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Pudasjärveläinen
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

LUNTA TULEE MUTTA EI HÄTÄÄ!
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(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

LumiLinko
FXA 60cm/
2-vAihe
DB7109

995-. 849-. 569-.
PUDASJÄRVI

Tuotantotie 1, Pudasjärvi
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14

www.k-rauta.fi

oleMMe
MuuTTaNeeT!
Meidät löytää nyt osoitteesta Toritie 2.
uusi sähköpostiosoite on info@herukkarepola.fi
puhelinnumerot ja aukioloajat pysyvät ennallaan.
Avajaiskahvit tarjoamme myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Terveys, turvallisuus ja uudistus edellä
kohti maakuntaamme.
Terveys- ja ensihoitopalvelut sekä palo ja
pelastustoimeen lisättävä henkilökuntaa,
kuten vanhuspalvelu ja lastensuojeluun sekä
mielenterveyspuolelle!
Omaishoitajien tukeja lisättävä.

Kaisu Heikkinen
Pudasjärvi

418

TIlI- Ja VeroaSIaINToIMISTo

Herukka & repola oy
(entinen Tili- ja veroasiaintoimisto A. Repola Oy)

VUOKRASOpIMUS pääTTYY

KIRppIKSEn HURjA

TYHjEnnYSMYYnTI
10.1.-23.1.2022

AVOInnA
jOKA päIVä
KLO 9.00-18.00
MUnKKIKAHVIT 1,50€

Tervetuloa!

KAIKKI
TAVARAT
MYYDään

-50%

Ei koske leivonnaisia.

VKK-Media Oy
PoHjois-PoHjanmaa
aluevaalieHdoKas

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

KANSANEDUSTAJA

Pudasjärveläinen

JENNA
SIMULA

ILMOITUSMYYNTI:

Terttu Salmi
0400 499 745
ilmoitukset@
vkkmedia.fi

LEIK
TAL KAA
TEE
N

TAIVALKOSKELLA ENTINEN
HALPA-HALLIN TILA, KAUPPATIE 12

Maksu käteisellä.

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja
painopalvelut kauttamme.

#

0200 964 46

LumiLinko
FXA 66cm/
2-vAihe
DB7103B-26L

614

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

Maksaja: Jenna Simula

Syötteen Taksi palvelee

LumiLinko
ALpinA AS
62 p

2 Pudasjärveläinen
Juhlat kun on juhlittu ja
minua on muistettu.
Nyt on aika minulla
kiitokset lausua.
Olavi Loukusa

Taidekamarissa ollaan ”Loukussa”

Sanna Koiviston taidenäyttely koskettaa
Hyvän olon keskus Pirtin Taidekamarissa on esillä iiläisen taiteilija Sanna Koiviston
Loukussa -näyttely 9.1-2.2.
Sanna Koivisto kuvaa
näyttelyä itselleen samanaikaisesti terapeuttiseksi ja
kantaa ottavaksi installaatioksi. Töissä kuvataan naisen
asemaa
hyvinvointiyhteiskunnassa ja kehitysmaissa.
Naisen suhde luontoon saa
taiteilijan pohtimaan yhä
enemmän naiseutta.
Ehkä installaatiota kuvaa
parhaiten valojen ja varjojen

Kurkotus 2019.

Messu seurakuntakodilla su 16.1.2022 kello 10. Toimittaa
Timo Liikanen, avustaa Anneli Toppinen. Striimaus YouTube-kanavan kautta.
Päiväkerhot jatkuvat normaalisti vko:lla 2. Päiväkerhoryhmät 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 seurakuntakodilla. 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 juoman mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe. Muutokset 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 Pudasjärven poliisiaseman lupakansliassa 21.12.2021. Voitot osuivat arpanumeroille 113, 257, 549, 455, 745, 43, 236, 130
ja 342. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea
voittajille ja kiitos kaikille talkoolaisille sekä arpojen myyjille ja ostajille.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkkoherranvirasto 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.
www.pudasjarvenseurakunta.fi

Pudasjärveläinen
Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.
www.vkkmedia.fi
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leikki. Työt alkavat elää hyvässä valaistuksessa. Kulttuurisuunnittelija Birgit Tolonen onkin tyytyväinen tilan
yleisvalaistuksen lisäksi kohdevaloihin. Sanna Koivisto oli
ilahtunut tilasta, joka on siellä missä ihmisetkin. Nyt taidekamariin saattaa kurkistaa
henkilö, joka odottaa vuoroaan, vaikka koronarokotukseen tai kirjastossa käynnin
yhteydessä tutustuu näyttelyyn.
Sekä Sanna että Birgit olivat samaa mieltä taidenäyt-

Halki avaruuden.

telyjen kasvattavasta merkityksestä. 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 mielenkiintoinen sarja ”Myydyt
morsiamet”. Näyttää kuin
työt olisivat samasta muotista tehtyjä, mutta silti yksilöitä. Kauniiden naisfiguurien asento kuvaa surumielistä
nöyrtymistä, jopa alistumis-

Hirvenkallo ja barbinukke 2019.

ta. ”Halki avaruuden, hirvenkallo ja barbinukke” leikkii
parhaiten valolla ja varjolla.
”Kurkotus”, ”He kuulevat” ja
”Lentoon” ovat akryyli, hiilitöitä. Töissä näkyy kokemus,
mutta tietynlainen tuoreus
myös.
Hätkähdyttävä teos on rahastajansalkusta ja hauenpäästä koottu näyttelyn nimikkotyö ”Loukussa”, joka
ehkä parhaiten yhdistää
oman edun tavoittelun ja
luontoarvot.
Katri Virtanen

Myydyt morsiamet 2017.

Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Joulun juhla-aika on jäämässä taakse. Tämä lehti ilmestyy
13. päivänä tammikuuta, joka
on Nuutin päivä. Vanha kansa
pitää tätä päivää ehdottomana
joulun päätepisteenä. Nuutti
vie joulun pois. Kirkkovuodessa vietetään parhaillaan loppiaisen jälkeistä aikaa. Tämä on
merkinnyt nopeaa siirtymistä
Jeesuksen julkisen toiminnan
alkuun. Evankeliumikirjoihin
on tallennettu vähän yksityiskohtia Jeesuksen lapsuudesta.
Joulun aikana on luettu pääasiassa Luukkaan ja Matteuksen
tekstejä. Markuksen evankeliumissa kerrotaan puolestaan
vain, miten ilosanoma Jeesuksesta lähti liikkeelle. Siinä viitataan lyhyesti Johannes Kastajaan, ja sen jälkeen siirrytään
suoraan hänen toimintaansa.
Tällä on oma tarkoituksensa.
Jeesuksen puheet ja opetukset
sekä hänen elämänsä viimeiset tapahtumat sisältävät kaikkein olennaisimman kristillisen uskon kannalta: hän tuli
tänne maailmaan pelastajaksi,
vapahtajaksi ja syntiemme sovittajaksi. Jeesuksen nimi on
kreikkalainen muoto hepreankielisestä nimestä Joosua, joka

merkitsee Herra pelastaa.
Loppiainen on juhlana vanhempi kuin joulu. Idän tietäjien
lisäksi loppiaisaikana muistetaan Jeesuksen kastetta. Kolmas vanhakirkollinen aihe loppiaisena on Kaanan häät. Tätä
aihetta käsitellään tulevan sunnuntain evankeliumissa, Johanneksen 2. luvussa. Kaanan
häät oli tapahtuma, jossa Jeesus teki ensimmäisen ihmetekonsa. Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu juhliin,
samoin hänen äitinsä oli siellä. Ajan tavan mukaan juhlissa
juotiin viiniä, ja se loppui kesken. Jeesuksen äiti huolehti tilanteesta, mutta tekstissä näyttäytyy omituisesti käyttäytyvä
Jeesus, kun tämä sanoo: ”Anna
minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut”. Marialla oli kuitenkin vahva usko
siihen, että Jeesus pystyy auttamaan (Joh. 2:1-5). Ja Kaanan
häiden ihme tapahtui, kun vesi
muuttui viiniksi Jeesuksen sanojen vaikutuksesta (Joh. 2:9).
Ensimmäisellä ihmeteollaan Jeesus ilmaisi jumalallisen
voimansa. Evankeliumikirjoissa kerrotaan Jeesuksen ihmeteoista, joiden kautta monet

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Julkaisija: VKK-Media Oy

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

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

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

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

vakuuttuivat Jeesuksen jumaluudesta. Jeesuksen julkiseen
toimintaan liittyi olennaisesti myös sananjulistajan tehtävä. Siitä esimerkki kerrotaan
Luukkaan 4. luvussa, jossa Jeesus selitti sanaa kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa.
Jeesus nousi lukemaan tekstiä, Jesajan kirjan 61. luvusta,
jossa olivat sanat: ”Herran henki on minun ylläni, sillä hän on
voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta
ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta”. Jeesuksen selitys
tekstille oli lyhyt: ”Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen”. Jumalan lupaukset, jotka hän antoi
vanhassa testamentissa, täyttyivät Jeesuksen toiminnassa,
puheissa ja opetuksissa. Jeesus toteaa Markuksen evankeliumin 1. luvun mukaan: ”Aika
on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!”
Jeesuksen vierailu koti-

Toimittaja
Ari-Pekka Nieminen
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com
Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

kaupunkinsa
jumalanpalveluksessa on puhutteleva myös
tämän päivän näkökulmasta. Se osoittaa, miten suuressa arvossa hän piti aikansa pyhäpäivän, sapatin viettoa ja
jumalanpalveluselämää. Esimerkillään Jeesus rohkaisee
meitäkin pysähtymään lepopäivänä Jumalan sanan ja alttarin sakramentin ääreen.
Viimeisten kahden vuoden aikana myös sähköisten kanavien kautta välitetyt jumalanpalvelukset ovat tavoittaneet
erityisellä tavalla seurakuntaa pandemiatilanteesta johtuen. Luukkaan tekstikatkelma rohkaisee pysähtymään
jumalanpalveluksen äärelle,
läsnäolotilaisuuksiin ja nettiin,
myös kirkkovuoden juhla-aikojen jälkeen. Samat matkaeväät ovat meille tarjolla jokaisena sunnuntaina. Näin Jeesus
yhä ilmaisee jumalallisen voimansa.
Jumalan armo kantaa niin
juhlassa kuin arjessa.
Timo
Liikanen

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 mahdollisesti 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.

Pudasjärveläinen
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Pudasjärven kaupunki - Rajoitukset tilojen ja
palveluiden käytössä 10. – 31.1.
Sisäliikuntatilat, kuten uimahalli ja kuntosali, avattiin
aluehallintoviraston sulkupäätöksen kumoamisen myötä 10.1. Myös ryhmäliikunta
sallitaan kaikille ikäryhmille. Kaupungin liikuntatiloissa on voimassa koronapassi.
Päätös perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 8.1.
tekemään päätökseen, jolla
kumottiin liikuntatilojen sulku.
Voimassa on edelleen
aluehallintoviraston 4.1. tekemä päätös, jolla se velvoittaa
Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueiden toimijoita järjestämään yleisölle avoimien
ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten,
että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan
ehkäistä.
Aluehallintoviraston mukaan
toiminnanharjoittaja
voi halutessaan silti edellyttää koronapassia asiakkailta,
vaikka sillä ei vapautuisikaan
rajoituksista.
Koronapassia voi edellyttää, jos tilojen
käyttöön tai tilaisuuden henkilömäärään kohdistuu rajoitus ja jos kyseessä on sellainen tila, jossa koronapassi on
mahdollista ottaa käyttöön.
Pudasjärven kaupungin-

hallitus on päättänyt marraskuun lopulla, että koronapassi otetaan käyttöön niissä
kaupungin toiminnoissa, joissa se lainsäädännön ja toimivaltaisen viranomaisen päättämien rajoitusten mukaan
on mahdollista.
Pudasjärven
kaupungin johtoryhmä päätti 10.1.
kunnan toimivallassa olevista rajoituksista STM:n,
Pohjois-Pohjanmaan
aluehallintoviranomaisen ja alueellisen koordinaatioryhmän
suositusten mukaisesti. Kuntalaisia pyydetään kuitenkin
huomioimaan, että omikronmuunnoksen nopean leviämisen vuoksi rajoituksissa
voi mahdollisesti tulla muutoksia nopeallakin aikataululla myös Pohjois-Pohjanmaalla.

joihin osallistuu yli viisi henkilöä.

Tila tai palvelu
avoinna,
koronapassi
edellytetään:
Virkistysuimala Puikkarin
saunat ja allasosasto ovat
avoinna. Yhtäaikaisten kävijöiden määrä on rajattu 50
henkilöön. Koronapassi edellytetään yli 16-vuotiailta, ja se
tarkistetaan lipunmyynnin
yhteydessä. Puikkarin kuntosali on avoinna. Yhtäaikaisten kävijöiden määrä on rajattu 10 henkilöön.
Tuomas Sammelvuo -sali
sekä muut ryhmäliikuntaan
tarkoitetut tilat ovat avoinna.
Ryhmäharrastustoiminnassa on huomioitava seuraavat
ohjeistukset:
Harjoituksiin
osallistutaan ainoastaan terveenä, harjoituksiin tullaan
varusteet päällä ja lähdetään
suoraan pois silloin kun se on
mahdollista. Toiminta suunnitellaan siten, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista pitää riittävä etäisyys
toisiinsa koko ajan.

Rajoitukset tilojen
ja palveluiden käytössä ajalle
10. – 31.1.
Tapahtumat ja
yleisötilaisuudet
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Samoin kielletään ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset,

Osallistujamäärä
rajoitettu,
koronapassia ei
edellytetä:
Kansalaisopiston

Turvallinen arki
kaikille.
ei harvoille.

Jorma
hanhela

käynnistyy 17.1. lähtien, opiskelijoita tiedotetaan kurssien
alkamisesta.
Kirjasto – Yhtäaikaisten
asiakkaiden määrää ei rajoiteta pääkirjastossa. Omatoimikirjasto on avoinna tiistaista 11.1. lähtien. Kirjastoauto
liikennöi reitillä rajoitetuin
asiakasmäärin.
Nuorisotilat – Tilassa saa
oleilla enintään 20 asiakasta
kerrallaan.
Taidekamari – Tilassa saa
oleilla enintään 10 asiakasta
kerrallaan.

aluevalTuusToon

Tarja Leinonen-Viinikka
Maanpuolustusnainen
Turvatarkastaja
Hoiva-avustaja
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen jäsen
Sydämessä Koillismaa.

581

Asiakastapaamiset
hoidetaan ensisijaisesti etäyhteyksin niissä palveluissa, missä
ei ole välttämätöntä henkilökohtainen kasvokkain tapahtuva palvelu.
Kasvomaskisuositus on
aina julkisissa sisätiloissa,
joukkoliikenteessä etenkin
ruuhka-aikana, sosiaali- ja
terveydenhuollon toimipisteissä sisätiloissa koko henkilökunnalle. Suositus koskeen
myös omaisia, vierailijoita ja
opiskelijoita.
Suositellaan, ettei yksityistilaisuuksia järjestetä.

Hieronta- ja Liikuntapalvelut

Tomi Illikainen

koulutettu hieroja / urheiluhieroja

Suksien voitelupalvelu

• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti

• klassinen hieronta
• urheiluhieronta
• passiiviset venyttelyt
lihastekniikalla

Ajanvaraukset: 040 148 0553. Lonikantie 4, Pudasjärvi

UUTTA pAIsTOpIsTEElTä

Ingman

Vaasan

CREAmy jäätElöt

mEstARiN
myslilEipä

ARKEEN

3

• lihaskalvohieronta
• kinesioteippaus
• henkilökohtainen
liikunnanohjaus.

Maksuvälineenä käy:

Kaupunki tiedotus

Vaivatta

315

Pohjois-Pohjanmaa

Hygienia- ja
turvallisuusohjeet
kaupungin
palveluissa

opetus

3

9.850 ml (3,53/l)

89

Plussa-kortilla

-16-37%

KpL

3

kpl

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

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

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

TARJOUKSET VOIMASSA tO-su 13.-16.1. ELLEI TOISIN MAINITA
HERkkUTORIlTA

ERä

HERkkUTORIlTA

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

K-Ruokamestarin

K-Ruokamestarin

pAREmmAt
NAudAN KEittOlihAt

9

95
Kg

SUOMI

voimassa tO-lA 13.-15.1.

pAREmpi
NAudAN
jAuhElihA 10 %

9

95
Kg

pERuNAlAstut

SUOMI

1.-

-27-30%

300 g (3,33/kg)

1.ps

rs

Plussa-kortilla

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

pORKKANA
1kg, Suomi

069

2

kpl

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

KERäKAAli
Suomi

069
Kg

Plussa-kortilla

-49%

SUOMI

voimassa tO-lA 13.-15.1.

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

Tavallista parempi ruokakauppa
PUDASJÄRVI

ps

4.-

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 10-21

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi
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Kelakorvaus välttämätön Tili- ja veroasiaintoimisto Herukka & Repola Oy:
hoitovelan korjaamisessa On joku jolle voi aina kilauttaa
Työvoiman saaminen terveydenhuollon tehtäviin
on tullut entistä haastavammaksi. On hyvin hämmentävää, että mediatietojen mukaan jotkut
poliittiset tahot hallituksessa haluavat samaan aikaan ajaa alas yksityisen
sairaanhoidon kelakorvausjärjestelmän. Siinä ei ole
kyllä mitään järkeä. Miksi?
Pahentuneen koronatilanteen takia on syntynyt
tilanne, jossa esim. tehohoidon resurssien riittävyys on aivan äärirajoilla.
Tämä aiheuttaa mm. sen,
että kiireettömiä leikkauksia ja monia muita tarpeellisia
hoitotoimenpiteitä
joudutaan koko ajan siirtämään ja jopa perumaan.
Tästä syntyy merkittävä
hoitovelka. Se on ongelma.
Hoitovelan kasvu pitäisi

pikaisesti saada hallintaan.
Se ei tapahdu itsestään
vaan vaatii toimenpiteitä.
Yksityisen sairaanhoidon tulee jatkossakin selkeästi olla täydentävä
vaihtoehto kansalaisille.
Vaihtoehto se on oikeasti vain silloin, kun myös
kelakorvaus on siinä mukana. Sairaanhoidon kela-korvausten tasoa kannattaisi itse asiassa juuri
nyt jopa määräaikaisesti
kasvattaa hoitovelan purkamisen helpottamiseksi. Palvelusetelien ja maksusitoumusten käyttöä on
samalla lisättävä, jotta ihmiset oikeasti pääsevät
hoitoon.
Marja-Leena
Kemppainen
Kunnallisneuvos Oulu
Aluevaaliehdokas, kd

Terveys, turvallisuus ja
uudistus kuntalaisia
varten edellä
Miellätkö nykypolitiikan
kangistuneeksi vallanhimoksi? Haluatko päättämään puolueen, joka on
rohkea uudistamaan alueesi valtaa, järjen äänellä? Maakunnissa sitä voimaa tarvitaan ja silloin olet
rohkea ja hyppäät uusiin
saappaisiin, äänestämällä
Liike Nyt Oulun PohjoisPohjanmaan hyvinvointialueen aluevaaliehdokkaita!
Olen syntyjäni haukiputaalainen ja nykyisin
pudasjärvinen. Vaaleissa
valitaan ne luottamushenkilöt, jotka päättävät maakunnissa, missä ja miten
saadaan tarvittavat palvelut ja ketkä ne tekevät.
Julkinen vai yksityinen
sektori. Haluan olla mukana rakentamassa uutta
maakuntamallia mahdollisimman hyväksi, yhdessä alueemme asukkaiden
sekä luottamushenkilöiden kanssa, tiiminä. Asukkaiden on päästävä viiveettömästi
hoitoon,
tasavertaisesti. Palvelusetelit ja muut mahdolliset
palvelun tarjonnat näkyviksi ja helpommin saavutettavaksi. Tarvitsemme
tulevaisuudessakin mm.
sosiaali-, terveys- ja ensihoito- sekä palo- ja pelastuspalvelut. Mitä nopeammin hoivaa saa, sen
parempi meille jokaiselle.
Akuuttivastaanotto täytyy
saada läheltä, ei kymmenien kilometrien päästä.
Täällä Pudasjärvelläkin on
suuri ikäjakauma, eteläisimmän tunturialueen laskettelukeskus sekä mat-

kailualue ja olisi tarpeen
saada päivystys (akuuttivastaanotto) vuorokauden ympäri, myös viikonlopuille. Perhelääkärimalli
olisi hyvä eli entinen omalääkärimalli! Me emme saa
antaa mennä keskittyneesti isoihin kyliin sote palvelujen.
Aluevaltuusto tulee siis
päättämään tärkeimmistä
palveluista eli terveyden
ja sairauksien hoidoista
sekä missä on sinun lähin
terveyskeskus ja mitä palveluja sieltä saa. Miten ja
missä hoidetaan esimerkiksi ikäihmiset. Miten
omaishoitajat ja hoidettavat saavat tarvittavat
tiedot ja palvelut. Miten
vammaispalvelukin pyörii
kunnassamme.
Maakuntamallin
on
annettava turvaa, oikeaa
hoivaa, oikeaan aikaan, oikeilla menetelmillä. Palveluiden on hyvä tulla tähän
päivään ja antaa mahdollisuuden toteuttaa sitä myös
yritysten kautta, kunhan
julkinen sektori säilyy ensisijaisena.
Aluevaalit ovat tärkeimmät vaalit. Meillä on
huolehdittava myös siitä,
ettei verorahoja tuhlata ja
niille saamme myös vastinetta.
Nähellään ja
pidetään yhteyttä!
Kaisu
Heikkinen
Aluevaaliehdokas
Pudasjärvi,
Liike Nyt

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

10.1.22 oli ensimmäinen työpäivä
Merja Herukalle, Aila Repolalle ja Sanna Tuovilalle
maanantai 10.1. oli ensimmäinen työpäivä uusissa
toimitiloissa Toritie 2:ssa.
Viikonlopun aikana muuttolaatikot ja toimistokalusteet
löysivät uudet sijoituspaikat uusissa tiloissa. Tili- ja
veroasiaintoimisto A. Repola Oy oli toiminut aiemmin
30-vuotta Mäntytie 6:ssa.
Aluksi Aila toimi tilitoimistossaan yksin, mutta asiakasmäärien kasvun myötä työyhteisöön tuli auttavia
käsiä lisää.

- Mäntytien toimistossa oli vaikeutena se, että
tila oli liian ahdas kolmelle
työntekijälle. Meillä oli siellä tilaa vain 27 neliömetriä.
Yhden meistä piti työskennellä asunnon puolella ja se
oli työn tekemisen kannalta vähän vaikeaa, kertoi Aila
Repola.
Entisessä Postin talossa,
Toritie 2:ssa, tilat ovat väljemmät, valoisammat ja toimistomaisemmat.
- Katutaso oli meille yksi
kriteeri, kun etsimme uusia
tiloja, kertoi Merja Herukka.
Tilaa on yli 80 neliömetriä. Jokaisella työntekijäl-

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

lä on nyt oma työnurkkaus. Näkö- ja kuuloyhteys
auttaa välittämään nopeaa tietoa toisille. Jo ensimmäisenä päivänä oli puolenkymmentä asiakasta käynyt
asioimassa, joten hyvin olivat löytäneet uuteen paikkaan.
Ikkunateippaukset
ovat tulollaan, koska yrittäjät joutuivat odottamaan Patentti- rekisterihallituksen
virallista hyväksymistä yrityksen uudesta nimestä. Yrityksen uudet omistajat ovat
Merja Herukka ja Aila Repola. Yrityksen virallinen nimi
muuttui vuoden vaihteessa Tili- ja veroasiaintoimisto Herukka & Repola Oy:ksi.
Pientä laittamista vielä on
mm. lattialle on tulossa uudet matot. Tärkeintä uusille yhtiökumppaneille on se,
että heti muuton jälkeen on
päästy tekemään töitä. Tilitoimiston työt menevät pitkälti verohallinnon säätämien aikataulujen mukaan
esimerkiksi alvi-ilmoitukset.
Joten pitkiin työkatkoksiin
ei ole varaa. Tietokoneiden
verkkoyhteydet, ohjelmat ja
muut pitää toimia kertalaakista.
- Entia IT Ab Oy:n työntekijät asensivat uusiin tietokoneisiin valmiiksi ohjelmat
ja kaiken tarvittavan. Oli
helppo luottaa heihin, koska meidän kotisivutkin on
heidän tekemät. Me saamme lisäksi IT-tuen koneisiin
heiltä. Ojalan Marko oli vie-

lä käytännön apuna koneita
asentamassa, kertoivat Aila
ja Merja yhdessä.
Merja tuli Ailan yritykseen työharjoitteluun lokakuussa 2018 opiskellessaan
Rovaniemen
ammattikorkeakoulussa taloushallinnon
tradenomiksi. Ajatus yhtiökumppanuudesta lähti keskusteluista Merjan äidin
kanssa, kun Aila ilmaisi haluavansa työjatkajaa. Jossakin
vaiheessa kuitenkin tulisi eteen yrityksestä luopumisen ajatus. Merja oli kiinnostunut, koska oli kaikki
opiskeluun liittyvät harjoitukset tehnyt yrityksessä.
Aila on sitten halunnut jakaa
omaa tietämystään alasta eli
ns. hiljaista tietoa 42-vuoden
kokemuksesta. Sitä tietoa ei
koulussa eikä kirjoissa opeteta. Aila haluaa jatkaa työn
tekemistä ja Merjan tukena olemista niin kauan kuin
”pää kestää”. Mielenkiinto
tekemiseen on vielä tallella.
Merjalle Ailan tuki on henkisesti tärkeää. On joku, jolle
voi aina kilauttaa. Merja tykkää työstään ja kokee yritysvastuun siirtymisen mukavana asiana.
– Isoja muutoksia, mutta periaatteessa ei kuitenkaan muutoksia, tiivisti
Merja yrityksen nimen, sähköpostiosoitteiden ja tilan
muuttumista. Sanna Tuovila työskentelee edelleen yrityksen työntekijänä. Hän pitää uutta toimistoa tilavana
ja hienona. Uuteen vuoteen
Sanna on lähtenyt hyvällä
mielellä.
Työt jatkuvat tilitoimistossa samalla tavalla kuin
ennenkin. Tupaantuliaisia
pidetään sitten, kun toimisto on fiksauksiltaan valmis.
Aila kertoi, että ”uudessa
toimistossa joutuu kävelemään monta metriä, kun käy
tulostuskoneella. Vanhassa paikassa kaikki oli käden
ulottuvilla”.
-Nyt tulee samalla työpaikkaliikuntakin hoidetuksi!
Ape Nieminen

Nyt äänestetään lähipalveluista
Tienvarret täyttyvät mainoksista, sosiaalisessa mediassa videoilla ehdokkaat
esittelevät itsensä sekä tavoitteensa. Nyt on taas
vaalit, mutta mitkä vaalit?
Kulman takana odottavat aluevaalit ovat historiassaan ensimmäiset.
Vaalit, joissa sosiaali- ja
terveyspalvelut kokevat
suuren muutoksen. Tärkeää näissä on se, ettei hädän
sattuessa tarvitse odottaa ambulanssia tai paloautoa tunteja, lapset pää-

sevät ajoissa puheterapiaan
sekä hammashoitoon ja nuori saa apua mielenterveyden
horjuessa. Ikäihminen saa
tarvittavan tuen kotona asumiseen sekä pääsee hoitoon
kun sitä tarvitsee. Ovatko
palvelut omalla kotipaikkakunnalla 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 terveyspalveluiden uudistuksessa rakennetaan kokonaan uutta,
tarkoitus ei ole korjata vanhaa. Ensimmäiset aluevaalit ovat tärkeät siksi, että nyt
lähdetään rakentamaan uutta pohjaa lähes tyhjältä pöydältä. Tulevilla kausilla on
pohjatyötä vaikeaa lähteä
enää korjaamaan tai muuttamaan kun talossa on jo seinät pystyssä. On tärkeää,
että aluevaltuustossa on ihmisiä, jotka puolustavat sinun lähipalveluitasi, on ak-

tiivinen ja uskaltaa ottaa
kantaa.
Tähän pohjaten viestini
teille on selkeä: Pidetään
huolta muutoksen keskeisimmästä asiasta: ihmisestä. Äänestä aluevaaleissa
lähipalveluiden puolesta.

Marjut Lehtonen
Pohjois-Pohjanmaan
Keskustan puheenjohtaja
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MAAnAnTAI-TOrSTAI 17.-20.1.

PErjAnTAI-LAuAnTAI 14.-15.1.
Snellman kunnon
KArjALAnPAISTI

Hk
SInInEn LEnKKI
580 g

500 g

599

199

rss

Hk
uunILEnKKI
400 g

pkt

Saarioinen
Bollo
Suomalainen
KOTIruOKA APPELSIInI jääSALAATTI
MIKrOATErIAT
PuSSI
320 g

Noris
PIKAnuudELIT
50 g

100 g

kpl

PErjAnTAInA 14.1.

2 kalaa/talous

Kananpojan
PAISTISuIKALEET

210-315 g

250-300 g

199

695

175 g

kg

1 kg

Arla
PErInTEISET
jOgurTIT
150 g

Atria
bALKAn tai
KEvyT bALKAn
200 g -viipale

pkt

pll

sis. pantin

Snadi
PILLIMEhuT
10 x 2 dl

8-19
9-16

350 g

Brandtex naisten
PuSErO

2 kg/tal.

695

vetoketjutaskut
Koot: S-XXL
tummansininen

90

naisten Thermo
LEggIngS
Koot: S-XXL
4 eri väriä

Koot: S-XXL

BCF miesten
vErKKAhOuSuT

Atria
gOuTErMAKKArA
palana

naisten
jArruTOSSuT

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

1295

Brandless miesten
cOLLEgEPuSErO

1490

1590

Brandless naisten
MErInOvILLAPuSErO

Brandless naisten
MErInOvILLAhOuSuT

Koot: S-XL

2795

Kitkapohjat
Villavuori
Koot: 41-45

Koot: S-XL

2595

TopMan Ajavat
miesten
nILKKurIT

Piqant naisten
nILKKurIT

11400

10990

Villavuori
Koot: 41-45

pkt

00

Kuuma
grILLATTu
brOILErI

250

l
6 kpkg

Villavuori
Koot: 36-41

kokonainen

Tuore
POrSAAn
LIhAKuuTIO

399
kg

599

kg

300
599
kt
2 pkpl

kpl

Naudan
KEITTOLIhAPALAT
makuluulla

995

kg

Apetit
Kruunu vIhAnnESSEKOITuS tai
pss
AMErIKAnSEKOITuS
300 g

169

rAuTAOSASTOLTA
Black&Decker
AKKuPOrAKOnESArjA

2*Lithium 18v 1,5Ah akku
sis.80-os. ruuvauskärkisarja

9990

Koot: S-XXL

KEnKäOSASTOLTA

TopMan miesten
nILKKurIT

119

400 g

pkt

TEKSTIILIOSASTOLTA

BCF miesten
cOLLEgEPuSErO

69 % polyesteri
31 % viskoosi
Koot: 38-44

2 pkt/tal.

200 g

349

Atria
OhuKAISET

1090

kg 10 kpl

pkt

KE-TO 19.-20.1.
kg

KAnAnMunAT

Valio
jOgurTIT

pkt

1390

90

95

Olvi
LIMSAT
0,95 l

Elovena
TäySjyväKAurAMurO

Ringella naisten
OLOASu

kg

Oman talon
jAuhELIhA
SIKA-nAuTA

995 1295

pss

pkt

pyyntivaraus

kg

kg

95 % viskoosi
5 % elastaani
Koot: S-3XL

5 prk

Tuore
MAdE

Naudan
PALAPAISTI

tArjoukset
AjAnkohtAiset muutA
jA pAljon
.com
www.mtavaratalo

Kivikylän
PIKnIK PAISTI
n. 1,5 kg/kpl

Naudan
PAISTIjAuhELIhA

199
42
299
200 69
139
14
695
100
299 120

Findus
wOKSEKOITuKSET
450-500 g

normaalisuolainen
2 pkt/talous

100

Eldorado
PITKäjyväInEn rIISI tai
TäySjyvärIISI

pkt

500 g

kpl

PE-TO 14.-20.1.

300
249

Arla
vOI

kg

MA-TI 17.-18.1.

2 pss

170-180 g

kg

1195

Saarioinen
KErrOSKIISSELIT

Fazer
KArKKIPuSSIT

895

rss

Maalais
LIhAhyyTELö

LAuAnTAInA 15.1.

399

115

ss
4 ppkt

pss

kg

kg

Poprsaan
KyLjyKSET

Fresh
LOunAShETKISALAATIT

Suomalainen
KEräKAALI

100 249 099 150 100
pkt

Tuore
kotimainen
KIrjOLOhI

5

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.

3500

Prego

ruuvIMEISSELISArjA
56-osainen

1995
Sievi Arktis TR
nAhKASAAPPAAT

14900
Airam Stella

PöyTävALAISIn
LED

1990

Toho

Mustang

max. 1200 c

4-lapainen

KAASuPOLTIn

2995

KAMIInAPuhALLIn

6500
0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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Tapahtui Pudasjärvellä vuonna 2021
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 oleva Hyvän olon keskus sai nimeämiskilpailussa nimekseen Hyvän olon keskus
Pirtti. Ääniä annettiin 1323,
joista Pirtti sai 388. Myös
Kieppi ja Suvanto olivat suosittuja vaihtoehtoja.
Jyrkkäkosken hyppyrimäellä pidettiin tiistaina 19.1.
ensimmäiset
harjoitukset
mäen peruskorjauksen jäl-

1.

keen. Ison mäen hyppykuntoon saattaminen oli vaatinut
pieneltä jaostolta suuria ponnistuksia Vilma, Topias ja
Viena-Lotta olivat valmentajansa Jouko Karjalaisen kanssa testaamassa kunnostetun
mäen luistoa. KUVA 1.
Vuodenvaihteessa lounasja tilausravintola Merita sai
uudet yrittäjät: Diler, Yonas
ja Emma Doski. KUVA 2.

3.

2.

Helmikuu
Pudasjärven kaupunki osallistui keskiviikkona 3.2. Yrityspäiville, joka on Suomen
suurin korkeakouluopiskelijoiden kontakti- ja rekrytointitapahtuma, keräten yli
sata organisaatiota ja yritystä. 31. kerran järjestettävä tapahtuma pidettiin poikkeuksellisesti virtuaalisesti, ja
Pudasjärven kaupungin messuosasto oli pystytetty kaupungintalolle. Tapahtuman
taiteellisesta annista vastasi
Kari ”tykylevits” Tykkyläinen. KUVA 3.
Helmikuussa oli meneillään uuden ABC-Liikennemyymälän katon rakentaminen ja loppukuusta
upouudessa rakennuksessa
saatiin myös lämmöt päälle.
KUVA 4.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pudasjärven osasto päätti tänä vuonna lahjoittaa vauvalahjan jokaiselle
pudasjärveläiselle syntyvälle
vauvalle. Lahja sisältää mm.
käsityönä tehdyn kypärälakin. Viimeksi käytäntö oli
voimassa 2000-luvun alussa.
Yhteisvastuukeräys järjestettiin toisenlaisella tavalla kuin normaalisti: tällä kertaa ei kierretty ovelta ovelle,
vaan lippaat tekivät hiljaista työtä mm. kauppojen kassoilla. Lisäksi laskiaistiistaina
pidettiin myyjäiset: hittituotteeksi nousi sukitettu jumppakeppi.
Syksyn runsaiden sateiden vuoksi Iijoen vesistöalueella vedenpinnat olivat korkealla ja vettä virtasi paljon.
Tämän vuoksi hyyteiltä suojaavaa jääkantta ei päässyt
muodostumaan ja hyyteiden
vuoksi vesi oli melkein yhtä
korkealla kuin kevättulvien
aikaan.

Maaliskuu

4.

5.

7.

Koskitraktori Oy:n laajennus
valmistui ja uusi liike avattiin
maanantaina 1.3. Avajaispäivänä moni kiinnostunut kävi
tutustumassa
tarjouksiin
sekä osallistumassa traktoriarpajaisiin. KUVA 5.
Sotkajärven Vedon järjestämä Tonnihiihto sai 54 innokasta hiihtäjää keräämään
kilometrejä 13.-14.3. Hirvaskoskella. Laduilla sivakoitiin yhteensä 1142 kilometriä
viikonlopun aikana. Kuvassa Reeta Illikaisen tyylinäyte.
KUVA 6.
Maalis-huhtikuun vaihteessa ufo lennähti Syötekylän kaupan pihalle. Kyseessä

6.

oli UMK tv-lähetyksessä mukana ollut lavaste, joka päätyi
Syötteen Kulttuuriyhdistyksen omistukseen muusikko
Heikki Kuulan avustamana.
Ufo toimii siirrettävänä rekvisiittana yhdistyksen tapahtumissa. KUVA 7.

Huhtikuu
Pääsiäinen Hiihtokeskus IsoSyötteellä on vuoden vilkkainta aikaa, ja koronasta
huolimatta rinteet täyttyivät
laskijoista. Poikkeusolosuhteet oli otettu huomioon ja
myös asiakkailla oli hyvin
poikkeuskäytännöt jo hallussa. Näkymä pääsiäislauantailta 3.4. uudistetulle parkkialueelle. KUVA 8.
Taigavireen
Syötteen
luontokeskuksella toimiva
Kahvila Korppi sai ensimmäisenä pudasjärveläisenä
yrityksenä tunnetun kansainvälisen ympäristösertifikaatin, Green Keyn. Merkki on
tunnustus pitkäjänteisestä ja
monipuolisesta ympäristö- ja
vastuullisuustyöstä.
Pääsiäisen jälkeen Rytingin kauppa muuttui M-ketjun kaupaksi. Kevään aikana useat Tarmo-ketjun
kaupat muuttuivat M-ketjun väreihin, kuten Puhoskylän lähikauppakin. Kuvassa
työntekijä Taina Heikkilä ja
kauppias Elina Hangasmaa.
KUVA 9.
Kansallisen Veteraanipäivän juhlaa vietettiin seurakuntakeskuksessa tiistaina
27.4. Seppelpartion lähettivät
sankarihaudalle kirkkoherra Timo Liikanen ja sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa
Holmström. Sellomusiikkia
soitti musiikin opettaja Johanna Kilpijärvi. KUVA 10.

8.

9.

10.

12.

Toukokuu
Kurenalan
Honkasenkankaalla Mikko Liehun pihalla
seisova määrätietoisen näköinen Lempi-tyttö lakitettiin
Vapun kunniaksi. Kari Tykkyläisen veistämää patsasta
tervehtimässä Sointu ja Mikko. KUVA 11.
Postin palvelut siirtyivät
marketista toiseen: aiemmin
S-marketissa palvelleet postin palvelut ovat löytyneet
10.5. alkaen K-Supermarketista.
Pudasjärven seurakunnan
järjestämät hautausmaiden
siivoustalkoot toivat Riekinkankaalle heti aloituspäivänä
17.5. kymmenittäin ihmisiä
haravoimaan ja keräämään
roskia. Lakarin koulun 3B-

11.

13.
luokka innostui haravointihaasteesta koulun piha-alueiden siistimiseksi, eikä pieni
vesisade haitannut menoa ollenkaan. KUVA 12.
Toukokuussa kuntavaalihulina alkoi yleistyä katukuvassa sekä puolueiden
aktiivien keskuudessa. Pudasjärven äänestäjille asetettiin 99 ehdokasta äänestettäväksi. Ennakkoäänestys
käynnistyi 26.5.
Vaalityötä tehtiin muun
muassa jalkautumalla kylille, kuten Perussuomalaiset
kävivät raatailemassa paikallisten kanssa mm. Rytingissä.
Keskustapuolueen ehdokkaat tukivat lasten liikuntaharrastusta jakamalla frisbeegolfkiekkoja Rajamaan

Rannassa 29.5.
Aittojärven
Lahnaralli-tapahtumassa kävi useita kiinnostuneita, vaikka
tapahtuma piti koronaturvallisuuden vuoksi jakaa kahdelle päivälle. Kalastajina toimivat aikaisempien vuosien
tapaan Ari Isola ja Eikka Taavitsainen. KUVA 13.

Kesäkuu
Vanhojen tanssit järjestettiin
tänä vuonna Pudasjärven
lukiossa helmikuun sijaan
torstaina 3.6. Tuomas Sammelvuo -salissa. Pukuloisto
oli jälleen kerran mahtava.
KUVA 14.
Hirsikampuksen juhlasalissa vietettiin 1.6. neljättä kevään ylioppilasjuhlaa. Olisi
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jo viides, mutta vuonna
2020 juhla vietettiin virtuaalisesti. Vuonna 2021 yleisönä
olivat vain oppilaiden vanhemmat.
Kuntavaalit järjestettiin
poikkeuksellisesti touko-kesäkuun vaihteessa ja virallinen vaalipäivä oli 13. kesäkuuta. Pudasjärvellä valittiin
27 valtuutettua, joista uusia
oli 11. Puolueista suurimpana oli Keskusta, jonka ehdokas Olga Oinas-Panuma oli
vaalien ääniharava. Äänestysprosentti oli 52,8, mikä oli
lähellä maan keskiarvoa. Hetekylä-Kipinä alueen äänestyspaikalla Juustokievarissa
vaalivirkailija Jukka Vähky-

rä leimaamassa Airi Kälkäjän
äänestyslippua. KUVA 15.
Viikonloppuna 19.–20.6.
Iso-Syöte Bike Parkissa kilpailtiin
enduropyöräilyn
Suomenmestaruussarjan
osakilpailuissa. Ensimmäistä
kertaa Syötteelle saatiin SMtason endurokilpailu, jossa rinteitä alas suihki yli 200
kuljettajaa.
Kauan odotettu tapaaminen eläkeläisten kesken onnistui mainiosti Eläkeliiton
ulkoilupäivänä tiistaina 8.6.
Koskenhovin kesäisessä maisemassa.
Lauantaina 12.6. oli valtakunnallinen Avoimet Kylättapahtuma ja Siuruan Kylä

14.

Ry osallistui valtakunnalliseen Avoimet kylät -tapahtumaan järjestämällä koko perheen ulkoilmatapahtuman.
Miss Pörriäinen rakensi lasten kanssa ötökkähotelleja.
KUVA 16.
Pintamolla aloitettiin kesän tanssitoiminta juhannuspäivänä 26.6. Tansseihin
myytiin ennätykselliset 140
lippua ja tanssia sai sekä sisällä että ulkolavalla. KUVA
17.
Vuoden pisimmälle päivälle 22.6. osunut Paulamyrsky teki tuhoja eri puolilla Koillismaata ja kaatoi
runsaasti puustoa. Myrskytuhoista lähettiin runsaasti kuvia toimitukseen. Vesa
Riekki lähetti kuvamateriaalia Paulan jäljistä Ruuhivaara-Jylhän maisemista. KUVA
18.
Juhannuksen jälkeisellä
viikolla melottiin ja soudettiin Elävä IIjoki ry:n voimin
Ii-joella. Myös soutajat saivat
todistaa Paula-myrskyn tuhoja. KUVA 19.

Heinäkuu

15.

16.

17.

18.

Pudasjärven Olvassuolla parannettiin metsien tilaa ennallistamispoltoilla 5.7. Metsähallituksen Luontopalvelut
poltti noin kymmenen hehtaarin kokoisen alueen. Ennallistamispoltot
hyödyttävät palaneesta puusta
riippuvaisia lajeja ja parantavat siten luonnon monimuotoisuutta. KUVA 20.
Pudasjärven
Syöpäkerho ja Kurenalan Kyläyhdistys järjestivät yhteisen toritapahtuman keskiviikkona 7.7.
Ilma oli erinomainen ja ihmisiä liikkeellä satamäärin. 23
peräkärrykirppispaikkaa oli
käytössä. Kesällä 2021 myyntipaikat olivat kaupungin
päätöksellä maksuttomia ja
torille sai tulla myymään vapaasti joka päivä. Heinäkuun
ajan torilla oli aktiivisesti yhteislaulu- ja muita toritapahtumia.
Seurakunnan nuotioiltoja järjestettiin pitkin kesää eri
sivukylillä. Pitkän hellejakson vuoksi voimassa oli metsäpalovaroitus, joten Marikaisjärven tapahtumassa ei
päästy sytyttämään nuotiota, mutta sentään lätyn heitto
sujui mallikkaasti. KUVA 21.
Puhoskylän
Sikajuhlilla 10.7. tanssittiin ahkerasti
karaokemusiikin tahtiin, Sikamissiksi kruunattiin Heidi Haapaniemi ja moni sai
maistaa ammattilaisen käsissä syntynyttä Sika-ruokaa.
Pudasjärven kotiseutuviikolla oli monenlaista ohjelmaa kuten 21.7. koko perheen
leivontapäivä. Vanhojen kulkuneuvojen näyttelyssä oli
esillä mm. hieno Tunturi
mopo. Kotiseutuviikon päätteeksi vietettiin kotiseutupäivää 25.7. kotiseutumuseon pihapiirissä. Pudasjärven
Maa- ja Kotitalousnaiset huolehtivat perinteiseen tapaan
nisukahvitarjoilusta.
Kesäpilikin MM-kilpailut järjestettiin 26.7.–1.8. jo 18.
kerran Pudasjärven Havulan rannassa. Kisa keräsi tänä
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vuonna noin 100 kilpailijaa.
Yleisöä oli joka päivänä paikalla seuraamassa kisaa. Eniten sunnuntai-iltana finaalin
palkintojen jaon aikana.
Kollajan
lohkokuntaan
kuuluvan Siuruan osakaskunnan onkitapahtuma järjestettiin heinäkuun viimeisenä päivänä osakaskunnan
laavualueella.
Tapahtuma
keräsi
kuutisenkymmentä osallistujaa kisaan, jota
käytiin neljässä eri sarjassa.
KUVA 22.

19.

Elokuu
Hippo-kisat pidettiin Suojalinnan kentällä 9.8. Päivällä olleet runsaat sadekuurot
loppuivat sopivasti ennen kisoja ja ne voitiin käydä aurinkoisella säällä. 40 metrin
matkalla 7-vuotiaiden tyttöjen toisen erän lähdössä oli
vauhtia. KUVA 23.
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdot kisailtiin 16. kerran lauantaina 7.8. Kapustasuolla Ranualle johtavan
tien varressa. Humoristisen
ja iloisen tapahtuman järjestelyistä vastasi taiteilijapariskunta Kari ja Marja-Leena
Tykkyläinen yhdessä Siuruan kyläyhdistyksen kanssa.
KUVA 24.
Syöte MTB maastopyöräilytapahtuma kokosi Syötteelle noin 600 kilpailijaa ja
harrastajaa. Tapahtuma on
vaativa, mutta oivallinen jokaiselle, joka haluaa testata
kuntoaan ja taitojaan.
Sarakylän XXXI Vattumarkkinat pidettiin hieman
koleahkossa ja väliin vettä tihuuttavassakin säässä. Kelistä huolimatta väkeä kertyi
läheltä ja kaukaa ihan mukavasti. Vuoden Sarakyläläisenä palkittiin Irene Kortesalmi.
Lauantaina 28.8. Jyrkkäkoskella Venetsialaisissa
vietettiin kesän päättäjäisiä
Pudasjärven
Urheilijoiden
johdolla ja useiden yhteistyökumppaneiden avulla. Paikallista folkpoppia taukomusiikkina tarjoili Vauhko
Varsa ja tanssikansalle viihdykettä tarjosi Hannu Hautaniemi yhtyeineen. KUVA 25.

20.

21.

22.

Syyskuu
Uusi ABC-liikennemyymälä avattiin Kurenalle 1. syyskuuta ja uutterasti avajaisia
varten työskennellyt henkilökunta poseerasi juuri valmistuneen liikennemyymälän
kynnyksellä. KUVA 26.
Pudasjärven
seurakunta juhlisti 240-vuotiasta kirkkoaan viikon ajan erilaisilla
tapahtumilla, kuten hautausmaan ja kirkon historian
esittelykierroksilla sekä 9.9.
järjestetyllä juhlakonsertilla.
Ensimmäinen jumalanpalvelus on pidetty nykyisessä kirkossa 3.6.1781.
Iso-Syöte Truck Weekend
järjestettiin toista kertaa IsoSyötteellä 9.–11.9. ja tapahtuma keräsi Romekievarin pysäköintialueelle 143 komeaa
rekkaa sekä satoja ihmisiä.
KUVA 27.
Syksyllä usealla eri pudasjärvisellä toimijalla oli suu-

23.

24.

25.

Pudasjärveläinen

Nro 2 • to 13.1.2022
ri urakka edessään, kun valmisteltiin Hyvän olon keskus
Pirtin avajaisia ja valmisteltiin muuttoa uusiin tiloihin.
Terveys- ja sosiaalipalveluiden siirtymisen lisäksi myös
Pudasjärven kirjastolla urakoitiin, sillä pelkästään kirjojen siirtämistä varten tarvittiin 750 muuttolaatikkoa.

Lokakuu

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Suomen hirsipääkaupungin
Pudasjärven kaikkien aikojen suurimman hyvinvointipanostuksen, Hyvän olon
keskus Pirtin ovet avautuivat
käyttäjilleen 4.10. Modernilla teknologialla viritetyissä,
viihtyisissä ja terveellisissä tiloissa pystytään tarjoamaan
kuntalaisille
huippuluokan palveluita. Entisen Kurenalan koulun paikalta löytyy nyt keskus, jossa saman
katon alla on monipuolisesti kaupungin terveys- ja sosiaalipalveluita, nuorisotyön
tilat, kirjasto ja paljon muuta.
KUVA 28.
Pudasjärvi-lehden ilmestyminen loppui omistajansa Kaleva Median päätöksen vuoksi 30.9.2021, joten
lokakuun alussa alkoi toimia uusi Pudasjärveläinen
-lehti. Pudasjärveläinen on
uusi puolueisiin sitoutumaton kaupunkilehti, jota tehdään paikallisvoimin yrittäjävetoisesti Heimo Turusen
johdolla.
Pudasjärven keskustassa Oikopolun varressa kaksi
kerrostaloa käsittävä Pudasjärven Hirsihovi valmistui
lokakuun alussa. Rakennuksissa on 53 asuntoa ja viisi liikehuoneistoa. Tällä projektilla lähdettiin luomaan
ympäristöystävällistä tulevaisuutta hirsikerrostalorakentamiseen kannustamalla.
KUVA 29.
Grabereiden ja Murasten
lampaat ovat pitäneet jo vuosia Hyttisaaren ja Vääränsaaren pajukot siisteinä. Saaret
sijaitsevat Mursunlammen
ja Pudasjärven välissä, ja ne
kuuluvat Natura-alueisiin.
120 lampaan kuljetus saaresta onnistui Musta Helmi -lautalla 2.10. KUVA 30.
Pudasjärven
kehitysvammaisten tukiyhdistys ry
tempaisi mielenilmauksella keskiviikkona 20.10. Pudasjärven torilla kehitysvammaisten
ryhmäkodin
rakentamisen
viivytyksen
vuoksi. Yhdistys halusi ilmaista tukeaan Rimmin palvelukodin asukkaille ja henkilökunnalle uuden, terveen
kodin aikaansaamiseksi. Lumimyrskystä huolimatta paikalle kokoontui yli 70 henkilöä ilmaisemassa huolensa.
Aluevaalikampanjointi alkoi hyvissä ajoin. Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto järjesti lauantaina 30.10.
Hyvinvointi kuuluu kaikille
-yleisötilaisuuden M-Tavaratalon pihalla. Tilaisuudessa
vierailivat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen Oulusta ja kananedustaja Katja Hänninen Raahesta.

Marraskuu

Kuun alussa Syötteen Pytky Cafen rantaan saatiin
uusi talviuintipaikka. Ensimmäiset uimarit olivat Jonna Määttä ja Leena Särkelä.
KUVA 31.
6.11. väriä synkkenevään
talveen saatiin PudArt 2021
näyttelystä, joka avautui
upouusiin
näyttelytiloihin
Hyvän olon keskus Pirtin toiseen kerrokseen Taidekamariin. Edellisen kerran vuonna
2008 järjestettyyn näyttelyyn
koottiin jollakin tavalla Pudasjärveen linkittyviä taideteoksia. KUVA 32.
Marraskuisessa MTK-teemaliitteessä pidettiin esillä
paikallisia maatalouden trendejä. Liitteessä kerrottiin, että
vuonna 2021 Pudasjärvellä
oli 110 aktiivimaatilaa, joista 32 on lypsykarjatilaa, lihanautoja kasvatetaan kuudella tilalla ja lammastaloutta
13 tilalla. Hevostaloustiloja
on kolme ja puutarhakasvien viljelyä on yhdellä tilalla.
Muuta heinää ja viherheinätiloja on 53.
Pudasjärven Yrittäjät vietti pikkujoulua Hotelli IsoSyötteellä 20.11. Tilaisuudessa muistettiin ja palkittiin eri
tavalla ansioituneita yrittäjiä. Koskitraktori Oy palkittiin Pudasjärven Vuoden Yrityksenä 2021. Vuoden 2021
merkkihenkilönä palkittiin
päätoimittaja, yrittäjä Heimo
Turunen.
Perinteiseen tapaan marraskuun lehdissä oli esillä
pudasjärveläiseen syksyyn
kuuluva perinteinen harrastus: hirven metsästys. Niin
ikään usean kylän hirvipeijaisista saatiin juttuja ja kuvia toimitukseen. Ala-Livolla hirvipeijaiset järjestettiin
21.11. Törmäsen vanhassa
pirtissä. KUVA 33.
26.11. Pudasjärven torilla
järjestettiin joulunavajaiset:
torimyyjiä oli kymmenkunta, kävijöitä pari sataa ja ohjelmassa mm.Tierna-kvartetin esitys. KUVA 34.
Joulun lähetessä myös
useat järjestöt aktivoituivat
hyväntekeväisyystoiminnan parissa: esim. SPR Pudasjärven osasto, LC Hilimat
ja joukko yksittäisiä vapaaehtoisia jakoivat EU-ruokapaketteja, joissa oli yhteensä
5000 kilon edestä elintarvikkeita.
Lauantaina 27.11. Iijoen Taiteilijat ry sekä paikalliset taitajat järjestivät Wanhan ajan joulumyyjäiset
Koskenhovilla. Ulkona jaettiin ilmaisia ”sisäänpääsylippuja”, joka palautettiin pois
lähtiessä. Tällä tavalla järjestäjät pitivät huolen siitä, että
sisätiloissa ei ollut missään
vaiheessa yhtä aikaa 50 henkilöä enempää. Juurikan sisarukset toivat kättensä taitoja
myyntiin. KUVA 35.

Joulukuu
Pudasjärven
kehitysvammaisten tukiyhdistys täytti
joulukuussa 50 vuotta. Vertaistuki, erilaiset tapahtumat ja retket ja koulutukset
ovat olleet jäsenille mieleisiä toimintamuotoja. Kehi-
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33.

34.

35.

36.

37.
tysvammaisten teemaviikkoa
vietettiin seitsemän päivää
joulukuun alussa. Teemaviikon 2021 aiheena oli tällä kertaa ihmissuhteet ja kiusaamisesta selviytyminen. Rimmin
palvelukodilla
tukiyhdistyksen vierailulla laulattivat
Arja ja Eki Panuma. KUVA
36.
Uusi pizzeria-ravintola saatiin kurenalle kun Oulussa
toiminut ravintola La Cucina Oy laajensi toimintaansa.
Joulukuun alussa yrittäjä Ramadhan Abbas eli ”Ramo”
oli vielä remonttihommissa,
mutta ravintola saatiin avattua hyvissä ajoin ennen joulua. KUVA 37.
Pudasjärven Kuuloyhdistys ry:n 40-vuotisjuhlaa vietettiin keskiviikkona 8.12.

Hirvaskosken
kartanossa.
Yhdistyksen historiikin piti
Ensio Jussila. Tapahtumassa
muisteltiin menneitä ja syötiin maukas jouluateria.
Pudasjärven Urheilijat ry
piti syyskokouksen sunnuntaina 12.12. Puikkarin kokoushuoneessa. Vuoden yleisurheilijana 2021 palkittiin
Anette Saalismaa. Hän saavutti kiekossa N 17 sarjan
SM-mestaruuden ja oli toinen kuulantyönnössä.
Pudasjärven
kirkossa
kuultiin neljännen adventin iltana, sunnuntaina 20.12.
Pudasjärven
seurakunnan
kuorojen
yhteiskonsertti.
Mukana olivat Pudasjärven
kirkkokuoro, Sarakylän kappelikuoro ja Vox Margarita
-kuoro.
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Heino Ruuskanen PuU
Yleisurheilujaoston puheenjohtaja:

Taustatekijöillä on
merkitystä urheiluseuratoiminnassa

Pam Pudasjärven os 208
reissu Vuokattiin
Viime vuoden lopulla vihdoin ja viimein pääsimme toteuttamaan kauan
odotetun pikkujoulureissun. Tänä vuonna reissu
suuntautui Vuokatin upeisiin maisemiin. Lähtöpäivää odotettiin kuin kuuta
nousevaa, samalla matkanjärjestäjä seurasi tiukasti
muuttuvia koronamääräyksiä. Kuinka paljon vaikuttavat matkaan ja pitääkö olla koronapassit ym.
dokumentit mukana. Vielä
lähtöpäivän aamulla varmistussoitto majoituspaikkaan Sokos Hotelli Vuokattiin, että onhan kaikki
varmasti huomioitu ja
voimme turvallisin mielin lähteä kohti Vuokattia.
Kaikki oli kunnossa ja ei
muuta kuin mukaan, lähtijät kyytiin ja menoksi.
Ensin
kokoonnuttiin
Pudasjärven ABC:lle, josta meidät otti kyytiin Syötteen Taksipalvelujen bussi.
Matka menikin joutuisasti
ja ei aikaakaan, kun oltiinkin perillä.
Hotellissa oli meitä jo
odotettu, vastaanotto oli
todella ystävällinen ja lämminhenkinen. Saimme ensi
tuntuman siihen, että nyt
ollaan “lomalla” ja meillä
ei itsellä tarvitse huolehtia
mistään.
Lauantaina aamiaiselle mentäessä huomasimme, miten hyvin oli otettu
huomioon koronarajoitukset. Aamiaisaikaa oli pidennetty kello 11 asti, jolloin jokainen hotellivieras
sai syödä aamiaisen rauhassa ja kiirehtimättä. Täytyy sanoa, että aamiaispöytä oli yksi parhaimmista
mitä olen kokenut.
Aamiaisen jälkeen jaksoikin lähteä katselemaan
Vuokatin maisemia. Vuokatissakin oli jonkin verran
uudisrakentamista havaittavissa. Tuli myös käytyä
Katinkullan kylpylässä. Illalla olikin yhteinen jouluruokailu tunnelmallisessa
Ravintola Kipossa. Saimme nauttia aivan taivaallisen joulubuffetin. Mikä

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

parhainta pöytä oli täytetty
lähiruualla. Kaikki tarjottavat olivat joko paikallisia tai
naapuripitäjistä.
Alkuun nautimme jouluisen Blossa Chambord glögin. Muuta tarjottavaa oli:
Kipon terva- ja mustaherukkasilliä, katajagraavattua lohta, siikatartar ja ruisnapit, savustettua kirjolohta,
muikun ja kirjolohen mätiä lisukkeineen, palvattua
hirveä ja –poroa, maatalon
alatobia, punajuuripateeta,
pihlajahilloketta, tsaarinkastiketta, perinteistä rosollia,
Vuokatinvaarojen
haaparouskusalaattia, vihersalaattia, vadelmaviinietikkaa, tervaleipää,
perunarieskaa,
Pekka Heikkisen ruisleipää
ja kirnuvoita. Lanttulaatikkoa, porkkanalaatikkoa, Kainuun -voiperunoita, luumu
– omenapaistosta, paistettua
kotimaista kinkkua, vuokattiviinin herukkaviinikastiketta ja Kipon omaa konjakkisinappia.
Jälkiruoaksi
vielä Vaalan leipäjuustoa ja
lakkahilloa, karpalokiisselija vaniljakermavaahtoa, piparkakkuja ja joulutorttuja.
Makujen maailma oli aivan käsittämätön. Kyllä sen
mausta huomaa onko ruuat itse tehtyjä vai tekeekö ne
jonkin tehtaan äidit ne ruuat.
Kuten yleensä niin kaikki kiva loppuu aikanaan.
Sunnuntaina oli kotia lähdön aika. Mukana olleiden
mielestä reissu oli onnistunut ja mukava. Se olisi vuo-

Ruokien makujen maailma
oli aivan käsittämätön. Kyllä sen mausta huomasi, että
ruuat olivat itsetehtyjä.

den päästä uudestaan joko
konserttireissu tai pikkujoulureissu. Toiveena oli,
että mentäisiin kylpylään.
Sen aika näyttää mihin
päin suuntaamme. Kiitos
kaikille mukana olleille.
Sekä kiitos Syötteen Taksipalvelulle yhteistyöstä ja
kyydityksistä.
Paula Soronen
Pam Pudasjärven os 208
puheenjohtaja,
matkanjärjestäjä
Kuvat Paula Soronen

Pudasjärven kaupungin liikuntapaikkamestari Heino
Ruuskanen muutti Pudasjärvelle 1982. Pudasjärven
Urheilijoiden yleisurheilujaoston toimintaan hän tuli
mukaan 1984 ja puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 1987 lähtien.
Heinolle on kerääntynyt vuosikymmenien aikana
vankka kokemus ja näkemys
yleisurheilusta. Yleisurheilukulttuuri on muuttunut.
Nykyään mennään urheilijoiden ehdoilla. On luovuttu
mm. seuransiirto maksuista. Urheilija itse voi päättää, mitä seuraa hän haluaa
edustaa.
- Meilläkin seurassa ajatukset ovat muuttuneet. Haluan vaikuttaa ja panostaa
siihen, että luodaan aikuisurheilijoille
mahdollisuus
urheilla tavoitteellisesti. Pudasjärven Urheilijat -seura
on alkanut kiinnostamaan
monia urheilijoita, jotka ovat
eri kehitystasoilla. Joukossamme on useampiakin valtakunnallisesti
menestystä saavuttaneita urheilijoita.
Uusien siirtymien kautta
meidän seuraa edustaa ensi
kesänä aika näkyviäkin urheilijoita. Esimerkiksi Suomen lupaavin ja lahjakkain
kiekonheittäjä,
20-vuotias Antti Pränni. Ruotsi-Suomi-maaottelussa 2020 Antti
edusti Suomea nuoresta iästään huolimatta.
Kalevan-kisan tasoisia urheilijoita meillä ovat mm.
Samuli Hussa (1500 m) ja
Kari Poutiainen (3000 m esteet). Entiset kovatasoiset urheilijat Rami Oravakangas
ja Raimo Muhonen antavat
nyt valmennusapua, iloitsee
Ruuskanen.
- Naisten puolella meillä on 12-hengen kestävyysjuoksijaryhmä. Anne-Mari
Kiekara on näkyvä keulahahmo. Hän tavoittelee
EM-kisoihin pääsyä. Pyörätuolikelaaja Sini Paukkerin tavoite on 2024 olympialaiset. Anne-Marin kautta
olemme saaneet valmennustukea. Hän valmentaa meidän neljää kestävyysjuoksijaa. Susanna Saapunki on
keskittynyt vuorijuoksuun
ja osallistuu tänä vuonna ensimmäisiin vuorijuoksun MM-kisoihin Thaimassa. Hän on edustanut PuU:ta
vuodesta 2015. Itsekin olen
innostunut kaikista näistä
urheilijoista. Minun tehtävänäni on laatia sopimukset
ja yhteistyökumppaneiden
avustamana järjestellä taloudellista tukea.

Heino Ruuskasen mukaan yhteistyökumppanit ovat kiinnostuneita tukemaan laadukasta urheilutoimintaa, josta hyötyvät aloittelijat ja nimekkäät urheilijat.

Kesäisin yleisurheilujaosto järjestää ikäkausikilpailuja lapsille ja nuorille
Suojalinnan kentällä. Vanhempien rooli tukijoina ja
kannustajina omille lapsilleen on tärkeää. Pekka Kinnunen vetää yleisurheilukerhoa talvikautena noin 20
lapselle. Lapsen olisi hyvä
kokeilla eri lajeja rohkeasti,
että löytyisi omalle kropalle se sopivin laji. Tuloksien
vertaaminen ei ole oleellista,
vaan minkä verran tapahtuu
kehitystä. Jokainen lapsi kehittyy fyysisessä ja psyykkisessä kasvussaan eri tavalla,
toinen saattaa menestyä paremmin vasta myöhemmällä iällään.
- Suojalinnan kentällä tulevana kesänä on tarkoitus
järjestää ikäkausikilpailuita ja juhannuksen alla perinteiset Pohjantähti Gamesit.
Haemme miesten ja naisten
piirimestaruuskisojen järjestämistä sekä Sisulisä-ottelun toista osaa eli 9-15-vuotiaiden yleisurheiluottelua.
Kesä päättyy aina Huippukymppiin Syötteellä, jonne
kaikki seuran urheilijat kutsutaan, kuten myös toukokuun Kunniakierrokseen.
Tammikuun 29 päivänä
Pudasjärven Urheilijoiden
vieraaksi saapuu Sonja Stån-

gin, nuorten 100 metrin aitajuoksun EM nelonen. Hän
kertoo oman urheilijapolkunsa, kertoi Ruuskanen tulevista tapahtumista.
Ruuskanen saa motivaatiota taustatyön tekemiseen, kun huomaa urheilijoiden menestyvän. Tärkeä
tuki on myös talkoolaisten
apu, koska se luo yhteisöllisyyttä. Viime vuonna valtakunnallisessa urheiluseurojen luokittelussa Pudasjärvi
oli 50/370. Tässä luokituksessa näkyy urheilijoiden
menestymisen lisäksi seuran
tekemän taustatyön laatu ja
määrä, joka saattaa kirkastua urheilijalle vasta menestyksen myötä. Ruuskaselle
urheilijat ovat ihmisiä, heidän kehityksensä, kipunsa,
tuloksensa ja menestymisensä ovat lähellä hänen sydäntään.
– Ilman näkyviä urheilijoita meidän olisi vaikea
saada näin hyviä yhteistyökumppaneita. Tämä koituu
niin aloittelevan lapsen kuin
tavoitteellista urheilua tekevän parhaaksi. Kaikkein
tärkeintä olisi se, että lapset pääsivät liikkumaan ilman esteitä, totesi Ruuskanen. APN
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Pudasjärven Urheilijoiden Yleisurheilujaoston
SM – tason urheilijoiden viimeaikaisia saavutuksia ja
tavoitteita ovat muun muassa:

Sini Paukkeri on pyörätuolikelauksessa kakkonen Suomessa Amanda Kotalan vanavedessä. Tulevien vuosien harjoittelu tuo lähemmäs huipputuloksia – tavoitteena on 2024 olympialaiset.

Susanna Saapunki oli maastojuoksun viime kesän SM-kisoissa 2021 Joensuussa Naisten 10 kilometrillä seitsemäs. Vuorijuoksu on nyt Susannan ykkösjuttu. Kesät hän viettää Keski-Euroopassa 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 toukokuussa hän osallistuu SM maastot -kisaan ja Vuorijuoksun MM-kisaan marraskuussa 2022.

Mikko Rahkola: Nuorten
sarjojen
moninkertainen
SM –mitalisti. Tulevalle kesälle tavoitteet ovat Kalevan Kisoissa 800 metrillä
sekä SM –maastossa ja SM –
viesteissä. Pudasjärven Urheilijoiden riveihin muuton
tehneet Samuli Hussa, Kari
Poutiainen ja Rami Oravakangas yhdessä Naiskestävyysjuoksijoiden kanssa
muodostavat joukkueet.
Naisten Profin Running
– Teamsin jäseniä ovat Su-

Annemari Kiekaralla syksyllä tehty leikkaus mahdollista taas kovan harjoittelun.
Tavoitteena on ensi kesän
arvokisat. Kiekara on neljän viikon harjoitusreissulla
tammikuussa Portugalissa.
Hän myös valmentaa juoksukaveriaan Henna Vanhasta
(vasemmalla).

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

sanna Saapunki, Mari Laakkonen, Henna Vanhanen,
Janna Korpela, Veera Mantere, Marika Krohns, Minna Huovinen, Lotta Kiuttu,
Raija Poutiainen, Annemari Kiekara, Jenna Lempinen,
Krista Lindholm – YHDESSÄ YHTEISET TAVOITTEET.
Juniorit – kisaillaan viikoittain kesällä Suojalinnalla ja osallistutaan piirin kisoihin.
Aikuisurheilijat;
tulevan kesän MM – kisat Tampereella useamman tavoitteena. Mukana ovat Kari
Jylhänlehto, Timo Vähäkuopus, Jaakko Tuovila,
Jyrki Mäkelä, Antti Ala-Rämi, joilla oli viime kesänä
Mikkelin SM-kisoissa hienoja saavutuksia.
Pohjantähti – Games
yleisurheilukilpailut
Juhannusviikolla ovat seuran toimitsijoiden yhteinen
juttu jo vuosikymmenten
ajan, kiitos kaikille. Huippukymppi –juoksutapahtuma vuosittain Syötteellä
syyskuussa on saavuttanut

Sisarukset Annukka ja Anette Saalismaa ovat saavuttaneet
menestystä kiekossa ja kuulassa. Annukka saavutti viime kesänä N 19 sarjan kuulassa SM kultamitalin. Tulevana vuonna
on siirtyminen N 22 sarjaan ja tavoitteena on Kalevan Kisoissa oman ikäryhmän SM voitto sekä tulosten parantaminen.
Anette saavutti viime kesänä N 17 sarjan kiekon SM kultamitalin. Tulevaisuuden tavoitteet ovat oman ikäluokan SMkisat ja arvokilpailut. Molemmat ovat maajoukkueryhmissä.
Anette harjoittelee Portugalissa kolmen viikon leirillä tammikuussa.

Mikko Rahkola tähtää ensi
kesänä Kalevan kisojen 800
metrillä hyvään sijoitukseen

oman paikkansa. Osallistujia tulee ympäri maakuntaa
ja jopa ympäri Suomea.

Antti Pränni on kiekonheiton moninkertainen suomen
mestari juniorisarjoissa. Kesällä 2020 19 – vuotiaana
hän kiskaisi miesten kiekkoa yli 53 metriä. On edustanut Suomea Suomi-Ruotsi
maaottelussa miesten kisassa. Antti suorittaa parhaillaan asepalvelusta Santahaminassa urheilujoukoissa
mielessään tavoite menestymisestä tulevien vuosien
nuorten arvokisoissa.

Henna Vanhanen; Useamman vuoden jatkunut harjoittelu
on tuonut hienoja tuloksia. Vantaan maratonilla 2021 alittui kolme tuntia. Maratonlistalla hänellä on 12:sta paras tulos viime vuodella. SM-maastojuoksussa hän saavutti neljän
kilometrin matkalla 15. sijan ja naisten joukkueella (Henna
Vanhanen, Raija Poutiainen ja Veera Mantere) 6. sijan. Aikuisurheiluliiton 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 maalissa.
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Palveluhakemisto * paikkakunnan parhaat palvelut
AUTOJEN JA Raskaan kaluston
korjaamopalvelut

HAUTAKIVIPALVELUT

KATSASTUSPALVELUT

JP AUTOMAALAAMO

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset
Tuulimyllyntie 2
(Teboilin kiinteistö),
93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolArikorjaamo
• vakuutusyhtiöiden työt • kolarikorjaukset
• vahinkotarkistukset
• automaalaukset
• ilmastoinnin huollot
• lasinvaihdot ja
-korjaukset

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

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

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi

info@koilliskivi.fi

0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

Avoinna
ma-pe klo 9-17

www.katsastusteam.fi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Jätteiden vastaanottopaikat

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

Fysioterapiapalvelu
Fysio Aurea,
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992
- Fysioterapiapalvelut myös ilman lääkärin lähetettä
- Fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, niska- ja
olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus
Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

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

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, virtsaa, ulostetta ja niiden
huuhteluvettä, astian- ja pyykinpesuvettä
ja peseytymisessä ja
siivouksessa käytettyä
vettä.
Kun vessassa on roskakori, niin roskat on
helppo heittää oikeaan
paikkaan.

IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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.

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

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.

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA,
METSÄNEUVONTAA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

0400 585136 www.kiinteistonelio.fi

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

Naamanka Ky

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

Metsäpalvelu Tuomaala Oy

Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla

P
P
P
P
P
P

Leimaus
Puukauppapalvelut
Tila-arviot
Metsäsuunnittelu
Maanmuokkaukset
Metsäviljely

P
P
P
P
P

Metsäveroilmoitukset
Ojitus
Nuoren metsän hoito
Kemeratuet
Taimet ja siemenet

Puistotie 2, Pudasjärvi

Metsänomistaja,
ota yhteyttä!

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com
Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

Pysäyttääkö omikron virusmuunnos koulutyön Pudasjärvellä?
Covid 19 viruksen omikron
muunnos rantautuu lähiaikoina ennusteiden mukaan
voimalla myös Pudasjärvelle. STT:n mukaan Maailman terveysjärjestö WHO
varoittaa: jos tartuntojen nykytahti jatkuu niin yli puolet eurooppalaisista saa
omikronmuunnostartunnan
seuraavien 6-8 viikon aikana. Tuskin Pudasjärvikään
muodostaa kovin suurta
poikkeusta tästä.
Opetushenkilöstön keskuudesta on kantautunut
huoli, että Pudasjärvellä
omikronmuunnoksen seuraukset voivat olla vahin-

gollisempia lähikuntiin, jopa
Ouluun, verrattuna. Tämä
huoli perustuu siihen, että
nuoret yläkouluikäiset peruskoululaiset eivät tunnu
juuri missään määrin noudattavan maskisuositusta.
Vain muutama yläluokkien
oppilas kuuluu käyttävän
maskia koulussa. Valitettavasti sama tilanne vallitsee
kuuleman mukaan myös
lukion puolella. Miten käy
kevään ylioppilaskirjoitusten kanssa? Maskien käyttämättömyys saattaa lisätä
huomattavasti sekä oppilaiden että henkilökunnan altistumisten ja tartuntojen

määrää. Riittääkö kouluissa
osaavaa henkilökuntaa pyörittämään koulua, jos huomattava määrä henkilökunnasta on karanteenissa tai
sairaana?
Maskisuositus on tietysti vain suositus, mutta jos
esimerkiksi Hirsikampuksella yläkoulun oppilaiden
suhtautuminen tähän suositukseen jatkuu nykyisenlaisena, on pelättävissä luokkien muodostavan pelottavia
koronalinkoja. Tiedot esimerkiksi 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 omikronmuunnoksen tartuttavuus
on tietojen mukaan huomattavasti suurempi kuin aiemmin liikkeellä olleiden virusmuunnosten. Siinä valossa
saatetaan kouluissa Pudasjärvellä joutua aivan uudenlaiseen tilanteeseen. Jos
koulu joudutaan sulkemaan
välillä, niin opiskelu kouluissa voi jatkua vielä kuusi päivää kesäkuussa suunnitellun päättäjäispäivän 4.6.
jälkeen. HT

Perussuomalaiset järjestäytyivät Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan
Perussuomalaiset ry:n hallituksen
järjestäytymiskokous pidettiin lauantaina

08.01. Oulussa puheenjohtaja Ahti Moilasen koolle
kutsumana.
Varapuheenjohtajistoon

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

sihteeriksi tuli valituksi Tiina Hanhikorpi Raahesta.
Esko Loukkola
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Palveluhakemisto * paikkakunnan parhaat palvelut
LAKIPALVELUITA

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

Pudasjärven Hautaustoimisto
ja Kukka Ky, Pihlaja

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN
Varatuomari Juha Asikainen

Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

•
•
•
•
•

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

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi

puh. (08) 824 162, 040 585 6217

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

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

-välitykset kaikkiin maihin

TARVIKKEITA JA
VARUSTEITA

PANKKI- JA
VAKUUTUSPALVELUITA

Eräkeskus

MAARAKENNUSTA
Oy

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Oy

Anon Ase ja Tukku
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja
tarvikkeita

Anon Ase ja Tukku

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

Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT,
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

Kauttamme LVI-, sähkö-, kylmä-,
peltityöt sekä tarvikkeet

Kauttamme mm.
Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric
ilmalämpöpumput

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

-IKKUNAT ja OVET

myynti, asennus ja rahoitus

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Suora yhteys
pankkiisi

Yrityspalvelut
Wuolijoki Heikki 010 257 1936
Naumanen Jenni 010 257 1950

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

Vakuutuspalvelut
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko
050 394 9707

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Toimitusjohtaja
Purola Pertti

010 257 1920

Myyntijohtaja
Ivola Jonne

010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA
KUKKAKAUPAT
Meiltä:

ARI-PEKKA
NIEMINEN

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

-KUKKAVÄLITYS

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI.
P. (08) 823 350, 0400 399 830.
hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi

Leasingilla rakentaminen tulee kalliiksi
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan
¨15.12. hyväksyä vuoden
2022 talousarvion. Pudasjärven kaupunki on toteuttanut
tiukkaa talouden säästöohjelmaa jo vuosien ajan. Siitä
huolimatta suuria investointeja on tehty velkarahalla ja
leasingilla. Viimeisimpinä
investointikohteina ovat olleet mm. Hyvän olon keskus
Pirtti, tieliikennejärjestelyt ja
vanhusten asunnot Kauppatien varrella. Eikä Hirsikampuksen rakentamisestakaan
ole montaa vuotta aikaa.
Vuoden 2020 tilinpäätök-

sestä ilmenee, että kaupungin lainamäärä on 63 miljoonaa euroa, mikä on noin 7500
euroa/asukas. Tämä ei ole
koko totuus, sillä uudet rakennukset on tehty leasingsopimuksin, ns. elinkaarimallilla. Niistä velvoitteista
ei ole mainittu tilinpäätöksessä eikä talousarviossa mitään. Kuitenkin vastuut realisoituvat
kuin
omille
lainoille. Päättäjänä en näin
puutteellista kokonaiskuvaa
taloudellisesta tilanteesta ole
missään muualla ennen saanut.
Kuntalain 118 a pykäläs-

sä on 3. momentin kohdassa
3. määräys arviointimenettelystä palvelujen turvaamiseksi tapauksessa, missä
”asukasta kohden laskettu
kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien
kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän
vähintään 50 prosentilla”.
Vuokravastuut ovat tulleet
vuonna 2019 mukaan, kun
tämä ns. elinkaarimalli on
tullut yleiseen käyttöön, millä on voitu taseessa näyttää
kauniimpia lukuja. Kysyin

asiasta valtuuston kokouksessa, mutta en saanut vastausta tätä asiaa koskeneeseen
kysymykseen. Investointien
kokonaiskustannukset ylittänevät reilusti 70 miljoonaa euroa, kun laskuissa on
mukana Hirsikampus, Hyvän olon keskus ja Kauppatien vanhusten asuinrakennukset.
Tämä leasingilla rakentaminen tulee kalliiksi, kun
rakennuksen omistaja ottaa varmasti sijoitetulle pääomalle korkoa paljon enemmän, mitä omana hankkeena
lainarahoitus olisi maksanut.

Ongelmana lienee se, ettei
kaupungilla ole vakuuksia,
eikä arviointimenettelyuhkan vuoksi lainaa voida ottaa. Laina olisi nolla- tai miinuskorkoista
nykyisessä
rahatilanteessa. Jo viiden
prosentin yksikön korkoerolla ylimääräinen kustannus
olisi 1,75 miljoonaa euroa,
millä kustantaisi yli 40 kunnallista työntekijää perushoitajiksi, siivoojiksi, talonmiehiksi jne.
Säästötoimenpiteitä
on
haettu mm. koulutuksesta.
Sieltä on säästetty mm. lasten
välipaloista, tuntikehyksis-

tä ja materiaaleista. Koulutus
on jokaisen lapsen perusoikeus ja lakisääteinen tehtävä.
Vastapainoksi on tulossa lisää investointeja mm.
Kuusamontien
levennykseen, Nivankankaan, lentokentän sekä Syötteen teiden
investointeihin. Niihin perussuomalaiset ehdottivat
investointien siirtämistä. Äänestyksessä hävisimme.
Hannu Nissi
Aluevaaliehdokas
Perussuomalaiset
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Korpisen
Metsästysseura ry

talvikokous

su 30.1.2022 klo 12 kylätalolla.

Johtokunnan kokous klo 11.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Korpisen MS
Tervetuloa!

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa v. 2023 alusta lähtien
koko maakuntamme sosiaali- ja
terveys-sekä pelastustoimesta.
Palvelujen sisällöistä,
sijoittumisesta, työkäytännöistä, hoitoketjuista ym.
vaaleilla valittava valtuusto
alkaa tehdä päätöksiä jo
kuluvan kevään aikana.

35

Niilo Keränen

Lääkintöneuvos,
Siksi aluevaltuustossa
yleislääkäri
tarvitaan
Ent. kansanedustaja
- vankkaa sosiaali- ja
POPsoten ja hyvinvointiterveydenhuollon
alueen suppean
kokemusta
poliittisen ohjaus- ja
- asiantuntemusta
seurantaryhmän jäsen
- kykyä oivaltaa ja edistää
Taivalkoski
uusia hyviä toimintatapoja
Aluevaalit 23.1.22
ja käytäntöjä
Ennakkoäänestys 12-18.1.22
- yhteistyökykyä - kukaan
ei päätä yksin
Maksaja: Niilo Keränen

LIIKUNTAPALVELUT

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 hyvinvointipassilaisille (ryhmäliikuntatila Tuomas
Sammelvuo -sali)
12.00 - 13.00 Kuntosaliohjaus,
Puikkarin kuntosali
18.00 – 18.45 Vesijumppa (kans.op)

TIISTAI

06.45 – 07.15
10.30 - 11.15
14.15 - 14.45
17.00 - 17.45
18.00 – 18.45

Vesijumppa
Erityisryhmäjärjestöjen vesijumppa
Vesijumppa
Vesijumppa (kans.op.)
Miesten vesitreeni (kans. op.)

TORSTAI

06.45 – 07.15 Vesijumppa
10.30 - 12.00 Perhepeuhula 0-6 v. huoltajan kanssa, 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

Äänestetään aluevaaleissa
Sote-uudistusta on tehty useamman hallituksen toimesta jo yli vuosikymmenen, vihdoin ollaan
maalissa. Uudistuksessa hyvinvointialueet
vastaavat
vuoden 2023 alusta terveyspalveluiden järjestämisestä
ja pelastustoimesta.
Suomalaiset ovat eriarvoistuneet peruspalveluiden saatavuuden suhteen.
Liian moni jonottaa liian pitkään hoitoon pääsyä, väestö ikääntyy ja palvelutarve
kasvaa. Lisäksi monet kun-

nat ovat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon kasvavien
sote-kulujen kanssa. Edellä mainituista syistä johtuen uudistus on välttämätön.
Samalla rahoitusvastuu siirtyy kunnilta valtiolle.
Uudet
aluevaltuustot
päättävät alueensa palveluverkosta ja vaaleissa valitaan päättäjät, jotka ratkaisevat miten meille turvataan
laadukkaat
lähipalvelut.
Heidän on ratkottava hoitajapulaa, luotava koko henkilöstölle parempaa joh-

tamista ja työn sisällön
kehittämistä. Päättäjät varmistavat myös pelastuspalveluiden saannin.
Pohjois-Pohjanmaan
aluevaltuustoon
valitaan
79 valtuutettua ja äänestämällä varmistamme edustajiemme läpimenon vaaleissa. Nyt on tärkeätä käyttää
äänioikeutta, jotta saamme edustajia aluevaltuuston päättämään kuntamme
palveluverkosta, soten ja pelastustoimen lähipalveluista. 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
kunnallisjärjestön
puheenjohtaja

Sinä olet tärkeä, minä tiedän sen!
Vaaleihin lähtiessä minulle
oli päivän selvää, että tämä
uudistus tehdään ihmisille,
meille kansalaisille. Järjettömät palveluleikkurit on
jätetty pois ja hoidontarpeen lisääntyminen on sisäistetty ja se, että; kaikilla
on oikeus hyvään elämään.
Uudistus kaataa raja-aitoja, parantaa tiedonkulkua, parantaa ihmisten
tasa-arvoisuutta, tasa-arvoistaa työntekijöitä, karsii
hallintoa ja moni päällikkö
jää miettimään, että; mihin
hommiin tästä nyt lähtee,
kun virka suli alta.
Palkkoja täytyy saada
paremmaksi! Minun päätavoite on varmistaa laajemmaltikin julkisen sektorin
laadukas toimintakyky. Se
vaatii ihan ensimmäiseksi
ihmisiä, jotka haluavat tehdä työtään meidän kaikkien hyväksi. Hyvin harva
tekee työtään huvikseen.
Siksi palkkaus ja muut työehdot sekä vastuut on oltava tasapainossa työn tärkeyteen nähden. Julkiset

palvelut ovat poikkeuksetta tärkeitä palveluita.

Mielenterveys
on koko kropan
olemassaolon tae
Me kansana ollaan vauraampia kuin koskaan,
siksi meillä on myös tarve tarttua tomerasti toimeen ja tarjota palveluita, jotka tukevat ihmisten
hyvinvointia. Nykypäivän
hektinen, kiireinen ja ärsykeorientoitunut yhteiskuntamallimme aiheuttaa
valtavaa taakkaa mielellemme. Ihmisen kehityksen näkökulmasta viimeisen sadan vuoden aikana
tapahtuneet
muutokset
ovat todella lyhyt väläys
koko kehityksen historiassa, siksi oireilemme, koska emme ole luotuja tämmöiseen elinympäristöön.
Mielenterveyden tukeminen on todella tärkeää lapsesta alkaen ja siihen pitää
panostaa yhteiskunnalla
aikaa sekä rahaa.

Rahat hoitoihin
ja palkkoihin, ei
herrojen taskuun
Markkinataloudessa, jossa elämme, pitää olla pyhät
asiat, joita ei alisteta voiton maksimoinnin taistelukentiksi. Näistä pyhistä asioista ensimmäisenä tulee
mieleen; poliisi, oikeuslaitos, peruskoulutus, terveydenhoito, pelastustoimi,
puolustusvoimat, varhaiskasvatus ja vanhustenhoito - näin osa lueteltuna. Sen
sijaan esimerkiksi; viihdeelektroniikan valmistus saa
minun puolestani olla rahanahneiden korporaatioiden hallussa. Ihmistä ei
saa asettaa tilanteeseen, jossa rahan puute johtaa hoidon puutteeseen tai perusoikeuksien loukkaukseen.

Palveluiden
vahvistaminen
ja saatavuuden
varmistaminen
Nykyaikana voimme käyt-

tää myös teknologiaa tukemaan palveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.
Heti lähtöön kuitenkin huomautan, että tekniikan käyttö tulee olla vapaaehtoista,
eikä siihen saa haluttomia
painostaa. Lääkärin, hoitajan tai muun akuutin tarpeen helpottamiseksi näkisin mielelläni etäpalveluita.
Moni asia olisi hoidettavissa näppärästi kännykällä,
siksi pidän senkin tosiasian
esillä, että moni ihminen on
jo valmis ja halukas kehittyneempiin palveluiden järjestämismuotoihin.
Loppukaneettina totean,
että; taikavipuja ei ole olemassa. Tärkeintä on tunnustaa henkilön erityisluontoisuus, eikä kohdella
häntä vain ihmismassaan
kuuluvana pienenä liikkuvana osasena.
Antti Tihinen
Aluevaaliehdokas, Vasemmistoliitto

Innostava mahdollisuus kehittää palvelutuotantoa
Lähestymme Suomessa historiallisen uudistuksen toimeenpanoa. Ensi vuoden
2023 alusta koko sosiaalija terveystoimen sekä pelastustoimen järjestäminen
siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tämän muutoksen
toteuttamiseksi
tarvitaan
hyvinvointialueille valtuustot, joiden valinta on nyt käsillä.
Muutos on suuri ja ensimmäisen valtuuston tehtävä tulee olemaan monessa
asiassa ratkaiseva myös pitkälle tulevaisuuteen. Uuden
järjestelmän perustavat päätökset tehdään ensimmäisellä vaalikaudella. Hiomista varmasti tulee riittämään
tulevaisuudessakin, mutta
palvelustrategiassa ja palveluverkon määräytymisessä
tulee uuden valtuuston onnistua, jotta uudistuksen tavoitteisiin voidaan päästä.
Valtakunnallisesti
uudistuksen tavoitteena on:
turvata yhdenvertaiset ja

laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, parantaa
palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta, kaventaa
hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen
työvoiman saanti, vastata
ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin
haasteisiin ja
hillitä kustannusten kasvua.
Tavoitteena on siis parantaa pohjoispohjalaisen
ihmisen tarvitsemia sote- ja
pelastuspalveluita. Palveluiden nykyisessä tuottamisessa on paljon hyvää ja paljon
kehitettävää. Paljon on vielä uuttakin löydettävää, jotta uudistukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.
Tämä asetelma on mielestäni innostava ja olen valmis
tähän työhön useasta organisaatiosta hankitun kokemuksen valossa. Nyt on
aika pohtia laajasti palvelu-

tuotannon sisällön uudistamista. Palveluiden tuottaminen yhdessä organisaatiossa
parantaa palveluiden saatavuutta koko laajalla alueella, parantaa tiedonkulkua ja
hyvien palvelutapojen laajenemista koko alueen käyttöön sekä mahdollistaa paremman taloudellisuuden.
Uudistuksessa tulee parantaa sote- ja pelastusalan
henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Hyviä esimerkkejä
on jo nyt siitä, miten työntekijät pystyvät vaikuttamaan, mutta laajasti ottaen
tässä on vielä parantamisen
varaa. Työntekijöillä on tietoa siitä, miten palvelut tulisi järjestää uudella tavalla
niin, että asiakkaan kokemus palvelusta olisi parempi, työntekijän kokemus
työstään olisi mielekkäämpi ja kokonaiskustannus jäisi nykyistä pienemmäksi.
Näille ideoille tulee uudessa
organisaatiossa luoda väy-

lät, jotta ne tulevat huomioiduiksi ja mahdollisuuksien
mukaan toimeen pantaviksi. Tämä on merkittävä asia
myös alan vetovoiman kasvattamisen kannalta.
Aluevaaleissa koko Pohjois-Pohjanmaa on yhtenä vaalipiirinä ja vaalit toimitetaan
suhteellisina.
Millään kunnalla ei siis ole
automaattisesti
edustajia
aluevaltuustossa. Siksi on
tärkeää, että jokainen äänioikeutettu käyttää harkintansa ja käy äänestämässä
mielestään parasta ehdokasta aluevaltuustoon. Mitä aktiivisemmin Pudasjärvellä
äänestetään, sitä paremmin
pudasjärvisten tahto tulee
vaaleissa huomioon otetuksi.
Anni-Inkeri
Törmänen
Aluevaaliehdokas,
Keskusta
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Katse tulevaisuuteen

M S vuokratilat Oy rakennuttaa
uutta tilaa yrittäjille
Kuusamontien varteen teollisuusalueelle on valmistumassa uusi hallirakennus,
josta löytyy yrityksille suunnattuja vuokrattavia tiloja.
Neljälle yritykselle on hallista jo lohkottu käytännölliset
tilat. Rakennushankkeen takana ovat paikalliset yrittäjät Sami Luokkanen JP Automaalaamo Oy:sta ja Marko
Rautio Kaappi- ja levypalvelu Rautio Oy:sta. Yrittäjille oli tullut useita kyselyitä toimivista tiloista ja kun
sopivia ei löytynyt paikkakunnalta, päättivät he vastata tarpeeseen rakentamalla
ihan uutta tilaa. Kevättalvella valmistuvan hallin pohjapinta-ala on 540 neliömetriä, kerrosneliöitä tulee yli
600. Nykyäänkin tarvitaan
ns. kivijalka tiloja. On aloja,
jotka tarvitsevat kiinteää liike- ja toimitilaa. Uuden hallin liiketoiminta ja muu kiinteistömassa kuuluu Sami
Luokkasen ja Marko Raution vuonna 2017 perustamalle M S vuokratilat Oy:lle.
Yrittäjien oma rohkeus mennä eteenpäin on luonut toimintaedellytyksiä myös toisille yrittäjille.
- Maaliskuun lopussa halli alkaa olla siinä kunnossa,
että yrittäjät pääsevät uusiin tiloihin. Tämä tontti on
meillä ollut kiikarissa jo pitempään. Ostimme rakennustontin kaupungilta viime
keväänä. Olemme huomanneet, että kaupungilla on
positiivinen asenne yrittäjiä
kohtaan. Kun kysyntää oli
riittävästi, teimme päätöksen uusien tilojen rakentamisesta. Vuokrausaste on tällä
hetkellä 100 prosenttia, joka
tässä lähtötilanteessa on todella positiivinen asia, iloitsee Luokkanen. Uuden hallin rakentaminen on antanut
paikallisia yrityksille lisätöitä, niin sähkö-, lvi- kuin sisätöidenkin osalta. Maatyöt
teki paikallinen urakoitsija, Kuljetuspudas Oy, jonka jälkeen valettiin anturat. Hallipaketin toimittaja
Trutec Oy:n miehet pystyt-

Vuokrattavana
lämmintä hallitilaa, toimistoja,
pienvarastoja, asuntoja.
Ota yhteyttä!
040 564 9523, 050 501 9090

Istuva
toimintakulttuurimme
lisää kansansairauksia,
hautajaisissakin
tarjoillaan pizzaa

Rakennusvaiheessa on kuunneltu tulevien yrittäjien tilatoiveita.

tivät rungon, jonka jälkeen
he nostivat elementti sokkelit paikoilleen. Kantavan
kattopellin jälkeen oli seinien vuoro. Muutamassa päivässä rakennus oli ns. säältä suojassa. Rakennuksen
teräsrunkoa ympäröi elementit, jotka on tehty peltivillapelti-periaatteella. Näin
saadaan nopeasti valmista
pintaa ulos ja sisälle.
- Alun perin idea uuden
hallin rakentamiselle lähti siitä, että meillä on entuudestaan vuokrattavaa tilaa.
Meillä on asuntoja ja toinen
teollisuushalli, joka on kaupungin toisella teollisuusalueella. Olemme nähneet,
että nykyaikaiselle hallitilalle on kysyntää. Pudasjärvellä sitä ei ollut tarjolla. Ajatus uuden rakentamisesta
on hautunut pitkään. Nyt
tuli sopiva aika. Sitäkin on
mietitty, että voisiko Pudasjärvellä olla tarvetta ns. citytallien
vuokraamiselle
yksityisille. Meillä on muutamia lämpimiä noin 10 neliön varastotiloja vapaana teollisuuskylässä. Siellä
meillä on toimisto- ja hallitilaakin. Meillä on teollisuus-

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

MS-vuokratilat Oy uusin projekti on valmistumassa Kuusamontien varteen.

kylässä kaksi rakennusta,
joiden yhteinen kapasiteetti on noin 2200 neliömetriä.
Suurin osa on vuokralla.
Jos tulevaisuus näyttää
valoisalta, niin M S vuokratila Oy:llä on mahdollisuus
rakentaa toinenkin halli nyt
valmistuvan hallin viereen.
Tarkoitus on lisätä kiinteistömassaa vuokra-asunnoilla
ja –halleilla. Samilla ja Markolla on tarkoitus kehittyä
yrittäjinä ja vastata uusiin
haasteisiin, jotka tuovat mie-

lenkiintoa ja sisältöä yrittäjyyteen myös henkisesti.
Tarkoitus on mennä eteenpäin. Samin mielestä Pudasjärvellä on ollut nyt hyvä
aika yrittää. Kaupungin tekemät investoinnit ovat tukeneet yrittäjiä ja vaikuttaneet yrittäjiin positiivisella
tavalla.
Ape Nieminen

Varusmiespalvelustaan
suorittavien paino on lisääntynyt viimeisen 20
vuoden aikana ja kestävyyskunto ja sosiaaliset
taidot ovat heikentyneet.
Nyt nuoria valmennetaan
kunnonkohotuksin, jotta
he ovat kelpoisia palvelukseen. Kriteerejä on myös
lievennetty.
Yleisesti työn luonne on
muuttunut entistä ”istuvammaksi”, liikkuminen
on polarisoitunut paljon
liikkuviin ja liikkumattomiin.
Huonokuntoisten määrä lisääntyy. Keskivartalolihavuus ei ole
enää keski-ikäisten miesten ongelma, vaan nuoret ovat reilusti ylipainoisia. Tyypin 2 diabetes on
kansansairautena
räjähdysmäisesti leviävä, sydänkuolleisuus on johtava
kuolonsyy ja mielenterveyssairaudet lisääntyvät.
Mitä meille on tapahtunut? Mitä tästä seuraa?
Tein väitöskirjani lasten painonhallinnasta ja
esitin kohderyhmäni mukaisesti, että alakouluikäiset tulee ottaa erityisen
tarkastelun pariin. Työtä
tehdessäni muutin mieltäni ja totesin tutkimuksen
aikana löydetyn liikapainoisia alle 4-vuotiaita. Se
oli uutta, koska sen ikäinen lihoo annetusta ruuasta. Nyt olen sitä mieltä,
että lapsen hyvinvoinnin
turvaaminen alkaa äitiysneuvolassa.
Hyvinvointialueitten synnyttyä kuntien
tehtäväksi jää asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen ennakoimalla,
ennaltaehkäisemällä
ja mahdollistamalla. Olosuhteita,
tukiverkko-

ja, ohjausta ja neuvontaa
tulee rakentaa luonnollisena osana lapsen ja nuoren kasvua ja vanhempien neuvontaa. Sirpaleinen
yhteiskuntamme ja elämäntapamme eivät tue
riittävästi nuoria perheitä
ja erityisesti lapsia. Kyllä
terveysneuvonnalla, ruuan valmistamisella, liikkumiseen kannustamisella ja
lapsista
huolehtimisella
on edelleen paikkansa. Eivät pelit, TikTokit ja chatit
opeta elämäntaitoja. Sieltä
opitaan muita taitoja parhaimmillaan.
Hampurilaiset ja pizzat ovat hyviä
ja kuuluvat ruokavalioon,
mutta eivät ole ruokailun
ja ravinnonsaannin perustaa. Hautajaisissa pitää
kyllä hoksata tarjota muuta kuin pikaruokaa.
Hyvinvointialueen rakentaminen keskittyy hallinnon,
sotepalveluiden
ja pelastustoimen organisointiin hyvinvointialueellamme. Se ei poista kuntien, aikuisten eikä etenkään
vanhempien tehtävää huolehtia lapsista ja nuorista
tai omasta työhyvinvoinnista. On tärkeätä, että julkinen puoli, yrittäjät ja järjestöt toimivat yhteistyössä
takaamalla palvelut kaikille kuntalaisille. Samalla
palvelujen saatavuus paranee ja terveyserot kaventuvat. Taloudellista säästöä
saadaan sairastuvuuden
aletessa ja hoitoon pääsee
jonottamatta, kun sotepalveluissa ei ole ruuhkaa.
Katri
Virtanen
Aluevaaliehdokas,
Kokoomus

Pudasjärveläinen
Uusi halli antaa hyvät ja tilavat puitteet halliin muuttaville
yrityksille.

luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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LÄHIPALVELUT
kuuluvat kaikille

KampanjaKampanjapakkauksessa
Kampanjapakkauksessa
pakkauksessa

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

KAUPAN PÄÄLLE!
KAUPAN
KAUPAN PÄÄLLE!
PÄÄLLE!
230 tabl.

19,50€
(norm. 20,39 € / 200 tabl.)

323

*Pharmarket MAT 10/2021

11/2021
11/2021

11/2021

*Pharmarket MAT 10/2021
*Pharmarket MAT 10/2021

Suomen suosituin D-vitamiini.*
suosituin
Kampanjatuotteet: DeviSol Suomen
20 mikrog, DeviSol Salmiakki
20 mikrog ja DeviSolD-vitamiini.*
Strong 50 mikrog 230 tabl. Rajoitettu erä.
Suomen
suosituin
D-vitamiini.*
Kampanjatuotteet: DeviSol 20 mikrog, DeviSol Salmiakki 20 mikrog ja DeviSol Strong 50 mikrog 230 tabl. Rajoitettu erä.

imme
Apteekk myös
e
palvele a.
verkoss

Kampanjatuotteet: DeviSol 20 mikrog, DeviSol Salmiakki 20 mikrog ja DeviSol Strong 50 mikrog 230 tabl. Rajoitettu erä.

Kampanjatuotteita rajoitettu erä.

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

Arkisin 9-18,
lauantaisin 9-14
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi,
Puh. (08) 821 185

Eija Ikonen (sit)

myyjä, eläkeläinen

Käytä
valtaasi!

ÄÄNESTÄ!

386

Antti Tihinen

tehdastyöntekijä

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.

Jokaisella on oikeus terveyteen, hoivaan ja turvallisuuteen!

SOTE-JÄRJESTELMÄN ASIAKKAANA ON AINA IHMINEN!
VASEMMISTOLIITTO

OleMMe ehdOlla

Tehdään uutuuksille tilaa

P
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A
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aluevaaleissa

myymälästä

poistohinnoin

-20%
-30%

-40%

-50%

HUONEKALULIIKE
HEIKKILÄ OY

60

VUOTTA
1962
2022

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555
Tammikuussa palvelemme: ma - pe 9-17, lauantait suljettu,
perjantaina 14.1. suljettu.

TaPiO
POhJaNvesi

TiiNa
KuOPus

PeKKa
JurMu

172

140

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.

