.1.22 oli ensimmäinen työ-
päivä 

Merja Herukalle, Aila Re-
polalle ja Sanna Tuovilalle 
maanantai 10.1. oli ensim-
mäinen työpäivä uusissa 
toimitiloissa Toritie 2:ssa. 
Viikonlopun aikana muutto-
laatikot ja toimistokalusteet 
löysivät uudet sijoituspai-
kat uusissa tiloissa. Tili- ja 
veroasiaintoimisto A. Repo-
la Oy oli toiminut aiemmin 
30-vuotta Mäntytie 6:ssa. 
Aluksi Aila toimi tilitoimis-
tossaan yksin, mutta asia-
kasmäärien kasvun myö-
tä työyhteisöön tuli auttavia 
käsiä lisää. 

- Mäntytien toimistos-
sa oli vaikeutena se, että 
tila oli liian ahdas kolmelle 
työntekijälle. Meillä oli siel-
lä tilaa vain 27 neliömetriä. 
Yhden meistä piti työsken-
nellä asunnon puolella ja se 
oli työn tekemisen kannal-
ta vähän vaikeaa, kertoi Aila 
Repola.

Entisessä Postin talossa, 
Toritie 2:ssa, tilat ovat väl-
jemmät, valoisammat ja toi-
mistomaisemmat. 

- Katutaso oli meille yksi 
kriteeri, kun etsimme uusia 
tiloja, kertoi Merja Herukka. 

Tilaa on yli 80 neliömet-
riä. Jokaisella työntekijäl-

lä on nyt oma työnurkka-
us. Näkö- ja kuuloyhteys 
auttaa välittämään nope-
aa tietoa toisille. Jo ensim-
mäisenä päivänä oli puolen-
kymmentä asiakasta käynyt 
asioimassa, joten hyvin oli-
vat löytäneet uuteen paik-
kaan. Ikkunateippaukset 
ovat tulollaan, koska yrittä-
jät joutuivat odottamaan Pa-
tentti- rekisterihallituksen 
virallista hyväksymistä yri-
tyksen uudesta nimestä. Yri-
tyksen uudet omistajat ovat 
Merja Herukka ja Aila Repo-
la. Yrityksen virallinen nimi 
muuttui vuoden vaihtees-
sa Tili- ja veroasiaintoimis-
to Herukka & Repola Oy:ksi.

Pientä laittamista vielä on 
mm. lattialle on tulossa uu-
det matot. Tärkeintä uusil-
le yhtiökumppaneille on se, 
että heti muuton jälkeen on 
päästy tekemään töitä. Tili-
toimiston työt menevät pit-
kälti verohallinnon säätä-
mien aikataulujen mukaan 
esimerkiksi alvi-ilmoitukset. 
Joten pitkiin työkatkoksiin 
ei ole varaa. Tietokoneiden 
verkkoyhteydet, ohjelmat ja 
muut pitää toimia kertalaa-
kista.

- Entia IT Ab Oy:n työn-
tekijät asensivat uusiin tieto-
koneisiin valmiiksi ohjelmat 
ja kaiken tarvittavan. Oli 
helppo luottaa heihin, kos-
ka meidän kotisivutkin on 
heidän tekemät. Me saam-
me lisäksi IT-tuen koneisiin 
heiltä. Ojalan Marko oli vie-

Yhteistyöllä vaasalaisen IT-firman Entian kanssa saatiin hyvä 
lopputulos. aila Repola, Merja Herukka ja Sanna Tuovila iloit-
sevat ohjelmien varmasta toimivuudesta.

Tili- ja veroasiaintoimisto Herukka & Repola Oy on aloittanut uusissa ja avarissa tiloissa To-
ritie 2:ssa.

Tili- ja veroasiaintoimisto Herukka & Repola Oy:  
On joku jolle voi aina kilauttaa

lä käytännön apuna koneita 
asentamassa, kertoivat Aila 
ja Merja yhdessä. 

Merja tuli Ailan yrityk-
seen työharjoitteluun loka-
kuussa 2018 opiskellessaan 
Rovaniemen ammattikor-
keakoulussa taloushallinnon 
tradenomiksi. Ajatus yhtiö-
kumppanuudesta lähti kes-
kusteluista Merjan äidin 
kanssa, kun Aila ilmaisi ha-
luavansa työjatkajaa. Jossa-
kin 

vaiheessa kuitenkin tuli-
si eteen yrityksestä luopu-
misen ajatus. Merja oli kiin-
nostunut, koska oli kaikki 
opiskeluun liittyvät harjoi-
tukset tehnyt yrityksessä. 
Aila on sitten halunnut jakaa 
omaa tietämystään alasta eli 
ns. hiljaista tietoa 42-vuoden 
kokemuksesta. Sitä tietoa ei 
koulussa eikä kirjoissa ope-
teta. Aila haluaa jatkaa työn 
tekemistä ja Merjan tuke-
na olemista niin kauan kuin 
”pää kestää”. Mielenkiinto 
tekemiseen on vielä tallella. 
Merjalle Ailan tuki on hen-
kisesti tärkeää. On joku, jolle 
voi aina kilauttaa. Merja tyk-
kää työstään ja kokee yritys-
vastuun siirtymisen muka-
vana asiana. 

– Isoja muutoksia, mut-
ta periaatteessa ei kuiten-
kaan muutoksia, tiivisti 
Merja yrityksen nimen, säh-
köpostiosoitteiden ja tilan 
muuttumista. Sanna Tuovi-
la työskentelee edelleen yri-
tyksen työntekijänä. Hän pi-
tää uutta toimistoa tilavana 
ja hienona. Uuteen vuoteen 
Sanna on lähtenyt hyvällä 
mielellä. 

Työt jatkuvat tilitoimis-
tossa samalla tavalla kuin 
ennenkin. Tupaantuliaisia 
pidetään sitten, kun toimis-
to on fiksauksiltaan valmis. 
Aila kertoi, että ”uudessa 
toimistossa joutuu kävele-
mään monta metriä, kun käy 
tulostuskoneella. Vanhas-
sa paikassa kaikki oli käden 
ulottuvilla”. 

-Nyt tulee samalla työ-
paikkaliikuntakin hoidetuksi!

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

8-19
9-16

PE-TO 14.-20.1. TEKSTIILIOSASTOLTA rAuTAOSASTOLTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 14.1. LAuAnTAInA 15.1. MA-TI 17.-18.1. KE-TO 19.-20.1.

PErjAnTAI-LAuAnTAI 14.-15.1. MAAnAnTAI-TOrSTAI 17.-20.1.

KEnKäOSASTOLTA

249 150 399
pkt

115

100

1090

250

399 169

099

300

599199

349

300

100
pss

895
kg kg

kg

kpl

kg

249

1195

pss

kpl

695
kg

995

695 119

1295
kg 995

kg
kg

599

pkt

kg

rss
pkt

kg

kg

599
rss

pkt pkt

199

299

100

200

pkt

139
pkt

695
kg

299
pss

pkt

6500

3500

pkt

pktkg

kpl

2 pkt/tal.

6 kpl

2 pss

kpl

pll

4 pss

5 prk

1990

2995

kg

2 kalaa/talous

2 pkt/talous 2 kg/tal.

2 pkt

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

9990 1995

Prego
ruuvI- 
MEISSELI-
SArjA
56-osainen

Sievi Arktis TR
nAhKA-
SAAPPAAT

14900

100

Snellman kunnon
KArjALAn- 

PAISTI
500 g

Hk
SInInEn LEnKKI

580 g

Hk  
uunILEnKKI

400 g

Saarioinen
KOTIruOKA 

MIKrOATErIAT
320 g

Bollo
APPELSIInI

Suomalainen
jääSALAATTI

PuSSI
100 g

Noris
PIKAnuudELIT

50 g

Suomalainen
KEräKAALI

Fresh 
LOunAShETKI-

SALAATIT
210-315 g

Tuore  
kotimainen
KIrjOLOhI

Maalais
LIhA- 
hyyTELö

Saarioinen
KErrOS-
KIISSELIT
175 g

Arla 
vOI 
500 g
normaalisuolainen

Elovena 
TäySjyvä- 
KAurAMurO
350 g

Tuore 
MAdE 
pyyntivaraus

Atria
gOuTEr-
MAKKArA
palana

Atria
OhuKAISET 
400 g

Kuuma
grILLATTu 
brOILErI
kokonainen

Apetit
Kruunu vIhAnnES- 
SEKOITuS tai  
AMErIKAn- 
SEKOITuS
300 g

Poprsaan
KyLjyKSET

Naudan
PAISTI- 
jAuhELIhA

Naudan
PALAPAISTI

KAnAn- 
MunAT
10 kpl 

Oman talon 
jAuhELIhA
SIKA-nAuTA

Tuore
POrSAAn 
LIhAKuuTIO

Naudan 
KEITTOLIhA-
PALAT
makuluulla

Olvi
LIMSAT  
0,95 l
sis. pantin

Snadi 
PILLIMEhuT
10 x 2 dl

Eldorado 
PITKäjyväI-
nEn rIISI tai  
TäySjyvärIISI 
1 kg

Arla
PErInTEISET 
jOgurTIT
150 g

Atria
bALKAn tai  
KEvyT bALKAn
200 g -viipale

Kivikylän
PIKnIK PAISTI
n. 1,5 kg/kpl

Mustang
KAMIInAPuhALLIn  
4-lapainen

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

Kananpojan 
PAISTI-
SuIKALEET
250-300 g 

Airam Stella 
PöyTävALAISIn
LED

Toho 
KAASuPOLTIn
max. 1200 c

Fazer
KArKKI- 
PuSSIT
170-180 g

Valio
jOgurTIT
200 g

Findus
wOK- 
SEKOITuKSET
450-500 g

naisten Thermo
LEggIngS
Koot: S-XXL
4 eri väriä

1390

naisten
jArruTOSSuT
2 pr/pkt
Koot: 35/38, 39/42

1295

Brandtex naisten
PuSErO
95 % viskoosi
5 % elastaani
Koot: S-3XL

4290
Ringella naisten
OLOASu
69 % polyesteri
31 % viskoosi
Koot: 38-44

BCF miesten
vErKKAhOuSuT
vetoketjutaskut
Koot: S-XXL
tummansininen

6995

1490

12000 11400 10990

BCF miesten
cOLLEgEPuSErO
Koot: S-XXL

Brandless naisten
MErInOvILLA- 
PuSErO
Koot: S-XL

1490

2795

Brandless miesten
cOLLEgEPuSErO
Koot: S-XXL

Brandless naisten
MErInOvILLA- 
hOuSuT
Koot: S-XL

1590

2595

TopMan miesten
nILKKurIT
Kitkapohjat 
Villavuori
Koot: 41-45

TopMan Ajavat 
miesten
nILKKurIT 
Villavuori
Koot: 41-45

Piqant naisten
nILKKurIT 
Villavuori
Koot: 36-41

199
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2.

5.

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

  

 

  

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

      

 

  

 

  

 
 

  

 
 

  

 

    

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

  

 
 

    

 

  

  
 

  

  
 

  

   
 

  

  
 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 
 
  

    

  
 

  

 

  

 
 

  

 
 

 

 
 

  

  
 

  

 
 

  

  

  

  
 

  

 
 

 

 
 

  

  
 

    

 

  

 

  

  
 

  

 
 

  

  
 

  

 
 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

  
 

  

 
 

  

 

  

 

 

  
 

  

 

  

 
 

  

 

  

  
 

  

 
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

 

  

  
 

  

 

  

  
 

  

  
 

  

 

  

 

 

 
 

  

  
 

  

  
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 
 

  

  
 

  
 

 

  

  
 

  

 

  

 

  

Maksaja: Pohjois-Pohjanmaan Keskusta r.p. 
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Helmikuu
Pudasjärven kaupunki osal-
listui keskiviikkona 3.2. Yri-
tyspäiville, joka on Suomen 
suurin korkeakouluopiske-
lijoiden kontakti- ja rekry-
tointitapahtuma, keräten yli 
sata organisaatiota ja yritys-
tä. 31. kerran järjestettävä ta-
pahtuma pidettiin poikkeuk-
sellisesti virtuaalisesti, ja 
Pudasjärven kaupungin mes-
suosasto oli pystytetty kau-
pungintalolle. Tapahtuman 
taiteellisesta annista vastasi 
Kari ”tykylevits” Tykkyläi-
nen. KUVA 3.

Helmikuussa oli me-
neillään uuden ABC-Lii-
kennemyymälän katon ra-
kentaminen ja loppukuusta 
upouudessa rakennuksessa 
saatiin myös lämmöt päälle. 
KUVA 4.

Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Pudasjärven osas-
to päätti tänä vuonna lah-
joittaa vauvalahjan jokaiselle 
pudasjärveläiselle syntyvälle 
vauvalle. Lahja sisältää mm. 
käsityönä tehdyn kypäräla-
kin. Viimeksi käytäntö oli 
voimassa 2000-luvun alussa. 

Yhteisvastuukeräys jär-
jestettiin toisenlaisella taval-
la kuin normaalisti: tällä ker-
taa ei kierretty ovelta ovelle, 
vaan lippaat tekivät hiljais-
ta työtä mm. kauppojen kas-
soilla. Lisäksi laskiaistiistaina 
pidettiin myyjäiset: hittituot-
teeksi nousi sukitettu jump-
pakeppi.

Syksyn runsaiden satei-
den vuoksi Iijoen vesistöalu-
eella vedenpinnat olivat kor-
kealla ja vettä virtasi paljon. 
Tämän vuoksi hyyteiltä suo-
jaavaa jääkantta ei päässyt 
muodostumaan ja hyyteiden 
vuoksi vesi oli melkein yhtä 
korkealla kuin kevättulvien 
aikaan.

Maaliskuu
Koskitraktori Oy:n laajennus 
valmistui ja uusi liike avattiin 
maanantaina 1.3. Avajaispäi-
vänä moni kiinnostunut kävi 
tutustumassa tarjouksiin 
sekä osallistumassa trakto-
riarpajaisiin. KUVA 5.

Sotkajärven Vedon järjes-
tämä Tonnihiihto sai 54 in-
nokasta hiihtäjää keräämään 
kilometrejä 13.-14.3. Hirvas-
koskella. Laduilla sivakoi-
tiin yhteensä 1142 kilometriä 
viikonlopun aikana. Kuvas-
sa Reeta Illikaisen tyylinäyte. 
KUVA 6.

Maalis-huhtikuun vaih-
teessa ufo lennähti Syöteky-
län kaupan pihalle. Kyseessä 

Tapahtui Pudasjärvellä vuonna 2021

7.

9.

Vuosi 2021 päättyi ja jälleen tarjoamme katsauksen 
Pudasjärven monipuoliseen tapahtumavuoteen. 

Monet tapahtumat ovat vakiinnuttaneet 
paikkansa paikallisten kalentereissa ja sydämissä. 

Tammikuusta syyskuun loppuun kuvat ja tekstit ovat 
Kaleva Median kustantamasta Pudasjärvi-lehdestä. 

Lokakuusta joulukuun loppuun Pudasjärveläinen 
-lehdestä. 

Jälleen vietettiin poikkeuksellista vuotta, kun 
koronavirus SaRS-CoV-2 variantteineen jylläsi. 
Tämän vuoksi useat tutut tapahtumat jouduttiin 
turvallisuussyistä perumaan tai ideoimaan uusia 

tapoja viettää aikaa yhdessä ja turvallisesti. 

Tammikuu
Kurenalla rakentumassa ole-
va Hyvän olon keskus sai ni-
meämiskilpailussa nimek-
seen Hyvän olon keskus 
Pirtti. Ääniä annettiin 1323, 
joista Pirtti sai 388. Myös 
Kieppi ja Suvanto olivat suo-
sittuja vaihtoehtoja.

Jyrkkäkosken hyppyrimä-
ellä pidettiin tiistaina 19.1. 
ensimmäiset harjoitukset 
mäen peruskorjauksen jäl-

1.

2.

oli UMK tv-lähetyksessä mu-
kana ollut lavaste, joka päätyi 
Syötteen Kulttuuriyhdistyk-
sen omistukseen muusikko 
Heikki Kuulan avustamana. 
Ufo toimii siirrettävänä rek-
visiittana yhdistyksen tapah-
tumissa. KUVA 7.

Huhtikuu
Pääsiäinen Hiihtokeskus Iso-
Syötteellä on vuoden vilk-
kainta aikaa, ja koronasta 
huolimatta rinteet täyttyivät 
laskijoista. Poikkeusolosuh-
teet oli otettu huomioon ja 
myös asiakkailla oli hyvin 
poikkeuskäytännöt jo hallus-
sa. Näkymä pääsiäislauan-
tailta 3.4. uudistetulle parkki-
alueelle. KUVA 8. 

Taigavireen Syötteen 
luontokeskuksella toimiva 
Kahvila Korppi sai ensim-
mäisenä pudasjärveläisenä 
yrityksenä tunnetun kansain-
välisen ympäristösertifikaa-
tin, Green Keyn. Merkki on 
tunnustus pitkäjänteisestä ja 
monipuolisesta ympäristö- ja 
vastuullisuustyöstä.

Pääsiäisen jälkeen Rytin-
gin kauppa muuttui M-ket-
jun kaupaksi. Kevään ai-
kana useat Tarmo-ketjun 
kaupat muuttuivat M-ket-
jun väreihin, kuten Puhosky-
län lähikauppakin. Kuvassa 
työntekijä Taina Heikkilä ja 
kauppias Elina Hangasmaa. 
KUVA 9.

Kansallisen Veteraanipäi-
vän juhlaa vietettiin seura-
kuntakeskuksessa tiistaina 
27.4. Seppelpartion lähettivät 
sankarihaudalle kirkkoher-
ra Timo Liikanen ja sotavete-
raanien puheenjohtaja Vesa 
Holmström. Sellomusiikkia 
soitti musiikin opettaja Jo-
hanna Kilpijärvi. KUVA 10.

Toukokuu
Kurenalan Honkasenkan-
kaalla Mikko Liehun pihalla 
seisova määrätietoisen näköi-
nen Lempi-tyttö lakitettiin 
Vapun kunniaksi. Kari Tyk-
kyläisen veistämää patsasta 
tervehtimässä Sointu ja Mik-
ko. KUVA 11.

Postin palvelut siirtyivät 
marketista toiseen: aiemmin 
S-marketissa palvelleet pos-
tin palvelut ovat löytyneet 
10.5. alkaen K-Supermarke-
tista.

Pudasjärven seurakunnan 
järjestämät hautausmaiden 
siivoustalkoot toivat Riekin-
kankaalle heti aloituspäivänä 
17.5. kymmenittäin ihmisiä 
haravoimaan ja keräämään 
roskia. Lakarin koulun 3B-

3.

4.

5.

6.

keen. Ison mäen hyppykun-
toon saattaminen oli vaatinut 
pieneltä jaostolta suuria pon-
nistuksia Vilma, Topias ja 
Viena-Lotta olivat valmenta-
jansa Jouko Karjalaisen kans-
sa testaamassa kunnostetun 
mäen luistoa. KUVA 1. 

Vuodenvaihteessa lounas- 
ja tilausravintola Merita sai 
uudet yrittäjät: Diler, Yonas 
ja Emma Doski. KUVA 2. 

8.

10.

11.

12.

13.
luokka innostui haravointi-
haasteesta koulun piha-alu-
eiden siistimiseksi, eikä pieni 
vesisade haitannut menoa ol-
lenkaan. KUVA 12.

Toukokuussa kuntavaa-
lihulina alkoi yleistyä ka-
tukuvassa sekä puolueiden 
aktiivien keskuudessa. Pu-
dasjärven äänestäjille ase-
tettiin 99 ehdokasta äänes-
tettäväksi. Ennakkoäänestys 
käynnistyi 26.5.

 Vaalityötä tehtiin muun 
muassa jalkautumalla kylil-
le, kuten Perussuomalaiset 
kävivät raatailemassa paikal-
listen kanssa mm. Rytingissä. 
Keskustapuolueen ehdok-
kaat tukivat lasten liikunta-
harrastusta jakamalla fris-
beegolfkiekkoja Rajamaan 

Rannassa 29.5.
Aittojärven Lahnaral-

li-tapahtumassa kävi usei-
ta kiinnostuneita, vaikka 
tapahtuma piti koronaturval-
lisuuden vuoksi jakaa kah-
delle päivälle. Kalastajina toi-
mivat aikaisempien vuosien 
tapaan Ari Isola ja Eikka Taa-
vitsainen. KUVA 13.

Kesäkuu
Vanhojen tanssit järjestettiin 
tänä vuonna Pudasjärven 
lukiossa helmikuun sijaan 
torstaina 3.6. Tuomas Sam-
melvuo -salissa. Pukuloisto 
oli jälleen kerran mahtava. 
KUVA 14.

Hirsikampuksen juhlasa-
lissa vietettiin 1.6. neljättä ke-
vään ylioppilasjuhlaa. Olisi 
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vuonna noin 100 kilpailijaa. 
Yleisöä oli joka päivänä pai-
kalla seuraamassa kisaa. Eni-
ten sunnuntai-iltana finaalin 
palkintojen jaon aikana.

Kollajan lohkokuntaan 
kuuluvan Siuruan osakas-
kunnan onkitapahtuma jär-
jestettiin heinäkuun viimei-
senä päivänä osakaskunnan 
laavualueella. Tapahtuma 
keräsi kuutisenkymmen-
tä osallistujaa kisaan, jota 
käytiin neljässä eri sarjassa. 
KUVA 22.

Elokuu 
Hippo-kisat pidettiin Suoja-
linnan kentällä 9.8. Päiväl-
lä olleet runsaat sadekuurot 
loppuivat sopivasti ennen ki-
soja ja ne voitiin käydä au-
rinkoisella säällä. 40 metrin 
matkalla 7-vuotiaiden tyttö-
jen toisen erän lähdössä oli 
vauhtia. KUVA 23. 

Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdot kisailtiin 16. ker-
ran lauantaina 7.8. Kapus-
tasuolla Ranualle johtavan 
tien varressa. Humoristisen 
ja iloisen tapahtuman järjes-
telyistä vastasi taiteilijapa-
riskunta Kari ja Marja-Leena 
Tykkyläinen yhdessä Siuru-
an kyläyhdistyksen kanssa. 
KUVA 24. 

Syöte MTB maastopyö-
räilytapahtuma kokosi Syöt-
teelle noin 600 kilpailijaa ja 
harrastajaa. Tapahtuma on 
vaativa, mutta oivallinen jo-
kaiselle, joka haluaa testata 
kuntoaan ja taitojaan.

Sarakylän XXXI Vattu-
markkinat pidettiin hieman 
koleahkossa ja väliin vettä ti-
huuttavassakin säässä. Ke-
listä huolimatta väkeä kertyi 
läheltä ja kaukaa ihan muka-
vasti. Vuoden Sarakyläläise-
nä palkittiin Irene Kortesal-
mi.

Lauantaina 28.8. Jyrk-
käkoskella Venetsialaisissa 
vietettiin kesän päättäjäisiä 
Pudasjärven Urheilijoiden 
johdolla ja useiden yhteistyö-
kumppaneiden avulla. Pai-
kallista folkpoppia tauko-
musiikkina tarjoili Vauhko 
Varsa ja tanssikansalle viih-
dykettä tarjosi Hannu Hauta-
niemi yhtyeineen. KUVA 25.

Syyskuu
Uusi ABC-liikennemyymä-
lä avattiin Kurenalle 1. syys-
kuuta ja uutterasti avajaisia 
varten työskennellyt henkilö-
kunta poseerasi juuri valmis-
tuneen liikennemyymälän 
kynnyksellä. KUVA 26. 

Pudasjärven seurakun-
ta juhlisti 240-vuotiasta kirk-
koaan viikon ajan erilaisilla 
tapahtumilla, kuten hauta-
usmaan ja kirkon historian 
esittelykierroksilla sekä 9.9. 
järjestetyllä juhlakonsertilla. 
Ensimmäinen jumalanpalve-
lus on pidetty nykyisessä kir-
kossa 3.6.1781.

Iso-Syöte Truck Weekend 
järjestettiin toista kertaa Iso-
Syötteellä 9.–11.9. ja tapahtu-
ma keräsi Romekievarin py-
säköintialueelle 143 komeaa 
rekkaa sekä satoja ihmisiä. 
KUVA 27. 

Syksyllä usealla eri pudas-
järvisellä toimijalla oli suu-

20.

21.

24.

jo viides, mutta vuonna 
2020 juhla vietettiin virtuaa-
lisesti. Vuonna 2021 yleisönä 
olivat vain oppilaiden van-
hemmat.

Kuntavaalit järjestettiin 
poikkeuksellisesti touko-ke-
säkuun vaihteessa ja viralli-
nen vaalipäivä oli 13. kesä-
kuuta. Pudasjärvellä valittiin 
27 valtuutettua, joista uusia 
oli 11. Puolueista suurimpa-
na oli Keskusta, jonka ehdo-
kas Olga Oinas-Panuma oli 
vaalien ääniharava. Äänes-
tysprosentti oli 52,8, mikä oli 
lähellä maan keskiarvoa. He-
tekylä-Kipinä alueen äänes-
tyspaikalla Juustokievarissa 
vaalivirkailija Jukka Vähky-

14.

15.

16.

rä leimaamassa Airi Kälkäjän 
äänestyslippua. KUVA 15.

Viikonloppuna 19.–20.6. 
Iso-Syöte Bike Parkissa kil-
pailtiin enduropyöräilyn 
Suomenmestaruussarjan 
osakilpailuissa. Ensimmäistä 
kertaa Syötteelle saatiin SM-
tason endurokilpailu, jos-
sa rinteitä alas suihki yli 200 
kuljettajaa.

Kauan odotettu tapaami-
nen eläkeläisten kesken on-
nistui mainiosti Eläkeliiton 
ulkoilupäivänä tiistaina 8.6. 
Koskenhovin kesäisessä mai-
semassa.

Lauantaina 12.6. oli valta-
kunnallinen Avoimet Kylät- 
tapahtuma ja Siuruan Kylä 

Ry osallistui valtakunnalli-
seen Avoimet kylät -tapahtu-
maan järjestämällä koko per-
heen ulkoilmatapahtuman. 
Miss Pörriäinen rakensi las-
ten kanssa ötökkähotelleja. 
KUVA 16. 

Pintamolla aloitettiin ke-
sän tanssitoiminta juhan-
nuspäivänä 26.6. Tansseihin 
myytiin ennätykselliset 140 
lippua ja tanssia sai sekä si-
sällä että ulkolavalla. KUVA 
17.

Vuoden pisimmälle päi-
välle 22.6. osunut Paula-
myrsky teki tuhoja eri puo-
lilla Koillismaata ja kaatoi 
runsaasti puustoa. Myrsky-
tuhoista lähettiin runsaas-
ti kuvia toimitukseen. Vesa 
Riekki lähetti kuvamateriaa-
lia Paulan jäljistä Ruuhivaa-
ra-Jylhän maisemista. KUVA 
18.

Juhannuksen jälkeisellä 
viikolla melottiin ja soudet-
tiin Elävä IIjoki ry:n voimin 
Ii-joella. Myös soutajat saivat 
todistaa Paula-myrskyn tu-
hoja. KUVA 19.

Heinäkuu 
Pudasjärven Olvassuolla pa-
rannettiin metsien tilaa en-
nallistamispoltoilla 5.7. Met-
sähallituksen Luontopalvelut 
poltti noin kymmenen heh-
taarin kokoisen alueen. En-
nallistamispoltot hyödyt-
tävät palaneesta puusta 
riippuvaisia lajeja ja paranta-
vat siten luonnon monimuo-
toisuutta. KUVA 20.

Pudasjärven Syöpäker-
ho ja Kurenalan Kyläyhdis-
tys järjestivät yhteisen torita-
pahtuman keskiviikkona 7.7. 
Ilma oli erinomainen ja ihmi-
siä liikkeellä satamäärin. 23 
peräkärrykirppispaikkaa oli 
käytössä. Kesällä 2021 myyn-
tipaikat olivat kaupungin 
päätöksellä maksuttomia ja 
torille sai tulla myymään va-
paasti joka päivä. Heinäkuun 
ajan torilla oli aktiivisesti yh-
teislaulu- ja muita toritapah-
tumia.

Seurakunnan nuotioilto-
ja järjestettiin pitkin kesää eri 
sivukylillä. Pitkän hellejak-
son vuoksi voimassa oli met-
säpalovaroitus, joten Mari-
kaisjärven tapahtumassa ei 
päästy sytyttämään nuotio-
ta, mutta sentään lätyn heitto 
sujui mallikkaasti. KUVA 21.

Puhoskylän Sikajuhlil-
la 10.7. tanssittiin ahkerasti 
karaokemusiikin tahtiin, Si-
kamissiksi kruunattiin Hei-
di Haapaniemi ja moni sai 
maistaa ammattilaisen käsis-
sä syntynyttä Sika-ruokaa.

Pudasjärven kotiseutuvii-
kolla oli monenlaista ohjel-
maa kuten 21.7. koko perheen 
leivontapäivä. Vanhojen kul-
kuneuvojen näyttelyssä oli 
esillä mm. hieno Tunturi 
mopo. Kotiseutuviikon päät-
teeksi vietettiin kotiseutu-
päivää 25.7. kotiseutumuse-
on pihapiirissä. Pudasjärven 
Maa- ja Kotitalousnaiset huo-
lehtivat perinteiseen tapaan 
nisukahvitarjoilusta. 

Kesäpilikin MM-kilpai-
lut järjestettiin 26.7.–1.8. jo 18. 
kerran Pudasjärven Havu-
lan rannassa. Kisa keräsi tänä 

17.

18.

19.

22.

23.

25.

26.

28.

31.
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29.

27.

34.

ri urakka edessään, kun val-
misteltiin Hyvän olon keskus 
Pirtin avajaisia ja valmistel-
tiin muuttoa uusiin tiloihin. 
Terveys- ja sosiaalipalvelui-
den siirtymisen lisäksi myös 
Pudasjärven kirjastolla ura-
koitiin, sillä pelkästään kirjo-
jen siirtämistä varten tarvit-
tiin 750 muuttolaatikkoa.

Lokakuu
Suomen hirsipääkaupungin 
Pudasjärven kaikkien aiko-
jen suurimman hyvinvoin-
tipanostuksen, Hyvän olon 
keskus Pirtin ovet avautuivat 
käyttäjilleen 4.10. Modernil-
la teknologialla viritetyissä, 
viihtyisissä ja terveellisissä ti-
loissa pystytään tarjoamaan 
kuntalaisille huippuluo-
kan palveluita. Entisen Ku-
renalan koulun paikalta löy-
tyy nyt keskus, jossa saman 
katon alla on monipuolises-
ti kaupungin terveys- ja so-
siaalipalveluita, nuorisotyön 
tilat, kirjasto ja paljon muuta. 
KUVA 28.

Pudasjärvi-lehden ilmes-
tyminen loppui omistajan-
sa Kaleva Median päätök-
sen vuoksi 30.9.2021, joten 
lokakuun alussa alkoi toi-
mia uusi Pudasjärveläinen 
-lehti. Pudasjärveläinen on 
uusi puolueisiin sitoutuma-
ton kaupunkilehti, jota teh-
dään paikallisvoimin yrittä-
jävetoisesti Heimo Turusen 
johdolla.

Pudasjärven keskustas-
sa Oikopolun varressa kaksi 
kerrostaloa käsittävä Pudas-
järven Hirsihovi valmistui 
lokakuun alussa. Rakennuk-
sissa on 53 asuntoa ja vii-
si liikehuoneistoa. Tällä pro-
jektilla lähdettiin luomaan 
ympäristöystävällistä tule-
vaisuutta hirsikerrostalora-
kentamiseen kannustamalla. 
KUVA 29.

Grabereiden ja Murasten 
lampaat ovat pitäneet jo vuo-
sia Hyttisaaren ja Vääränsaa-
ren pajukot siisteinä. Saaret 
sijaitsevat Mursunlammen 
ja Pudasjärven välissä, ja ne 
kuuluvat Natura-alueisiin. 
120 lampaan kuljetus saares-
ta onnistui Musta Helmi -lau-
talla 2.10. KUVA 30.

Pudasjärven kehitys-
vammaisten tukiyhdistys ry 
tempaisi mielenilmauksel-
la keskiviikkona 20.10. Pu-
dasjärven torilla kehitys-
vammaisten ryhmäkodin 
rakentamisen viivytyksen 
vuoksi. Yhdistys halusi il-
maista tukeaan Rimmin pal-
velukodin asukkaille ja hen-
kilökunnalle uuden, terveen 
kodin aikaansaamiseksi. Lu-
mimyrskystä huolimatta pai-
kalle kokoontui yli 70 henki-
löä ilmaisemassa huolensa.

Aluevaalikampanjointi al-
koi hyvissä ajoin. Vasemmis-
toliiton Pudasjärven osas-
to järjesti lauantaina 30.10. 
Hyvinvointi kuuluu kaikille 
-yleisötilaisuuden M-Tavara-
talon pihalla. Tilaisuudessa 
vierailivat sosiaali- ja ter-
veysministeri Hanna Sarkki-
nen Oulusta ja kananedusta-
ja Katja Hänninen Raahesta.

Marraskuu

Kuun alussa Syötteen Pyt-
ky Cafen rantaan saatiin 
uusi talviuintipaikka. En-
simmäiset uimarit olivat Jon-
na Määttä ja Leena Särkelä. 
KUVA 31. 

6.11. väriä synkkenevään 
talveen saatiin PudArt 2021 
näyttelystä, joka avautui 
upouusiin näyttelytiloihin 
Hyvän olon keskus Pirtin toi-
seen kerrokseen Taidekama-
riin. Edellisen kerran vuonna 
2008 järjestettyyn näyttelyyn 
koottiin jollakin tavalla Pu-
dasjärveen linkittyviä taide-
teoksia. KUVA 32. 

Marraskuisessa MTK-tee-
maliitteessä pidettiin esillä 
paikallisia maatalouden tren-
dejä. Liitteessä kerrottiin, että 
vuonna 2021 Pudasjärvellä 
oli 110 aktiivimaatilaa, jois-
ta 32 on lypsykarjatilaa, li-
hanautoja kasvatetaan kuu-
della tilalla ja lammastaloutta 
13 tilalla. Hevostaloustiloja 
on kolme ja puutarhakasvi-
en viljelyä on yhdellä tilalla. 
Muuta heinää ja viherheinä-
tiloja on 53.

Pudasjärven Yrittäjät viet-
ti pikkujoulua Hotelli Iso-
Syötteellä 20.11. Tilaisuudes-
sa muistettiin ja palkittiin eri 
tavalla ansioituneita yrittä-
jiä. Koskitraktori Oy palkit-
tiin Pudasjärven Vuoden Yri-
tyksenä 2021. Vuoden 2021 
merkkihenkilönä palkittiin 
päätoimittaja, yrittäjä Heimo 
Turunen.

Perinteiseen tapaan mar-
raskuun lehdissä oli esillä 
pudasjärveläiseen syksyyn 
kuuluva perinteinen harras-
tus: hirven metsästys. Niin 
ikään usean kylän hirvipei-
jaisista saatiin juttuja ja ku-
via toimitukseen. Ala-Livol-
la hirvipeijaiset järjestettiin 
21.11. Törmäsen vanhassa 
pirtissä. KUVA 33. 

26.11. Pudasjärven torilla 
järjestettiin joulunavajaiset: 
torimyyjiä oli kymmenkun-
ta, kävijöitä pari sataa ja oh-
jelmassa mm.Tierna-kvarte-
tin esitys. KUVA 34. 

Joulun lähetessä myös 
useat järjestöt aktivoituivat 
hyväntekeväisyystoimin-
nan parissa: esim. SPR Pu-
dasjärven osasto, LC Hilimat 
ja joukko yksittäisiä vapaa-
ehtoisia jakoivat EU-ruoka-
paketteja, joissa oli yhteensä 
5000 kilon edestä elintarvik-
keita.

Lauantaina 27.11. Iijo-
en Taiteilijat ry sekä paikal-
liset taitajat järjestivät Wan-
han ajan joulumyyjäiset 
Koskenhovilla. Ulkona jaet-
tiin ilmaisia ”sisäänpääsylip-
puja”, joka palautettiin pois 
lähtiessä. Tällä tavalla järjes-
täjät pitivät huolen siitä, että 
sisätiloissa ei ollut missään 
vaiheessa yhtä aikaa 50 hen-
kilöä enempää. Juurikan sisa-
rukset toivat kättensä taitoja 
myyntiin. KUVA 35. 

Joulukuu
Pudasjärven kehitysvam-
maisten tukiyhdistys täytti 
joulukuussa 50 vuotta. Ver-
taistuki, erilaiset tapahtu-
mat ja retket ja koulutukset 
ovat olleet jäsenille mielei-
siä toimintamuotoja. Kehi-

tysvammaisten teemaviikkoa 
vietettiin seitsemän päivää 
joulukuun alussa. Teemavii-
kon 2021 aiheena oli tällä ker-
taa ihmissuhteet ja kiusaami-
sesta selviytyminen. Rimmin 
palvelukodilla tukiyhdis-
tyksen vierailulla laulattivat 
Arja ja Eki Panuma. KUVA 
36. 
Uusi pizzeria-ravintola saa-
tiin kurenalle kun Oulussa 
toiminut ravintola La Cuci-
na Oy laajensi toimintaansa. 
Joulukuun alussa yrittäjä Ra-
madhan Abbas eli ”Ramo” 
oli vielä remonttihommissa, 
mutta ravintola saatiin avat-
tua hyvissä ajoin ennen jou-
lua. KUVA 37.

Pudasjärven Kuuloyhdis-
tys ry:n 40-vuotisjuhlaa vie-
tettiin keskiviikkona 8.12. 

Hirvaskosken kartanossa. 
Yhdistyksen historiikin piti 
Ensio Jussila. Tapahtumassa 
muisteltiin menneitä ja syö-
tiin maukas jouluateria.

Pudasjärven Urheilijat ry 
piti syyskokouksen sunnun-
taina 12.12. Puikkarin koko-
ushuoneessa. Vuoden yleis-
urheilijana 2021 palkittiin 
Anette Saalismaa. Hän saa-
vutti kiekossa N 17 sarjan 
SM-mestaruuden ja oli toi-
nen kuulantyönnössä.

Pudasjärven kirkossa 
kuultiin neljännen adven-
tin iltana, sunnuntaina 20.12. 
Pudasjärven seurakunnan 
kuorojen yhteiskonsertti. 
Mukana olivat Pudasjärven 
kirkkokuoro, Sarakylän kap-
pelikuoro ja Vox Margarita 
-kuoro.

26.

28.

30.

31.

32.

33.

35.

36.

37.
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Heino Ruuskanen PuU  
Yleisurheilujaoston puheenjohtaja:

Taustatekijöillä on  
merkitystä urheiluseura-
toiminnassa
Pudasjärven kaupungin lii-
kuntapaikkamestari Heino 
Ruuskanen muutti Pudas-
järvelle 1982. Pudasjärven 
Urheilijoiden yleisurheilu-
jaoston toimintaan hän tuli 
mukaan 1984 ja puheenjoh-
tajana hän on toiminut vuo-
desta 1987 lähtien.

Heinolle on keräänty-
nyt vuosikymmenien aikana 
vankka kokemus ja näkemys 
yleisurheilusta. Yleisurhei-
lukulttuuri on muuttunut. 
Nykyään mennään urheili-
joiden ehdoilla. On luovuttu 
mm. seuransiirto maksuis-
ta. Urheilija itse voi päät-
tää, mitä seuraa hän haluaa 
edustaa.

- Meilläkin seurassa aja-
tukset ovat muuttuneet. Ha-
luan vaikuttaa ja panostaa 
siihen, että luodaan aikuis-
urheilijoille mahdollisuus 
urheilla tavoitteellisesti. Pu-
dasjärven Urheilijat -seura 
on alkanut kiinnostamaan 
monia urheilijoita, jotka ovat 
eri kehitystasoilla. Joukos-
samme on useampiakin val-
takunnallisesti menestys-
tä saavuttaneita urheilijoita. 
Uusien siirtymien kautta 
meidän seuraa edustaa ensi 
kesänä aika näkyviäkin ur-
heilijoita. Esimerkiksi Suo-
men lupaavin ja lahjakkain 
kiekonheittäjä, 20-vuoti-
as Antti Pränni. Ruotsi-Suo-
mi-maaottelussa 2020 Antti 
edusti Suomea nuoresta iäs-
tään huolimatta. 

Kalevan-kisan tasoisia ur-
heilijoita meillä ovat mm. 
Samuli Hussa (1500 m) ja 
Kari Poutiainen (3000 m es-
teet). Entiset kovatasoiset ur-
heilijat Rami Oravakangas 
ja Raimo Muhonen antavat 
nyt valmennusapua, iloitsee 
Ruuskanen.

- Naisten puolella meil-
lä on 12-hengen kestävyys-
juoksijaryhmä. Anne-Mari 
Kiekara on näkyvä keu-
lahahmo. Hän tavoittelee 
EM-kisoihin pääsyä. Pyö-
rätuolikelaaja Sini Paukke-
rin tavoite on 2024 olympia-
laiset. Anne-Marin kautta 
olemme saaneet valmennus-
tukea. Hän valmentaa mei-
dän neljää kestävyysjuok-
sijaa. Susanna Saapunki on 
keskittynyt vuorijuoksuun 
ja osallistuu tänä vuon-
na ensimmäisiin vuorijuok-
sun MM-kisoihin Thaimas-
sa. Hän on edustanut PuU:ta 
vuodesta 2015. Itsekin olen 
innostunut kaikista näistä 
urheilijoista. Minun tehtä-
vänäni on laatia sopimukset 
ja yhteistyökumppaneiden 
avustamana järjestellä talou-
dellista tukea.

Heino Ruuskasen mukaan yhteistyökumppanit ovat kiinnos-
tuneita tukemaan laadukasta urheilutoimintaa, josta hyöty-
vät aloittelijat ja nimekkäät urheilijat.

Kesäisin yleisurheiluja-
osto järjestää ikäkausikil-
pailuja lapsille ja nuorille 
Suojalinnan kentällä. Van-
hempien rooli tukijoina ja 
kannustajina omille lapsil-
leen on tärkeää. Pekka Kin-
nunen vetää yleisurheilu-
kerhoa talvikautena noin 20 
lapselle. Lapsen olisi hyvä 
kokeilla eri lajeja rohkeasti, 
että löytyisi omalle kropal-
le se sopivin laji. Tuloksien 
vertaaminen ei ole oleellista, 
vaan minkä verran tapahtuu 
kehitystä. Jokainen lapsi ke-
hittyy fyysisessä ja psyykki-
sessä kasvussaan eri tavalla, 
toinen saattaa menestyä pa-
remmin vasta myöhemmäl-
lä iällään.

- Suojalinnan kentällä tu-
levana kesänä on tarkoitus 
järjestää ikäkausikilpailui-
ta ja juhannuksen alla perin-
teiset Pohjantähti Gamesit. 
Haemme miesten ja naisten 
piirimestaruuskisojen järjes-
tämistä sekä Sisulisä-otte-
lun toista osaa eli 9-15-vuo-
tiaiden yleisurheiluottelua. 
Kesä päättyy aina Huippu-
kymppiin Syötteellä, jonne 
kaikki seuran urheilijat kut-
sutaan, kuten myös touko-
kuun Kunniakierrokseen. 

Tammikuun 29 päivänä 
Pudasjärven Urheilijoiden 
vieraaksi saapuu Sonja Stån-

gin, nuorten 100 metrin ai-
tajuoksun EM nelonen. Hän 
kertoo oman urheilijapol-
kunsa, kertoi Ruuskanen tu-
levista tapahtumista. 

Ruuskanen saa moti-
vaatiota taustatyön tekemi-
seen, kun huomaa urheili-
joiden menestyvän. Tärkeä 
tuki on myös talkoolaisten 
apu, koska se luo yhteisölli-
syyttä. Viime vuonna valta-
kunnallisessa urheiluseuro-
jen luokittelussa Pudasjärvi 
oli 50/370. Tässä luokituk-
sessa näkyy urheilijoiden 
menestymisen lisäksi seuran 
tekemän taustatyön laatu ja 
määrä, joka saattaa kirkas-
tua urheilijalle vasta menes-
tyksen myötä. Ruuskaselle 
urheilijat ovat ihmisiä, hei-
dän kehityksensä, kipunsa, 
tuloksensa ja menestymisen-
sä ovat lähellä hänen sydän-
tään.

 – Ilman näkyviä urhei-
lijoita meidän olisi vaikea 
saada näin hyviä yhteistyö-
kumppaneita. Tämä koituu 
niin aloittelevan lapsen kuin 
tavoitteellista urheilua te-
kevän parhaaksi. Kaikkein 
tärkeintä olisi se, että lap-
set pääsivät liikkumaan il-
man esteitä, totesi Ruuska-
nen. APN

Pam Pudasjärven os 208 
reissu Vuokattiin

Mukana olleiden mielestä reissu oli onnistunut ja mukava. 
Seuraavaa pikkujoulureissua ehdotettiin kylpylämatkaksi. 

Ruokien makujen maailma 
oli aivan käsittämätön. Kyl-
lä sen mausta huomasi, että 
ruuat olivat itsetehtyjä.

Viime vuoden lopulla vih-
doin ja viimein pääsim-
me toteuttamaan kauan 
odotetun pikkujoulureis-
sun. Tänä vuonna reissu 
suuntautui Vuokatin upei-
siin maisemiin. Lähtöpäi-
vää odotettiin kuin kuuta 
nousevaa, samalla matkan-
järjestäjä seurasi tiukasti 
muuttuvia koronamäärä-
yksiä. Kuinka paljon vai-
kuttavat matkaan ja pitää-
kö olla koronapassit ym. 
dokumentit mukana. Vielä 
lähtöpäivän aamulla var-
mistussoitto majoituspaik-
kaan Sokos Hotelli Vuo-
kattiin, että onhan kaikki 
varmasti huomioitu ja 
voimme turvallisin mie-
lin lähteä kohti Vuokattia. 
Kaikki oli kunnossa ja ei 
muuta kuin mukaan, lähti-
jät kyytiin ja menoksi. 

Ensin kokoonnuttiin 
Pudasjärven ABC:lle, jos-
ta meidät otti kyytiin Syöt-
teen Taksipalvelujen bussi. 
Matka menikin joutuisasti 
ja ei aikaakaan, kun oltiin-
kin perillä. 

Hotellissa oli meitä jo 
odotettu, vastaanotto oli 
todella ystävällinen ja läm-
minhenkinen. Saimme ensi 
tuntuman siihen, että nyt 
ollaan “lomalla” ja meillä 
ei itsellä tarvitse huolehtia 
mistään. 

Lauantaina aamiaisel-
le mentäessä huomasim-
me, miten hyvin oli otettu 
huomioon koronarajoituk-
set. Aamiaisaikaa oli pi-
dennetty kello 11 asti, jol-
loin jokainen hotellivieras 
sai syödä aamiaisen rau-
hassa ja kiirehtimättä. Täy-
tyy sanoa, että aamiaispöy-
tä oli yksi parhaimmista 
mitä olen kokenut. 

Aamiaisen jälkeen jaks-
oikin lähteä katselemaan 
Vuokatin maisemia. Vuo-
katissakin oli jonkin verran 
uudisrakentamista havait-
tavissa. Tuli myös käytyä 
Katinkullan kylpylässä. Il-
lalla olikin yhteinen joulu-
ruokailu tunnelmallisessa 
Ravintola Kipossa. Saim-
me nauttia aivan taivaal-
lisen joulubuffetin. Mikä 

parhainta pöytä oli täytetty 
lähiruualla. Kaikki tarjotta-
vat olivat joko paikallisia tai 
naapuripitäjistä. 

Alkuun nautimme joului-
sen Blossa Chambord glö-
gin. Muuta tarjottavaa oli: 
Kipon terva- ja mustahe-
rukkasilliä, katajagraavat-
tua lohta, siikatartar ja ruis-
napit, savustettua kirjolohta, 
muikun ja kirjolohen mä-
tiä lisukkeineen, palvattua 
hirveä ja –poroa, maatalon 
alatobia, punajuuripateeta, 
pihlajahilloketta, tsaarinkas-
tiketta, perinteistä rosollia, 
Vuokatinvaarojen haapa-
rouskusalaattia, vihersalaat-
tia, vadelmaviinietikkaa, ter-
valeipää, perunarieskaa, 
Pekka Heikkisen ruisleipää 
ja kirnuvoita. Lanttulaatik-
koa, porkkanalaatikkoa, Kai-
nuun -voiperunoita, luumu 
– omenapaistosta, paistettua 
kotimaista kinkkua, vuokat-
tiviinin herukkaviinikasti-
ketta ja Kipon omaa konjak-
kisinappia. Jälkiruoaksi 
vielä Vaalan leipäjuustoa ja 
lakkahilloa, karpalokiisseli- 
ja vaniljakermavaahtoa, pi-
parkakkuja ja joulutorttuja. 

Makujen maailma oli ai-
van käsittämätön. Kyllä sen 
mausta huomaa onko ruu-
at itse tehtyjä vai tekeekö ne 
jonkin tehtaan äidit ne ruuat. 

Kuten yleensä niin kaik-
ki kiva loppuu aikanaan. 
Sunnuntaina oli kotia läh-
dön aika. Mukana olleiden 
mielestä reissu oli onnistu-
nut ja mukava. Se olisi vuo-

den päästä uudestaan joko 
konserttireissu tai pikku-
joulureissu. Toiveena oli, 
että mentäisiin kylpylään. 
Sen aika näyttää mihin 
päin suuntaamme. Kiitos 
kaikille mukana olleille. 
Sekä kiitos Syötteen Tak-
sipalvelulle yhteistyöstä ja 
kyydityksistä. 

Paula Soronen 
Pam Pudasjärven os 208 

puheenjohtaja,
 matkanjärjestäjä

Kuvat Paula Soronen
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Pudasjärven urheilijoiden Yleisurheilujaoston  
SM – tason urheilijoiden viimeaikaisia saavutuksia ja  
tavoitteita ovat muun muassa:

Mikko Rahkola: Nuorten 
sarjojen moninkertainen 
SM –mitalisti. Tulevalle ke-
sälle tavoitteet ovat Kale-
van Kisoissa 800 metrillä 
sekä SM –maastossa ja SM –
viesteissä. Pudasjärven Ur-
heilijoiden riveihin muuton 
tehneet Samuli Hussa, Kari 
Poutiainen ja Rami Orava-
kangas yhdessä Naiskes-
tävyysjuoksijoiden kanssa 
muodostavat joukkueet.

Naisten Profin Running 
– Teamsin jäseniä ovat Su-

antti Pränni on kiekonhei-
ton moninkertainen suomen 
mestari juniorisarjoissa. Ke-
sällä 2020 19 – vuotiaana 
hän kiskaisi miesten kiek-
koa yli 53 metriä. On edus-
tanut Suomea Suomi-Ruotsi 
maaottelussa miesten kisas-
sa. antti suorittaa parhail-
laan asepalvelusta Santa-
haminassa urheilujoukoissa 
mielessään tavoite menes-
tymisestä tulevien vuosien 
nuorten arvokisoissa. 

annemari Kiekaralla syksyl-
lä tehty leikkaus mahdollis-
ta taas kovan harjoittelun. 
Tavoitteena on ensi kesän 
arvokisat. Kiekara on nel-
jän viikon harjoitusreissulla 
tammikuussa Portugalissa. 
Hän myös valmentaa juok-
sukaveriaan Henna Vanhasta 
(vasemmalla). 

Sini Paukkeri on pyörätuolikelauksessa kakkonen Suomes-
sa amanda Kotalan vanavedessä. Tulevien vuosien harjoitte-
lu tuo lähemmäs huipputuloksia – tavoitteena on 2024 olym-
pialaiset. Mikko Rahkola tähtää ensi 

kesänä Kalevan kisojen 800 
metrillä hyvään sijoitukseen

SM-maastojuoksut 2021 Joensuussa: Naisten kisajoukkue 
matkalla. Marika Krohns, Minna Huovinen, Veera Mantere, 
Henna Vanhanen, Raija Poutiainen ja Jenna Lempinen.

Susanna Saapunki oli maastojuoksun viime kesän SM-kisoissa 2021 Joensuussa Naisten 10 ki-
lometrillä seitsemäs. Vuorijuoksu on nyt Susannan ykkösjuttu. Kesät hän viettää Keski-Euroo-
passa harjoitellen ja kisaillen. Saavutuksena on yhdessä maailman cupin osakilpailussa neljäs 
sija, edellä kolme kenialaista.
Joulun jälkeen Susanna matkasi Italiaan ja on siellä huhtikuun loppupuolelle. Ensi toukokuus-
sa hän osallistuu SM maastot -kisaan ja Vuorijuoksun MM-kisaan marraskuussa 2022.

Sisarukset annukka ja anette Saalismaa ovat saavuttaneet 
menestystä kiekossa ja kuulassa. annukka saavutti viime ke-
sänä N 19 sarjan kuulassa SM kultamitalin. Tulevana vuonna 
on siirtyminen N 22 sarjaan ja tavoitteena on Kalevan Kisois-
sa oman ikäryhmän SM voitto sekä tulosten parantaminen. 
anette saavutti viime kesänä N 17 sarjan kiekon SM kulta-
mitalin. Tulevaisuuden tavoitteet ovat oman ikäluokan SM-
kisat ja arvokilpailut. Molemmat ovat maajoukkueryhmissä. 
anette harjoittelee Portugalissa kolmen viikon leirillä tam-
mikuussa.

Henna Vanhanen; useamman vuoden jatkunut harjoittelu 
on tuonut hienoja tuloksia. Vantaan maratonilla 2021 alit-
tui kolme tuntia. Maratonlistalla hänellä on 12:sta paras tu-
los viime vuodella. SM-maastojuoksussa hän saavutti neljän 
kilometrin matkalla 15. sijan ja naisten joukkueella (Henna 
Vanhanen, Raija Poutiainen ja Veera Mantere) 6. sijan. aikuis-
urheiluliiton kisoissa hänellä on kolme SM-kultaa. Hennaa 
valmentaa annemari Kiekara – annemarin valmennuksessa 
on myös Veera Mantere, Minna Huovinen, Jenna Korpela ja 
Jani Hänninen.
Kuvassa Henna Vanhanen Vantaan maratonin voittajana maa-
lissa.

sanna Saapunki, Mari Laak-
konen, Henna Vanhanen, 
Janna Korpela, Veera Man-
tere, Marika Krohns, Min-
na Huovinen, Lotta Kiuttu, 
Raija Poutiainen, Annema-
ri Kiekara, Jenna Lempinen, 
Krista Lindholm – YHDES-
SÄ YHTEISET TAVOIT-
TEET.

Juniorit – kisaillaan vii-
koittain kesällä Suojalinnal-
la ja osallistutaan piirin ki-
soihin.

Aikuisurheilijat; tule-
van kesän MM – kisat Tam-
pereella useamman tavoit-
teena. Mukana ovat Kari 
Jylhänlehto, Timo Vähä-
kuopus, Jaakko Tuovila, 
Jyrki Mäkelä, Antti Ala-Rä-
mi, joilla oli viime kesänä 
Mikkelin SM-kisoissa hie-
noja saavutuksia.

Pohjantähti – Games 
yleisurheilukilpailut Ju-
hannusviikolla ovat seu-
ran toimitsijoiden yhteinen 
juttu jo vuosikymmenten 
ajan, kiitos kaikille. Huip-
pukymppi –juoksutapah-
tuma vuosittain Syötteellä 
syyskuussa on saavuttanut 

oman paikkansa. Osallistu-
jia tulee ympäri maakuntaa 
ja jopa ympäri Suomea. 



12 Pudasjärveläinen Nro 2 •  to 13.1.2022

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

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

•  kolarikorjaukset
•  automaalaukset
•  ilmastoinnin huollot

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

- Fysioterapiapalvelut myös ilman lääkärin lähetettä
- Fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, niska- ja 

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

Pysäyttääkö omikron virusmuunnos koulutyön Pudasjärvellä?
Covid 19 viruksen omikron 
muunnos rantautuu lähiai-
koina ennusteiden mukaan 
voimalla myös Pudasjär-
velle. STT:n mukaan Maa-
ilman terveysjärjestö WHO 
varoittaa: jos tartuntojen ny-
kytahti jatkuu niin yli puo-
let eurooppalaisista saa 
omikronmuunnostartunnan 
seuraavien 6-8 viikon aika-
na. Tuskin Pudasjärvikään 
muodostaa kovin suurta 
poikkeusta tästä.

Opetushenkilöstön kes-
kuudesta on kantautunut 
huoli, että Pudasjärvellä 
omikronmuunnoksen seu-
raukset voivat olla vahin-

gollisempia lähikuntiin, jopa 
Ouluun, verrattuna. Tämä 
huoli perustuu siihen, että 
nuoret yläkouluikäiset pe-
ruskoululaiset eivät tunnu 
juuri missään määrin nou-
dattavan maskisuositusta. 
Vain muutama yläluokkien 
oppilas kuuluu käyttävän 
maskia koulussa. Valitetta-
vasti sama tilanne vallitsee 
kuuleman mukaan myös 
lukion puolella. Miten käy 
kevään ylioppilaskirjoitus-
ten kanssa? Maskien käyt-
tämättömyys saattaa lisätä 
huomattavasti sekä oppilai-
den että henkilökunnan al-
tistumisten ja tartuntojen 

määrää. Riittääkö kouluissa 
osaavaa henkilökuntaa pyö-
rittämään koulua, jos huo-
mattava määrä henkilökun-
nasta on karanteenissa tai 
sairaana? 

Maskisuositus on tietys-
ti vain suositus, mutta jos 
esimerkiksi Hirsikampuk-
sella yläkoulun oppilaiden 
suhtautuminen tähän suosi-
tukseen jatkuu nykyisenlai-
sena, on pelättävissä luokki-
en muodostavan pelottavia 
koronalinkoja. Tiedot esi-
merkiksi Oulun koulujen 
maskienkäytöstä on aivan 
päinvastainen: vain hyvin 
harvoja poikkeuksia ovat 

oppilaat, jotka eivät käytä 
maskia koulussa.

Pudasjärven koronaluvut 
ovat pysyneet tähän saakka 
maltillisena, mutta omikron-
muunnoksen tartuttavuus 
on tietojen mukaan huomat-
tavasti suurempi kuin aiem-
min liikkeellä olleiden virus-
muunnosten. Siinä valossa 
saatetaan kouluissa Pudas-
järvellä joutua aivan uu-
denlaiseen tilanteeseen. Jos 
koulu joudutaan sulkemaan 
välillä, niin opiskelu kou-
luissa voi jatkua vielä kuu-
si päivää kesäkuussa suun-
nitellun päättäjäispäivän 4.6. 
jälkeen. HT

Pudasjärven  
Vesiosuuskunta tiedottaa

Viemäriverkostossa on viime aikoina ollut 
viemäriin kuulumattoman vieraan esineen tai 
aineen aiheuttamia viemäritukoksia.
Toimintahäiriöitä on ollut niin kiinteistöillä 
kuin runkoverkossakin, joten muistetaan, että 
viemäriin saa laittaa vain vessapaperia, virt-
saa, ulostetta ja niiden 
huuhteluvettä, asti-
an- ja pyykinpesuvettä 
ja peseytymisessä ja 
siivouksessa käytettyä 
vettä.
Kun vessassa on ros-
kakori, niin roskat on 
helppo heittää oikeaan 
paikkaan.

Perussuomalaiset järjestäytyivät Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan Pe-
russuomalaiset ry:n halli-
tuksen järjestäytymisko-
kous pidettiin lauantaina 

08.01. Oulussa puheenjoh-
taja Ahti Moilasen koolle 
kutsumana.

Varapuheenjohtajistoon 

valittiin Esko Loukkola 
Kärsämäeltä, Tuomas Ok-
konen Limingasta ja Ilkka 
Repo Haapavedeltä. Piiri-

sihteeriksi tuli valituksi Tii-
na Hanhikorpi Raahesta. 

Esko Loukkola
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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

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

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

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

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. 

luotettavat ja hiljaiset mitsubishi electric  
ilmalämpöpumput

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

rakennusPeltityöt, listat, 
PiiPunPellit, kattoturvatuotteet

-iKKunAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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 Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy Suora yhteys 

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

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
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

Leasingilla rakentaminen tulee kalliiksi
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto päätti kokouksessaan 
¨15.12. hyväksyä vuoden 
2022 talousarvion. Pudasjär-
ven kaupunki on toteuttanut 
tiukkaa talouden säästöoh-
jelmaa jo vuosien ajan. Siitä 
huolimatta suuria investoin-
teja on tehty velkarahalla ja 
leasingilla. Viimeisimpinä 
investointikohteina ovat ol-
leet mm. Hyvän olon keskus 
Pirtti, tieliikennejärjestelyt ja 
vanhusten asunnot Kauppa-
tien varrella. Eikä Hirsikam-
puksen rakentamisestakaan 
ole montaa vuotta aikaa.

Vuoden 2020 tilinpäätök-

sestä ilmenee, että kaupun-
gin lainamäärä on 63 miljoo-
naa euroa, mikä on noin 7500 
euroa/asukas. Tämä ei ole 
koko totuus, sillä uudet ra-
kennukset on tehty leasing-
sopimuksin, ns. elinkaari-
mallilla. Niistä velvoitteista 
ei ole mainittu tilinpäätök-
sessä eikä talousarviossa mi-
tään. Kuitenkin vastuut rea-
lisoituvat kuin omille 
lainoille. Päättäjänä en näin 
puutteellista kokonaiskuvaa 
taloudellisesta tilanteesta ole 
missään muualla ennen saa-
nut.

Kuntalain 118 a pykäläs-

sä on 3. momentin kohdassa 
3. määräys arviointimenet-
telystä palvelujen turvaa-
miseksi tapauksessa, missä 
”asukasta kohden laskettu 
kunnan konsernitilinpäätök-
sen lainojen ja vuokravastui-
den määrä ylittää kaikkien 
kuntien konsernitilinpäätök-
sen lainojen ja vuokravastui-
den keskimääräisen määrän 
vähintään 50 prosentilla”. 
Vuokravastuut ovat tulleet 
vuonna 2019 mukaan, kun 
tämä ns. elinkaarimalli on 
tullut yleiseen käyttöön, mil-
lä on voitu taseessa näyttää 
kauniimpia lukuja. Kysyin 

asiasta valtuuston kokouk-
sessa, mutta en saanut vasta-
usta tätä asiaa koskeneeseen 
kysymykseen. Investointien 
kokonaiskustannukset ylit-
tänevät reilusti 70 miljoo-
naa euroa, kun laskuissa on 
mukana Hirsikampus, Hy-
vän olon keskus ja Kauppa-
tien vanhusten asuinraken-
nukset. 

Tämä leasingilla raken-
taminen tulee kalliiksi, kun 
rakennuksen omistaja ot-
taa varmasti sijoitetulle pää-
omalle korkoa paljon enem-
män, mitä omana hankkeena 
lainarahoitus olisi maksanut. 

Ongelmana lienee se, ettei 
kaupungilla ole vakuuksia, 
eikä arviointimenettelyuh-
kan vuoksi lainaa voida ot-
taa. Laina olisi nolla- tai mii-
nuskorkoista nykyisessä 
rahatilanteessa. Jo viiden 
prosentin yksikön korkoerol-
la ylimääräinen kustannus 
olisi 1,75 miljoonaa euroa, 
millä kustantaisi yli 40 kun-
nallista työntekijää perushoi-
tajiksi, siivoojiksi, talonmie-
hiksi jne.

Säästötoimenpiteitä on 
haettu mm. koulutuksesta. 
Sieltä on säästetty mm. lasten 
välipaloista, tuntikehyksis-

tä ja materiaaleista. Koulutus 
on jokaisen lapsen perusoi-
keus ja lakisääteinen tehtävä. 

Vastapainoksi on tulos-
sa lisää investointeja mm. 
Kuusamontien levennyk-
seen, Nivankankaan, lento-
kentän sekä Syötteen teiden 
investointeihin. Niihin pe-
russuomalaiset ehdottivat 
investointien siirtämistä. Ää-
nestyksessä hävisimme.

Hannu Nissi
Aluevaali- 

ehdokas  
Perus- 

suomalaiset 

ARI-PEKKA 
NIEMINEN
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Innostava mahdollisuus kehittää palvelutuotantoa
Lähestymme Suomessa his-
toriallisen uudistuksen toi-
meenpanoa. Ensi vuoden 
2023 alusta koko sosiaali- 
ja terveystoimen sekä pe-
lastustoimen järjestäminen 
siirtyy kunnilta hyvinvointi-
alueille. Tämän muutoksen 
toteuttamiseksi tarvitaan 
hyvinvointialueille valtuus-
tot, joiden valinta on nyt kä-
sillä.

Muutos on suuri ja en-
simmäisen valtuuston teh-
tävä tulee olemaan monessa 
asiassa ratkaiseva myös pit-
källe tulevaisuuteen. Uuden 
järjestelmän perustavat pää-
tökset tehdään ensimmäi-
sellä vaalikaudella. Hiomis-
ta varmasti tulee riittämään 
tulevaisuudessakin, mutta 
palvelustrategiassa ja palve-
luverkon määräytymisessä 
tulee uuden valtuuston on-
nistua, jotta uudistuksen ta-
voitteisiin voidaan päästä.

Valtakunnallisesti uu-
distuksen tavoitteena on: 
turvata yhdenvertaiset ja 

laadukkaat sosiaali- ja terve-
ydenhuollon sekä pelastus-
toimen palvelut hyvinvoin-
tialueella asuville, parantaa 
palvelujen saatavuutta ja 
saavutettavuutta, kaventaa 
hyvinvointi- ja terveysero-
ja, turvata ammattitaitoisen 
työvoiman saanti, vastata 
ikääntymisen ja syntyvyy-
den laskun aiheuttamiin 
haasteisiin ja

hillitä kustannusten kas-
vua.

Tavoitteena on siis pa-
rantaa pohjoispohjalaisen 
ihmisen tarvitsemia sote- ja 
pelastuspalveluita. Palvelui-
den nykyisessä tuottamises-
sa on paljon hyvää ja paljon 
kehitettävää. Paljon on vie-
lä uuttakin löydettävää, jot-
ta uudistukselle asetetut ta-
voitteet voidaan saavuttaa. 
Tämä asetelma on mielestä-
ni innostava ja olen valmis 
tähän työhön useasta or-
ganisaatiosta hankitun ko-
kemuksen valossa. Nyt on 
aika pohtia laajasti palvelu-

tuotannon sisällön uudista-
mista. Palveluiden tuottami-
nen yhdessä organisaatiossa 
parantaa palveluiden saata-
vuutta koko laajalla alueel-
la, parantaa tiedonkulkua ja 
hyvien palvelutapojen laaje-
nemista koko alueen käyt-
töön sekä mahdollistaa pa-
remman taloudellisuuden.

Uudistuksessa tulee pa-
rantaa sote- ja pelastusalan 
henkilöstön vaikutusmah-
dollisuuksia omaan työ-
hönsä. Hyviä esimerkkejä 
on jo nyt siitä, miten työn-
tekijät pystyvät vaikutta-
maan, mutta laajasti ottaen 
tässä on vielä parantamisen 
varaa. Työntekijöillä on tie-
toa siitä, miten palvelut tu-
lisi järjestää uudella tavalla 
niin, että asiakkaan koke-
mus palvelusta olisi parem-
pi, työntekijän kokemus 
työstään olisi mielekkääm-
pi ja kokonaiskustannus jäi-
si nykyistä pienemmäksi. 
Näille ideoille tulee uudessa 
organisaatiossa luoda väy-

lät, jotta ne tulevat huomioi-
duiksi ja mahdollisuuksien 
mukaan toimeen pantavik-
si. Tämä on merkittävä asia 
myös alan vetovoiman kas-
vattamisen kannalta.

Aluevaaleissa koko Poh-
jois-Pohjanmaa on yhte-
nä vaalipiirinä ja vaalit toi-
mitetaan suhteellisina. 
Millään kunnalla ei siis ole 
automaattisesti edustajia 
aluevaltuustossa. Siksi on 
tärkeää, että jokainen ääni-
oikeutettu käyttää harkin-
tansa ja käy äänestämässä 
mielestään parasta ehdokas-
ta aluevaltuustoon. Mitä ak-
tiivisemmin Pudasjärvellä 
äänestetään, sitä paremmin 
pudasjärvisten tahto tulee 
vaaleissa huomioon otetuk-
si.

Anni-Inkeri 
Törmänen

Aluevaalieh-
dokas, 

Keskusta

Sinä olet tärkeä, minä tiedän sen! 
Vaaleihin lähtiessä minulle 
oli päivän selvää, että tämä 
uudistus tehdään ihmisille, 
meille kansalaisille. Järjet-
tömät palveluleikkurit on 
jätetty pois ja hoidontar-
peen lisääntyminen on si-
säistetty ja se, että; kaikilla 
on oikeus hyvään elämään.

Uudistus kaataa raja-ai-
toja, parantaa tiedonkul-
kua, parantaa ihmisten 
tasa-arvoisuutta, tasa-ar-
voistaa työntekijöitä, karsii 
hallintoa ja moni päällikkö 
jää miettimään, että; mihin 
hommiin tästä nyt lähtee, 
kun virka suli alta.

Palkkoja täytyy saada 
paremmaksi! Minun pääta-
voite on varmistaa laajem-
maltikin julkisen sektorin 
laadukas toimintakyky. Se 
vaatii ihan ensimmäiseksi 
ihmisiä, jotka haluavat teh-
dä työtään meidän kaikki-
en hyväksi. Hyvin harva 
tekee työtään huvikseen. 
Siksi palkkaus ja muut työ-
ehdot sekä vastuut on olta-
va tasapainossa työn tär-
keyteen nähden. Julkiset 

palvelut ovat poikkeukset-
ta tärkeitä palveluita.

Mielenterveys  
on koko kropan 
olemassaolon tae
Me kansana ollaan vau-
raampia kuin koskaan, 
siksi meillä on myös tar-
ve tarttua tomerasti toi-
meen ja tarjota palvelui-
ta, jotka tukevat ihmisten 
hyvinvointia. Nykypäivän 
hektinen, kiireinen ja är-
sykeorientoitunut yhteis-
kuntamallimme aiheuttaa 
valtavaa taakkaa mielel-
lemme. Ihmisen kehityk-
sen näkökulmasta viimei-
sen sadan vuoden aikana 
tapahtuneet muutokset 
ovat todella lyhyt väläys 
koko kehityksen historias-
sa, siksi oireilemme, kos-
ka emme ole luotuja täm-
möiseen elinympäristöön. 
Mielenterveyden tukemi-
nen on todella tärkeää lap-
sesta alkaen ja siihen pitää 
panostaa yhteiskunnalla 
aikaa sekä rahaa. 

Rahat hoitoihin 
ja palkkoihin, ei 
herrojen taskuun
Markkinataloudessa, jos-
sa elämme, pitää olla pyhät 
asiat, joita ei alisteta voi-
ton maksimoinnin taistelu-
kentiksi. Näistä pyhistä asi-
oista ensimmäisenä tulee 
mieleen; poliisi, oikeuslai-
tos, peruskoulutus, terve-
ydenhoito, pelastustoimi, 
puolustusvoimat, varhais-
kasvatus ja vanhustenhoi-
to - näin osa lueteltuna. Sen 
sijaan esimerkiksi; viihde-
elektroniikan valmistus saa 
minun puolestani olla ra-
hanahneiden korporaati-
oiden hallussa. Ihmistä ei 
saa asettaa tilanteeseen, jos-
sa rahan puute johtaa hoi-
don puutteeseen tai perus-
oikeuksien loukkaukseen. 

Palveluiden 
vahvistaminen 
ja saatavuuden 
varmistaminen
Nykyaikana voimme käyt-

tää myös teknologiaa tu-
kemaan palveluiden saata-
vuutta ja oikea-aikaisuutta. 
Heti lähtöön kuitenkin huo-
mautan, että tekniikan käyt-
tö tulee olla vapaaehtoista, 
eikä siihen saa haluttomia 
painostaa. Lääkärin, hoita-
jan tai muun akuutin tar-
peen helpottamiseksi näki-
sin mielelläni etäpalveluita. 
Moni asia olisi hoidettavis-
sa näppärästi kännykällä, 
siksi pidän senkin tosiasian 
esillä, että moni ihminen on 
jo valmis ja halukas kehitty-
neempiin palveluiden jär-
jestämismuotoihin.

Loppukaneettina totean, 
että; taikavipuja ei ole ole-
massa. Tärkeintä on tun-
nustaa henkilön erityis-
luontoisuus, eikä kohdella 
häntä vain ihmismassaan 
kuuluvana pienenä liikku-
vana osasena.

antti Tihinen 
Aluevaalieh-

dokas, Vasem-
mistoliitto

Korpisen  
Metsästysseura ry
TAlViKOKOuS 

su 30.1.2022 klo 12 kylätalolla.
Johtokunnan kokous klo 11.
Esillä sääntömääräiset asiat.

tervetuloa! korpisen ms

Äänestetään aluevaaleissa
Sote-uudistusta on teh-
ty useamman hallituk-
sen toimesta jo yli vuosi-
kymmenen, vihdoin ollaan 
maalissa. Uudistuksessa hy-
vinvointialueet vastaavat 
vuoden 2023 alusta terveys-
palveluiden järjestämisestä 
ja pelastustoimesta.

Suomalaiset ovat eriar-
voistuneet peruspalvelui-
den saatavuuden suhteen. 
Liian moni jonottaa liian pit-
kään hoitoon pääsyä, väes-
tö ikääntyy ja palvelutarve 
kasvaa. Lisäksi monet kun-

nat ovat joutuneet taloudel-
liseen ahdinkoon kasvavien 
sote-kulujen kanssa. Edel-
lä mainituista syistä johtu-
en uudistus on välttämätön. 
Samalla rahoitusvastuu siir-
tyy kunnilta valtiolle.

Uudet aluevaltuustot 
päättävät alueensa palve-
luverkosta ja vaaleissa vali-
taan päättäjät, jotka ratkai-
sevat miten meille turvataan 
laadukkaat lähipalvelut. 
Heidän on ratkottava hoita-
japulaa, luotava koko hen-
kilöstölle parempaa joh-

tamista ja työn sisällön 
kehittämistä. Päättäjät var-
mistavat myös pelastuspal-
veluiden saannin.

Pohjois-Pohjanmaan 
aluevaltuustoon valitaan 
79 valtuutettua ja äänestä-
mällä varmistamme edusta-
jiemme läpimenon vaaleis-
sa. Nyt on tärkeätä käyttää 
äänioikeutta, jotta saam-
me edustajia aluevaltuus-
ton päättämään kuntamme 
palveluverkosta, soten ja pe-
lastustoimen lähipalveluis-
ta. Palveluita hajauttamal-

la luomme maakuntaamme 
elin- ja vetovoimaisuutta, ei 
keskittämällä. 

Nyt äänestämisellä 
on todella väliä. 

Hyvä äänestäjä käytä 
oikeuttasi,

 käy äänestämässä!

Jorma Kouva
Pudasjärven 

Keskustan 
kunnallis-

järjestön 
puheenjohtaja

LIIKUNTAPALVELUIDEN JA 
PUIKKARIN RYHMÄT, KEVÄT 2022
Vesijumppaan osallistujat maksavat uintimaksun 
hinnaston mukaisesti + ohjausmaksun (2 €).
Ryhmiin ei tarvitse ennakkoilmoittautua.

MAANANTAI
11.00 - 12.00 Kevyt kuntojumppa hyvinvointipas- 
 silaisille (ryhmäliikuntatila Tuomas  
 Sammelvuo -sali)
12.00 - 13.00 Kuntosaliohjaus,  
 Puikkarin kuntosali
18.00 – 18.45 Vesijumppa (kans.op)

TIISTAI 
06.45 – 07.15 Vesijumppa
10.30 - 11.15 Erityisryhmäjärjestöjen vesijumppa
14.15 - 14.45 Vesijumppa 
17.00 - 17.45 Vesijumppa (kans.op.)
18.00 – 18.45 Miesten vesitreeni (kans. op.)

TORSTAI
06.45 – 07.15 Vesijumppa
10.30 - 12.00 Perhepeuhula 0-6 v. huoltajan kans- 
 sa, Tuomas Sammelvuo- sali
13.00 - 14.00 Tasapaino- ja kehonhallintaryhmä  
 hyvinvointipassilaisille,  
 Tuomas Sammelvuo -sali
19.00 - 20.30 Lentopallo KKI-ryhmä 45v+  
 Tuomas Sammelvuo -sali

LAUANTAI
11.00 - 11.30  Vauvauinti

PUIKKARI ON AVOINNA
ma ja ke 12.00 - 20.00, ti ja to 06.15 - 20.00,  
pe – su 12.00 - 18.00

TIEDUSTELUT
Puikkarin palvelupiste, puh. 040 826 6440
Sampo Laakkonen, puh. 040 1946 315

www.pudasjarvi.fi/liikunta

LIIKUNTAPALVELUT

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alue vastaa v. 2023 alusta lähtien 
koko maakuntamme sosiaali- ja 
terveys-sekä pelastustoimesta.

Siksi aluevaltuustossa  
tarvitaan
-  vankkaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon  
kokemusta

-  asiantuntemusta
-  kykyä oivaltaa ja edistää 

uusia hyviä toimintatapoja 
ja käytäntöjä

-  yhteistyökykyä - kukaan  
ei päätä yksin

Niilo Keränen
Lääkintöneuvos, 

yleislääkäri
Ent. kansanedustaja

POPsoten ja hyvinvointi-
alueen suppean

poliittisen ohjaus- ja 
seurantaryhmän jäsen

Taivalkoski

Aluevaalit 23.1.22
Ennakkoäänestys 12-18.1.22

Maksaja: Niilo Keränen

Palvelujen sisällöistä,
sijoittumisesta, työkäytän-
nöistä, hoitoketjuista ym.
vaaleilla valittava valtuusto
alkaa tehdä päätöksiä jo 
kuluvan kevään aikana.

35



15PudasjärveläinenNro 2 •  to 13.1.2022

VuokrattaVana
lämmintä hallitilaa, toimistoja,  

pienvarastoja, asuntoja.

ota yhteyttä!
040 564 9523, 050 501 9090

Katse tulevaisuuteen

M S vuokratilat Oy rakennuttaa 
uutta tilaa yrittäjille

Kuusamontien varteen teol-
lisuusalueelle on valmistu-
massa uusi hallirakennus, 
josta löytyy yrityksille suun-
nattuja vuokrattavia tiloja. 
Neljälle yritykselle on hallis-
ta jo lohkottu käytännölliset 
tilat. Rakennushankkeen ta-
kana ovat paikalliset yrittä-
jät Sami Luokkanen JP Au-
tomaalaamo Oy:sta ja Marko 
Rautio Kaappi- ja levypal-
velu Rautio Oy:sta. Yrittä-
jille oli tullut useita kyselyi-
tä toimivista tiloista ja kun 
sopivia ei löytynyt paikka-
kunnalta, päättivät he vas-
tata tarpeeseen rakentamalla 
ihan uutta tilaa. Kevättalvel-
la valmistuvan hallin poh-
japinta-ala on 540 neliömet-
riä, kerrosneliöitä tulee yli 
600. Nykyäänkin tarvitaan 
ns. kivijalka tiloja. On aloja, 
jotka tarvitsevat kiinteää lii-
ke- ja toimitilaa. Uuden hal-
lin liiketoiminta ja muu kiin-
teistömassa kuuluu Sami 
Luokkasen ja Marko Rau-
tion vuonna 2017 perusta-
malle M S vuokratilat Oy:lle. 
Yrittäjien oma rohkeus men-
nä eteenpäin on luonut toi-
mintaedellytyksiä myös toi-
sille yrittäjille. 

- Maaliskuun lopussa hal-
li alkaa olla siinä kunnossa, 
että yrittäjät pääsevät uu-
siin tiloihin. Tämä tontti on 
meillä ollut kiikarissa jo pi-
tempään. Ostimme raken-
nustontin kaupungilta viime 
keväänä. Olemme huoman-
neet, että kaupungilla on 
positiivinen asenne yrittäjiä 
kohtaan. Kun kysyntää oli 
riittävästi, teimme päätök-
sen uusien tilojen rakentami-
sesta. Vuokrausaste on tällä 
hetkellä 100 prosenttia, joka 
tässä lähtötilanteessa on to-
della positiivinen asia, iloit-
see Luokkanen. Uuden hal-
lin rakentaminen on antanut 
paikallisia yrityksille lisätöi-
tä, niin sähkö-, lvi- kuin si-
sätöidenkin osalta. Maatyöt 
teki paikallinen urakoitsi-
ja, Kuljetuspudas Oy, jon-
ka jälkeen valettiin antu-
rat. Hallipaketin toimittaja 
Trutec Oy:n miehet pystyt-

tivät rungon, jonka jälkeen 
he nostivat elementti sok-
kelit paikoilleen. Kantavan 
kattopellin jälkeen oli seini-
en vuoro. Muutamassa päi-
vässä rakennus oli ns. sääl-
tä suojassa. Rakennuksen 
teräsrunkoa ympäröi ele-
mentit, jotka on tehty pelti-
villapelti-periaatteella. Näin 
saadaan nopeasti valmista 
pintaa ulos ja sisälle. 

- Alun perin idea uuden 
hallin rakentamiselle läh-
ti siitä, että meillä on entuu-
destaan vuokrattavaa tilaa. 
Meillä on asuntoja ja toinen 
teollisuushalli, joka on kau-
pungin toisella teollisuus-
alueella. Olemme nähneet, 
että nykyaikaiselle hallitilal-
le on kysyntää. Pudasjärvel-
lä sitä ei ollut tarjolla. Aja-
tus uuden rakentamisesta 
on hautunut pitkään. Nyt 
tuli sopiva aika. Sitäkin on 
mietitty, että voisiko Pudas-
järvellä olla tarvetta ns. ci-
tytallien vuokraamiselle 
yksityisille. Meillä on muu-
tamia lämpimiä noin 10 ne-
liön varastotiloja vapaa-
na teollisuuskylässä. Siellä 
meillä on toimisto- ja halliti-
laakin. Meillä on teollisuus-

uusi halli antaa hyvät ja tilavat puitteet halliin muuttaville 
yrityksille.

Sami Luokkanen on tyytyväinen työn edistymiseen. Teuvo 
Ojala oik. tilannepalaverissa Sami Luokkasen ja Teuvo Ojalan 
kanssa.

MS-vuokratilat Oy uusin projekti on valmistumassa Kuusa-
montien varteen. 

Rakennusvaiheessa on kuunneltu tulevien yrittäjien tilatoiveita.

kylässä kaksi rakennusta, 
joiden yhteinen kapasiteet-
ti on noin 2200 neliömetriä. 
Suurin osa on vuokralla. 

Jos tulevaisuus näyttää 
valoisalta, niin M S vuokra-
tila Oy:llä on mahdollisuus 
rakentaa toinenkin halli nyt 
valmistuvan hallin viereen. 
Tarkoitus on lisätä kiinteis-
tömassaa vuokra-asunnoilla 
ja –halleilla. Samilla ja Mar-
kolla on tarkoitus kehittyä 
yrittäjinä ja vastata uusiin 
haasteisiin, jotka tuovat mie-

lenkiintoa ja sisältöä yrittä-
jyyteen myös henkisesti. 
Tarkoitus on mennä eteen-
päin. Samin mielestä Pudas-
järvellä on ollut nyt hyvä 
aika yrittää. Kaupungin te-
kemät investoinnit ovat tu-
keneet yrittäjiä ja vaikutta-
neet yrittäjiin positiivisella 
tavalla.

ape Nieminen

Istuva 
toimintakulttuurimme 
lisää kansansairauksia, 

hautajaisissakin 
tarjoillaan pizzaa

Varusmiespalvelustaan 
suorittavien paino on li-
sääntynyt viimeisen 20 
vuoden aikana ja kestä-
vyyskunto ja sosiaaliset 
taidot ovat heikentyneet. 
Nyt nuoria valmennetaan 
kunnonkohotuksin, jotta 
he ovat kelpoisia palveluk-
seen. Kriteerejä on myös 
lievennetty. 

Yleisesti työn luonne on 
muuttunut entistä ”istu-
vammaksi”, liikkuminen 
on polarisoitunut paljon 
liikkuviin ja liikkumat-
tomiin. Huonokuntois-
ten määrä lisääntyy. Kes-
kivartalolihavuus ei ole 
enää keski-ikäisten mies-
ten ongelma, vaan nuo-
ret ovat reilusti ylipainoi-
sia. Tyypin 2 diabetes on 
kansansairautena räjäh-
dysmäisesti leviävä, sy-
dänkuolleisuus on johtava 
kuolonsyy ja mielenter-
veyssairaudet lisääntyvät. 
Mitä meille on tapahtu-
nut? Mitä tästä seuraa?

Tein väitöskirjani las-
ten painonhallinnasta ja 
esitin kohderyhmäni mu-
kaisesti, että alakouluikäi-
set tulee ottaa erityisen 
tarkastelun pariin. Työtä 
tehdessäni muutin mieltä-
ni ja totesin tutkimuksen 
aikana löydetyn liikapai-
noisia alle 4-vuotiaita. Se 
oli uutta, koska sen ikäi-
nen lihoo annetusta ruu-
asta. Nyt olen sitä mieltä, 
että lapsen hyvinvoinnin 
turvaaminen alkaa äitiys-
neuvolassa.

Hyvinvointialueit-
ten synnyttyä kuntien 
tehtäväksi jää asukkai-
den hyvinvoinnista huo-
lehtiminen ennakoimal-
la, ennaltaehkäisemällä 
ja mahdollistamalla. Olo-
suhteita, tukiverkko-

ja, ohjausta ja neuvontaa 
tulee rakentaa luonnolli-
sena osana lapsen ja nuo-
ren kasvua ja vanhempi-
en neuvontaa. Sirpaleinen 
yhteiskuntamme ja elä-
mäntapamme eivät tue 
riittävästi nuoria perheitä 
ja erityisesti lapsia. Kyllä 
terveysneuvonnalla, ruu-
an valmistamisella, liikku-
miseen kannustamisella ja 
lapsista huolehtimisella 
on edelleen paikkansa. Ei-
vät pelit, TikTokit ja chatit 
opeta elämäntaitoja. Sieltä 
opitaan muita taitoja par-
haimmillaan. Hampuri-
laiset ja pizzat ovat hyviä 
ja kuuluvat ruokavalioon, 
mutta eivät ole ruokailun 
ja ravinnonsaannin pe-
rustaa. Hautajaisissa pitää 
kyllä hoksata tarjota muu-
ta kuin pikaruokaa. 

Hyvinvointialueen ra-
kentaminen keskittyy hal-
linnon, sotepalveluiden 
ja pelastustoimen organi-
sointiin hyvinvointialueel-
lamme. Se ei poista kunti-
en, aikuisten eikä etenkään 
vanhempien tehtävää huo-
lehtia lapsista ja nuorista 
tai omasta työhyvinvoin-
nista. On tärkeätä, että jul-
kinen puoli, yrittäjät ja jär-
jestöt toimivat yhteistyössä 
takaamalla palvelut kaikil-
le kuntalaisille. Samalla 
palvelujen saatavuus para-
nee ja terveyserot kaventu-
vat. Taloudellista säästöä 
saadaan sairastuvuuden 
aletessa ja hoitoon pääsee 
jonottamatta, kun sotepal-
veluissa ei ole ruuhkaa.

Katri 
Virtanen 

Aluevaali-
ehdokas, 

Kokoomus

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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Kampanjatuotteet: DeviSol 20 mikrog, DeviSol Salmiakki 20 mikrog ja DeviSol Strong 50 mikrog 230 tabl. Rajoitettu erä.

Suomen suosituin D-vitamiini.*

*Pharmarket MAT 10/2021

Kampanja-
pakkauksessa

KAUPAN PÄÄLLE!

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22
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Suomen suosituin D-vitamiini.*

*Pharmarket MAT 10/2021

Kampanja-
pakkauksessa

KAUPAN PÄÄLLE!

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 

Puh. (08) 821 185

Kampanjatuotteita rajoitettu erä.Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

230 tabl.

19,50€
 (norm. 20,39 € / 200 tabl.)

OleMMe ehdOlla
aluevaaleissa

TiiNa
KuOPus

140

TaPiO
POhJaNvesi

172

PeKKa 
JurMu

133
* OiKea-aiKaiNeN TuKi laPsille Ja NuOrille

* arvOKas vaNhuus Ja PalveluT TurvaTTava

* sOTe-KesKus Ja PelasTusTOiMi lähellä

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

SOTE-JÄRJESTELMÄN ASIAKKAANA ON AINA IHMINEN!
VASEMMISTOLIITTO

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.
MIKSI ON TÄRKEÄÄ ÄÄNESTÄÄ ALUEVAALEISSA? 
Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista 
asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät 
hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä 
vuoden 2023 alusta alkaen.

Käytä 
valtaasi! 

ÄÄNESTÄ!
Jokaisella on oikeus terveyteen, hoivaan ja turvallisuuteen!

• Paremmat palkat • Henkilöstön hyvinvointi 
• Palo- ja pelastuslaitoksen rahoitus on turvattava

 LÄHIPALVELUT 
kuuluvat kaikille

Antti Tihinen
tehdastyöntekijä

Eija Ikonen (sit)
myyjä, eläkeläinen

386323

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

VUOTTA
60

1962
2022

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
Tammikuussa palvelemme: ma - pe 9-17, lauantait suljettu, 

perjantaina 14.1. suljettu.

Tehdään uutuuksille tilaa

poistohinnoin
MALLIKAPPALEITAmyymälästä

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


