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Yhdessä 
Pudasjärven 
Urheilijoiden parhaaksi

PUDASjärveläinen
s. 6

Kurenkoskessa 
avaustanssit 
remontin jälkeen s. 9

Uudenvuoden
vastaanottajaiset 
Siurualla s. 11

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

Avoinna: ma-to klo 10-17, Pe klo 10-15, la suljettu.Avoinna: ma-to klo 10-17, Pe klo 10-15, la suljettu.

Palvelemme: ma ja to klo 10-16, ti-ke klo 10-17, pe klo 10-15 ja la suljettu Palvelemme: ma ja to klo 10-16, ti-ke klo 10-17, pe klo 10-15 ja la suljettu 
Liike poikkeuksellisesti SULJETTU vk. 3 (ma -pe 16. - 20.1.) Liike poikkeuksellisesti SULJETTU vk. 3 (ma -pe 16. - 20.1.) 

HURJA ALKUVUODEN TARJOUS! 

Moniteholasien 
Moniteholasien 

ostajalle kehykset 
ostajalle kehykset 

00€!  €!  Tarjous voimassa ostaessasi monitehosilmälasit 
(kehykset+linssit). Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Optikon 
näöntutkimus 

0€! 

Lääkäripäivät: ti 24.1., pe 10.2. ja ti 28.2.
Lääkäripäivät: ti 24.1., pe 10.2. ja ti 28.2.

KEHYSESITTELYPÄIVÄKEHYSESITTELYPÄIVÄ ti 24.1.  ti 24.1. 

Yksiteholasien Yksiteholasien 
ostajalle 1.6 ostajalle 1.6 

ohennetut linssit ohennetut linssit 

kehyksen hinnalla! kehyksen hinnalla! 

Tammikuu to  12.1. pelipäivä alkaen klo 13
Helmikuu    to 9.2. vierailija
Maaliskuu   to 9.3. Kevätkokous
Huhtikuu     to 13.4. teemana kevät alkaen klo 13
Toukokuu    to 11.5. teemana äitiys
Kesäkuu      to 8.6. vierailu alkaen klo 12
HEINÄKUU LOMAILLAAN!
Elokuu         to 10.8. makkaranpaisto  
Syyskuu to 14.9. Syyskokous
Lokakuu       to 12.10. vierailija
Marraskuu   to 9.11. teemana isyys
Joulukuu      pe 8.12. Pikkujoulu 

Pudasjärven Invalidit ry.

KERHOPÄIVÄT 
vuonna 2023

Kuukauden toinen torstai klo 14 - 17 
seurakuntakeskuksen RIPPIKOULUSALI 
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Pudasjärven 
AVH-vertaistukiryhmä
ALOITTAA 

KOKOONTUMISET 
torstaina 19.1. klo 16.15 Hyvänolonkeskus 

Pääty kokoustila 2. krs, Varsitie 1.
Ilmottautumiset kahvitusta varten 040 962 6006/Airi. 

Tervetuloa sairastuneet puolisoineen!
Jatkossa kokoontumiset kerran kuussa, 

kuukauden kolmas torstai, alkaen klo 16.00. 
16.2. vieraana Risto Lappalainen Aivoliitosta.

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

9999--..

JÄÄKAIRAPAKETTI JÄÄKAIRAPAKETTI 
MAKITA DDF486Z RUNKO + P-81072MAKITA DDF486Z RUNKO + P-81072

JÄÄKAIRAPAKETTI JÄÄKAIRAPAKETTI 
MAKITA DDF486RTJ 2X5,0AH + P-81072MAKITA DDF486RTJ 2X5,0AH + P-81072

Jääkairapaketti sisältää porakonekäyt-Jääkairapaketti sisältää porakonekäyt-
töön tarkoitetun jääkairan 155 mm:n töön tarkoitetun jääkairan 155 mm:n 
halkaisijalla ja erittäin voimakkaan halkaisijalla ja erittäin voimakkaan 
akkuporakoneen hiiliharjattomalla moot-akkuporakoneen hiiliharjattomalla moot-
torilla. Vääntö: 130 / 65 Nm. Porakoneen torilla. Vääntö: 130 / 65 Nm. Porakoneen 
akku ja laturi myydään erikseen.akku ja laturi myydään erikseen. 349349--..
Jääkairapaketti sisältää porakonekäyt-Jääkairapaketti sisältää porakonekäyt-
töön tarkoitetun jääkairan 155 mm:n töön tarkoitetun jääkairan 155 mm:n 
halkaisijalla ja erittäin voimakkaan halkaisijalla ja erittäin voimakkaan 
akkuporakoneen hiiliharjattomalla akkuporakoneen hiiliharjattomalla 
moottorilla. Vääntö: 130 / 65 Nm. moottorilla. Vääntö: 130 / 65 Nm. 
Mukana akut 2 x 5,0 Ah ja latauslaite.Mukana akut 2 x 5,0 Ah ja latauslaite. 499499--..

PILKI SINÄ JA ANNA MAKITAN KAIRATA

ELOKUVAILTAELOKUVAILTA
Pohjantähdessä Pohjantähdessä MA 16.1.  
● Klo 16.30● Klo 16.30  
KILJUSET KILJUSET 
-K7/4- 10€

● Klo 18.00
MARKKU PÖLÖSEN 

HAMSTERIT
-K7/4- 10€

Elokuva perustuu Veikko Huovisen 
rakastettuun romaaniin Hamsterit (1957).

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

TULOSSA:  4.2. Tanssit Hannu Hautaniemi.
25.2.  Tanssit Raimo Laamanen.

4.3. Rock Chug Peril.  Tervetuloa viihtymään!

TULOSSA:TULOSSA: LA 21.1. LA 21.1.
LEEVI LEEVI 

ANDERSSONANDERSSON

SALIN PUOLI 

UUDISTUU!

KIRPPIS PE-LA 
 13.-14.1. 

KLO 11-15
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

MAANANTAINA www.vkkmedia.fiRäisäsen 
SIIVOUS- ja 
KIINTEISTÖPALVELU

SOITA IHMEESSÄ!!!  041 314 9962  
raisasensiivousjakiinteistopal@gmail.com  

● Kotisiivoukset 
● Suursiivoukset
● Ikkunoitten pesut 
● Pienet pihatyöt ja -siivoukset 
● Mökkisiivoukset  

Maksuvälineenä käy 
myös PALVELUSETELI.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa 15.1. kello 10, Lii-
kanen, Johansson, Piirainen.

Iltaperhekerho ma 16.1. kello 17.30–19.30 seurakuntako-
dilla. 

Iltakahvila Rönö perjantaina 13.1. kello 18–22 seurakun-
takodin alakerrassa. Tänä perjantaina saa rippikoululaiset 
rippikoulukorttiin tapahtumamerkinnän. Rönössä on kivaa 
tekemistä yhdessä. Tervetuloa rönöilemään!

Rippikoulu Kesä 2 rippikoulun Sunnuntaipäivä pidetään 
sunnuntaina 15.1. kello 9–14 seurakuntakodilla. Rippikou-
lulainen, ota oma rippikoulukortti mukaasi!

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480.

Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanan-
taina 16.1. kello 18.00.

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 9.30–12 
seurakuntakodilla. 

Lähetystyö: Mattoarpajaisten voitot on arvottu Pudasjär-
ven poliisiaseman lupakansliassa 16.12.2022. Voitot osui-
vat arpanumeroille 255, 647, 782, 531, 174, 274, 321, 636 
ja 250. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea 
voittajille ja kiitos kaikille talkoolaisille sekä arpojen myy-
jille ja ostajille.    

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.

Siionin virsiseurat ja vuosikokous pe 20.1. kello 18 seu-
rakuntakodilla.

Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 15.1. kello 13 (Seppo 
Leppänen, Timo Lyytikäinen).

 

Kirkkovuotemme alussa evan-
keliumiteksteissä saamme tu-
tustua siihen, miten Jeesus 
kutsuu ihmisiä näkemään Ju-
malan suuria tekoja. Tämän 
sunnuntain evankeliumissa tu-
tustumme erään samarialaisen 
naisen vedenhakumatkaan. 
Myös Jeesus oli matkalla Sy-
kar-nimiseen Samarian kau-
punkiin. Matkasta uupuneena 
Jeesus istahti kaivolle. Hänen 
mennessään Sykarin kaivolle, 
siellä oli jo joku. Jeesus aloit-
ti keskustelun hänen kanssaan, 
samarialaisen naisen kanssa. 
Nainen huomasi hyvin pian, 
että kaivolla oleva mies tie-
si hänestä jo kaiken. Jeesus 
näki, ettei naisen jano ja tuska 
sammuisi kaivosta nostettaval-
la vedellä. Hän sanoi pystyvän-
sä sammuttamaan tuskaisen ja-

non lopullisesti: 
”Joka juo minun antamaa-

ni vettä, ei enää koskaan ole 
janoissaan. Siitä vedestä, jota 
minä annan, tulee hänessä läh-
de, joka kumpuaa ikuisen elä-
män vettä.”

Jeesus oli kaivolle tultuaan 
matkan ja helteen väsyttämä. 
Jeesus tarvitsi väsymykseen 
lepoa ja janoon raikasta vettä. 
Hän pyysi naiselta apua ja pyy-
si juoda hänen astiastaan kai-
vovettä. Nainen epäröi, koska 
tilanne oli hänestä merkilli-
nen, että juutalainen mies pu-
huttelee häntä ja pyytää apua. 
Heidän keskustelu johti samal-
la naisen kohtaamaan Jeesuk-
sen paitsi tuntevana ihmisenä, 
mutta myös kaikkitietävänä ja 
anteeksiantavana Jumalan Poi-
kana.

Nainen sanoi: ”Herra, minä 
huomaan, että sinä olet pro-
feetta. Meidän isämme ovat 
kumartaneet ja rukoilleet Ju-
malaa tällä vuorella, kun taas 
te väitätte, että oikea paik-
ka rukoilla on Jerusalemissa.” 
Jeesus vastasi: ”Usko minua, 
nainen: tulee aika, jolloin ette 
rukoile Isää tällä vuorella et-
tekä Jerusalemissa. Te kumar-
ratte sellaista, mitä ette tunne, 
mutta me kumarramme häntä, 
jonka tunnemme, sillä pelasta-
ja nousee juutalaisten keskuu-
desta. Tulee aika – ja se on jo 
nyt – jolloin kaikki oikeat ru-
koilijat rukoilevat Isää hen-
gessä ja totuudessa. Sellaisia 
rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala 
on henki, ja siksi niiden, jotka 
häntä rukoilevat, tulee rukoilla 
hengessä ja totuudessa.”

Tässä kohtaamisessa tiivis-
tyy Jeesuksen tehtävä. Hän 
on meitä jokaista varten. Me 
saamme kohdata Jeesuksen 
itse, jos samarialaisen naisen 
tavoin suostumme siihen. Jee-
sus puhuttelee meitä sanas-
saan ja rukouksessa. Hän on 
kanssamme ehtoollispöydässä, 
leivässä ja viinissä. Näin voim-
me samarialaisen naisen tavoin 
jättää omat vesiastiamme, syn-
timme Kristuksen jalkojen juu-
reen ja mennä kertomaan lä-
himmäisillemme, Hän on tie, 
totuus ja elämä!

Siunattua uutta vuotta 
2023!

Sirpa  
Kukkohovi 

Nainen kaivolla 

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, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@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%.

Ilmoitusaineistot lehteen jo torstaina klo 16 mennessä, viimeistään perjantaina 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.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Aira Esteri 
TURPEINEN
o.s. Perttu
s. 26.12.1947
k. 12.12.2022 

Kaivaten
Alpo
Sari, Esa ja Eino 
Sauli ja Minna 

Väsyi kädet ahkerat, 
sammui sydän kultainen. 

Siunaus toimitettu 30.12. lähiomaisten läsnä ollessa.
Kiitoksia osanotosta.   

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana

Hannu Simu muistoissamme 1942-2022
Hannu Simu syntyi Kola-
rissa 9-lapsisen maanvil-
jelijäperheen esikoisena. 
Hyvin varhain lapsena 
hän oppi työnteon sekä 
metsästyksen salat kulki-
essaan isän kanssa met-
sätöissä, poronhoidossa 
ja hirvimetillä. Metsästyk-
sestä muodostui Hannul-
le intohimo ja mieluinen 
harrastus ihan elämäntai-
paleensa viimeiseen syk-
syyn saakka, vaikka tuol-
loin jo sairaus söi voimia 
rajulla otteella. Joka syksy 
Pudasjärveltä käsin Han-
nu puolisoineen matkusti 
Kolariin hirvijahtiin, jos-
ta he palasivat jahtikau-
den loputtua hoitamaan 
muun muassa Kurenalan 
kyläyhdistyksen tehtäviä.

Nuoruusvuodet Han-
nu asui kotona ja auttoi 
sekä kone- että kotitalo-
ustöissä. Luonnosta han-
kittiin lihat, kalat sekä 
marjat ja sienet. Luon-
nossa liikkumisen lisäksi 

nuoruudessa Hannun har-
rastuksiin kuuluivat myös 
moottoripyörät. Hannu oli 
tekijämies. Maataloustyöt, 
koneremontit ja ruuanlaitot 
hoituivat häneltä jo nuore-
na miehenä, eivätkä ne tai-
dot kadonneet mihinkään 
iän karttuessa. Myös hiusten 
letitystaidon Hannu hallitsi.

Aikanaan Hannu perus-
ti perheen ja ryhtyi pientilal-
liseksi Kolarissa. Perheeseen 
syntyi neljä lasta. Maanvil-
jelys toi elannon, mutta li-
sähommina Hannu teki va-
kuutusasiamiehen töitä sekä 
ajoi taksia ja linja-autoa. 

Elämä vei eteenpäin ja 
maatalous tuli päätepistee-
seen, jolloin yksi vaihe lop-
pui ja uusi lehti kääntyi. 
Hannu siirtyi Haukiputaan 
Hämeenjärvelle tilanhoita-
jaksi, missä hän tapasi uu-
den elämänkumppaninsa ja 
sielunsisarensa Kertun. 

Pian nämä kaksi yksinäis-
tä huomasivat makkaran-
paistonuotiolla istuessaan, 

että heillä on samanlaiset 
elämänarvot ja häät pidet-
tiin jo puolen vuoden päästä 
ensitapaamisesta. Rakkaus, 
luottamus, toisen arvostami-
nen ja usko Jumalaan Kaik-
kivaltiaaseen on ollut vahva-
na siteenä Hannun ja Kertun 
koko 20-vuotisen avioliiton 
matkan aikana. Helmikuus-
sa olisi ollut seuraava hää-
päivä, mutta sitä ei Hannu 
enää jaksanut odottaa. Tä-
män lyhyen, mutta rakhau-
ven täyteisen matkan Han-
nu kulki jokaiseen työhön 
ja tehtävään käsi Kertun kä-
teen solmittuna.

Joka aamu hän myös jak-
soi palmikoida Kertun pitkät 
hiukset sekä koristella letin 
punaisilla ruseteilla ja soljil-
la - lukuun ottamatta paria 
viimeistä elinviikkoa. 

Hannu Simu nukkui ikiu-
neen 12.11.2022 Kertun ta-
luttaessa häntä kädestä pi-
täen taivasmatkalle Isän 
luokse. 

Hannu oli kolarilainen, 

mutta hänet on haudattu 
Pudasjärvelle Riekinkan-
kaan siunattuun maahan. 

Viimeiseen saakka 
Hannu jaksoi olla posi-
tiivinen ja muistoihim-
me jäi hänen rauhallinen 
olemuksensa sekä hymy, 
joka ulottui silmiin saak-
ka. Matkasi jatkukoon 
rauhallisesti taivaallisilla 
jahtimailla.  

Muistoissa eläen 
-Terttu Salmi-   

Jarin pakinat

Puolet vähemmän
Se olisi kätevää, jos joka paikkaan olisi yhtä äkkiä puolet vä-
hemmän matkaa. Kauppaan, apteekkiin, puolet vähemmän. 
Ei kuluisi niin paljon energiaa kävellessä tai bensaa jos autolla 
menisi. Puolet vähemmän on siis parempi!

Laskuvarjohyppääjä
Jos olisi kaikessa rauhassa olohuoneessa katsomassa televisi-
osta onnenpyörää ja yhtä äkkiä tippuisi katon läpi laskuvar-

johyppääjä varjoineen. Hyppääjä sanoisi tähdänneensä lä-
heiselle pellolle, mutta sihdissä oli ilmeisesti vikaa, kun oli 
rysähtänyt teidän olohuoneeseenne. Niin saisi siinä sitten
ihmetellä. Katossa kun olisi iso reikä! Mutta huoli pois. Siitä 
saadaan hyvä näkymä tähtitieteellisten havaintojen tekemi-
seen. Täytyy vain kaivaa sängyn alta kaukoputki esiin. Löytyy 
komeetat ja ufomiehet muiden galaksien. Olohuoneesta käsin! 
Kiitellä pitäisi laskuvarjohyppääjää. (Ja Nasakin kiittää, kun on 
avaruutta vahtaamassa yksi uusi silmäpari.)

 Jari Outila
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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

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 12.-15.1.2023 ELLEI TOISIN MAINITA.

Pitkäaikasesti edulliset Pirkka- tuotteet! 
Voimassa 2.-29.1.2023

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 11.1. 
 Broilerikeitto (G, L)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Täytetty Broilerileike (L, G)
Kinkkukiusaus (G, L)

Pidätämme 
oikeuden 

muutoksiin!

Torstai 12.1. 
Lapinriistakeitto (L)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Riisiä (G, L)
Kebablihakastike (G, L)
Vuohenjuusto-kasviskiusaus (G, VL)

Maanantai 16.1.
Lihakeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Lindströmin pihvejä (G, L)
Lohikasvislaatikko (L, G)

Päivittäin
Broilerin koipireisiä L, G  
Grillikylkeä L, G 
Palvikylkeä L, G  
Päivän lämpimät  
kasvikset L, G  
Päivän salaatti 

Tiistai 17.1.
Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Possunfileekastike aasialaisittain (G, L)
Lasagne (L)

Lauantai 14.1. 
Lohikeitto (L, G)

2.-
Voimassa TO-LA 12.-14.1.

ERÄ

TUORE  
SUOMALAINEN MADE
Oulujärvi, Lappajärvi 
Suomi, säävaraus

1295
KG

PALVELUSTA

SUOMI

1095

Ruokamestarin

KUUMA PORSAAN  
GRILLIKYLKI

KG

PALVELUSTA

Voimassa TO-LA 12.-14.1.

SUOMI

Ruokamestarin

NAUDAN TAKUUMUREAT 
PAISTISUIKALEET

1895
KG

PALVELUSTA

Voimassa TO-LA 12.-14.1.

SUOMI

6.-
Atria

GOUTER MAKKARATANKO
1400 g (4,29/kg)

KPL

Väriä kotiin  
kukilla

TULPPAANI
23 kpl, Suomi

999
NIPPU

2.-

Valio

LAKTOOSITTOMAT  
MAUSTETUT JOGURTIT
200 g (1,67/kg) 
Rajoitus 2 erää/talous -47 %

Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 0,64 prk (3,20/kg)

6
PRK

5.-
Ilman Plussa-korttia 
3,29-3,55 kpl (8,23-10,14/kg, 8,88/l)

-24-29 %
Plussa-etu

2
KPL

Valio

OIVARIINIT ja JUOKSEVA
350-400 g, 400 ml  
(6,25-7,14/kg, 6,25/l) 
Rajoitus 1 erä/talous

1.-
PORKKANA, LANTTU tai 
PUNAJUURI 1 kg, Suomi

PS

2.-
Atria
HIILLOS GRILLIMAKKARAT 
tai MAKKARAPIHVI
320-400 g (5,00-6,25/kg)

PKT

1% VIILI 
LAKTOOSITON
200 g (2,00/kg)

Ilman Plussa-korttia 
0,49 prk (2,35/kg)

-14 %
Plussa-etu

PINAATTI- 
KEITTO
400 g (2,92/kg)

Ilman Plussa-korttia 
1,25 kpl (3,13/kg)

-6 %
Plussa-etu

350
3
KPL

PROTEIINIPATUKAT 45 g  
ja PROTEIINIJUOMAT  
250 ml

4.-
Ilman Plussa-korttia 1,59 kpl

-16 %
Plussa-etu

5
KPL 3

KPL

OHUEN OHUT  
SAUNAPALVIKINKKU
250 g (11,00/kg)

550
Ilman Plussa-korttia  
2,99 pkt (11,96/kg)

2
KPL

-8 %
Plussa-etu

MIKROATERIAT JA  
KIUSAUKSET
250-300 g (6,67/kg)

4.-
Ilman Plussa-korttia  
2,29 kpl (7,63/kpl)

2
KPL

-12 %
Plussa-etu

Perjantai 13.1. 
Jauhelihakeitto (G, L)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Rosmariini perunoita (G, L)
Pasta bolognese (L)
Pippurinen härkäruukku (G, L)

Pudasjärven yrittäjät kannanotto

Nuorille on turvattava 
opiskelumahdollisuus Pudasjärvellä

Kaupunginvaltuuston ko-
kouksessa 10.11.2022 jätet-
tiin Kristillisdemokraattien 
ja Vapauden liiton toimesta 
sekä Perussuomalaisten val-
tuustoryhmän kannattama-
na valtuustoaloite OSAO:n 
kanssa solmitun sopimuk-
sen purkamisesta ja mahdol-
lisesti syntyvän alijäämän 
kustannuksen maksamisen 
lopettamisesta. 

Pudasjärven yrittäjien 
hallitus ei yhdy aloitteeseen 
ja haluaa lausua seuraavaa: 

90-luvun päätökset kor-
keakoulujen keskittämises-
tä suurimpiin kaupunkei-
hin ovat olleet yksi suurista 
maaseutualueiden ja kunti-
en muuttotappioiden aihe-
uttajista. Nuoriso, joka halu-
aa opiskella pidemmälle, on 
ollut pakotettu lähtemään 
suurempiin kaupunkeihin 
opintojaan suorittamaan. 
Näiden oppilaitosten ym-
pärille keskittyvät myös yri-
tykset, koska koulutettua 
työvoimaa on nurkan taka-
na ja työharjoittelijat usein 
näyttävät taitojaan yrityksis-
sä jo ennen työsuhdetta.

Pudasjärvellä on onnek-
si OSAOn opintolinjoja ja ne 

ovat erittäin tärkeitä paikka-
kunnan elinvoiman kannal-
ta. Nuorille on turvattava 
opiskelumahdollisuus Pu-
dasjärvellä.

Hyvin monien paikka-
kuntien päättäjät tekevät ko-
vasti töitä, että paikkakun-
nalle saataisiin edes yksi 
opintolinja. Yleensä se ei 
onnistu. Perusinfra, jos se 
kerran menetetään, on sen 
takaisinsaanti erittäin epäto-
dennäköistä.

Pudasjärven yrittäjät ry 
ovat antaneet eri ohjelmiin 
kommentteja, että Pudasjär-
ven tulee olla sähköisessä 
korkeakoulutuksessa ensim-
mäisten paikkakuntien kär-
jessä ja ottaa siitä hyöty irti. 
Eli ennen korkeakouluihin 
on ollut pakko lähteä suu-
rempiin kaupunkeihin, mut-
ta tulevaisuuden sähköinen 
korkeakoulu opiskelupol-
ku on Pudasjärvelle ja sen 
nuorille mahdollisuus. Näin 
opiskelu ei ole enää pakotta-
va tarve lähteä pois paikka-
kunnalta.

Tämä sähköinen opiskelu 
vaatii kuitenkin myös kiin-
teää infraa toimiakseen. Tä-
män vuoksi OSAO:n fyysi-

nen toiminta paikkakunnalla 
on myös äärimmäisen tärke-
ää, eli olla turvaamassa säh-
köisien opiskelupolkujen 
onnistumista, myös korkea-
koulutasolla niiden kehitty-
essä.

Muistettava on myös se, 
että toisilla paikkakunnil-
la nuorten kouluttaminen 
ei ole ilmaista Pudasjärvel-
le, kun nuori on Pudasjär-
ven kaupungin asukas ns. 
paperilla. Uhkakuva on, että 
kulut ja negatiiviset kerran-
naisvaikutukset nousevat, 
jos OSAO ei olisi paikka-
kunnalla: 18-vuotiaaksi ole-
va oppivelvollisuus, paik-
kakunnan 15-16 vuotiaiden 
entistä rajumpi poismuut-
to paikkakunnalta, veisi hel-
posti kokonaisia perheitä 
nuorten mukana. Nuoret, 
jotka eivät halua lähteä toi-
sille paikkakunnille, syrjäy-
tyvät helposti ilman opiske-
lumahdollisuuksia.

Uhkakuva OSAOn toi-
minnan loppumisella on 
myös yrityksille työvoi-
man saatavuuden vaikeu-
tuminen. Siitä on taas seu-
rauksena, että kaupungille 
verotulot laskisivat ja paik-

kakunnan elinvoimaisuus 
vähenisi. Menetettäisiin 
myös mahdollinen etulyön-
tiasema tulevaisuuden säh-
köisien korkeakouluopinto-
jen tukemiseksi.

Pudasjärven yrittäjien 
hallitus toteaa, ettei yrityksi-
en, nuorten ja paikkakunnan 
elinvoiman näkökulmasta, 
näe mitään syytä lopettaa 

opiskelujen tukemista vero-
varoin.

Usein mietimme, onko 
meillä varaa järjestää jotain 
palvelua? Kuitenkin meidän 
tulisi asettaa kysymys myös 
toisin päin; onko meillä va-
raa lopettaa jokin palvelu, 
että pärjäämme tulevaisuu-
dessa?

Koulutuskysymykseen 

vastaus mielestämme on, 
että Pudasjärvellä ei ole va-
raa lopettaa opiskelujen tu-
kemista, päin vastoin opis-
kelumahdollisuuksia pitäisi 
saada laajennettua.

Pudasjärven yrittäjät ry 
Hallitus 

OSAOn Pudasjärven yksikkö on toiminut kuluvan lukukauden alusta entisessä kaupunginta-
lossa. Puuteollisuuden ala ja asuntola toimivat edelleen Jyrkkäkoskentiellä, mutta muut alat 
Varsitiellä.
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Ulkopuolisuuden 
kivulias kokemus 

Moni ihminen on jossain 
elämänsä vaiheessa joutu-
nut tilanteeseen, jossa on 
tullut vahva kokemus jou-
kon tai tilanteen ulkopuo-
lelle jäämisestä. On tullut 
tunne, ettei minua kuul-
la, nähdä eikä huomata 
millään tavalla. Tällainen 
hetkellinen ”minua ei ole 
olemassakaan”- tuntemus 
voi johtua omasta elämän 
tilanteesta, jonka takia ei 
pysty olemaan tilantees-
sa täysipainoisesti läsnä. 
Tuntemuksen voi aiheut-
taa toisten ihmisten kiirei-
nen asenne tai keskustelu- 
tai toimintatilanne on niin 
vieras, ettei siihen saa min-
käänlaista tartuntapintaa. 
Tilanne muuttuu raaem-
maksi ja vakavammak-
si jos ihmistä kohdellaan 
tietoisesti tai tiedostamat-
ta hyljeksien, arvottomas-
ti ja välinpitämättömästi 
sysäten hänet yhteisön ul-
kopuolelle. Häntä ei oteta 
millään tavoin huomioon, 
ei edes nololla tai häijyllä 
käytöksellä. 

Kontaktin saaminen 
toiseen ihmiseen on sosi-
aalisen kehittymisen kan-
nalta ehdottoman tärkeää 
heti varhaisiästä lähtien. 
Psykologian tohtori Har-
ry Harlowin tutkimusten 
(1958) mukaan erityksessä 
kasvatetut apinanpoika-
set saivat suuria ongelmia 
myöhemmässä iässään 
niin psykologisesti kuin 
sosiaalisessa kehitykses-
sään. Ihmisen kokemus 
näkymättömänä olemi-
sesta on pitkään tunnettu 
kreikan kielestä peräisin 
olevalla sanalla osrakis-
mi. ”Ostrakismi on tahal-
laan tai tahattomasti tuo-
tettua sosiaalista kipua. Se 
on verrattavissa väkival-
taan, kaltoinkohteluun tai 
kiusaamiseen, sanoo kas-
vatuspsykologian profes-
sori Niina Junttila Turun 
yliopistosta”. Ostrakismi 
aiheuttaa tuskaa, sillä sen 
vaikutus ihmisen aivois-
sa määritellään saman-
kaltaiseksi kuin fyysinen 
kipu. Kansainväliset osra-
kismitutkijat kutsuvat so-

siaaliseksi kuolemaksi ti-
lannetta, jossa ihminen 
tyrkätään ulkopuolisek-
si jättämällä hänet keskus-
telun ulkopuolelle näky-
mättömäksi. Loukkaavan 
sanallisen tai fyysisen kiu-
saamisen ohella ystävä- ja 
kaveripiiristä eristäminen 
ja huomiotta jättäminen 
on kova kohtalo lapselle, 
nuorelle ja aikuisellekin. 
Eläimille on normaalia jät-
tää lauman ulkopuolelle 
sairas tai selviytymisky-
vytön jäsen muun lauman 
turvallisuuden takaami-
seksi. Ihmiset eivät voi toi-
mia tällä tavoin. Lasten 
ja nuorten kasvattajien ja 
opettajien, työtovereiden 
ja esimiesten, vanhusten 
kanssa työskentelevien, 
sukulaisten ja naapurei-
den on hyvä olla hereillä 
tämänkin asian suhteen. 
Rohkea ja välittävä kans-
saihminen huomaa, jos 
joku joutuu tällaiseen pii-
naavaan yksinäisyyden 
kuplaan. Syrjään jäänyttä 
kannattaa lähestyä luon-
tevan ystävällisesti mene-
mällä hänen luokseen jut-
telemaan ja kyselemään 
kuulumisia, pyytämään 
häneltä aidosti mielipidet-
tä johonkin asiaan, kan-
nustamaan ja kehumaan 
jostain, jonka hän on teh-
nyt hyvin tai ehdottamal-
la mukaantuloa yhteiseen 
tekemiseen. Ostrakismin 
kokeneelle saattaa olla 
hankalaa kohdata hänet 
ulkoistaneet henkilöt, jo-
ten apuun rientäneen on 
ymmärrettävä olla tahdi-
kas ja kärsivällinen toi-
missaan. Vaatimatonkin 
huomioiminen oikeaan ai-
kaan saattaa olla korvaa-
mattoman suuri apu syr-
jätyksi itsensä kokeneen 
itsetunnon ja -varmuuden 
kasvattamisessa ja hyväk-
sytyksi tulemisen koke-
muksen synnyttäjänä. 

Välitetään toisistamme 
tuottaen hyvää mieltä ja 
hyväksyntää ympärillem-
me! 

Sointu  
Veivo 

Kiitos lukijoille ja VKK-Media Oy:lle

Kiitos PUDASjärveläisen 
lehden lukijoille kannus-
tavista ja rohkaisevista sa-
noista ja viesteistä viime 
vuoden aikana. Positiivis-
ta palautetta tuli niin va-
lokuvista kuin jutuista. 
Oli mielenkiintoista käy-
dä tutustumassa pudasjär-
visiin koteihin, yrityksiin 
ja kouluihin sekä päivä-
kotiin ja erityyppisiin ul-

koilmatilaisuuksiin. Kai-
kista tärkeitä minulle oli 
ihmisten kohtaamiset ja ju-
tustelut. Toimittajana sain 
vaihtaa tunnelmasta ja ti-
laisuuksista toiseen. Eri yh-
distykset, seurakunnat ja 
kaupunki järjestävät kyl-
lä monenlaista toimintaa, 
johon suosittelen osallis-
tumaan. Esimerkiksi kult-
tuuritarjonta on todella 

monipuolista Hyvän Olon 
Keskuksen Taidekamarissa 
ja Kurkisalissa järjestettä-
vissä konserteissa. Minulla 
oli ideana tehdä juttuja ihan 
”tavallisista” ihmisistä. Pu-
dasjärveltä löytyy monen 
alan erikoisharrastajia ja 
-osaajia! Enemmän pitäi-
si saada kirjoihin ja kansiin 
ihmisten tarinoita äänittei-
nä, kuvina tai videoituna. 

Jokainen ihminen elinym-
päristöineen on lehtijutun 
arvoinen! Kaikilla on jo-
tain sanottavaa ja annetta-
vaa toisille. 

Työrupeama Pudas-
järveläisessä oli määrä-
aikainen ja olen kiitolli-
nen Heimo Turuselle, että 
hän palkkasi ”näinkin van-
han” vielä töihin. Vuo-
den aikana kirjoitin 340 

juttua. Heimon ohjaukses-
sa opin tekemään juttuja 
myös kaupungin- ja kirk-
kovaltuuston kokouksis-
ta ja urheilutapahtumista. 
Henkilöhaastattelut ja yri-
tysjutut olivat mielenkiin-
toisia, koska niihin sisäl-
tyi paljon elettyä elämää ja 
historian käänteitä. Kaiken 
kaikkiaan vuosi oli antoi-
sa ja opettavainen. Haluan-

kin sanoa suuret kiitokseni 
kaikille haastateltaville joi-
ta oli lapsista seniori-ikäi-
siin. Teitä oli varmasti noin 
viitisen sataa! Kiitos Heimo 
Turuselle, Terttu Salmel-
le ja Katariina Niemitalolle 
työtoveruudesta kuluneen 
vuoden aikana sekä kollee-
goille Iijokiseutuun.

Ape Nieminen

Keskustassa kohdataan 
– Tervetuloa Suomen hirsipääkaupunkiin!
Valtatie 20 varressa on vuo-
sien ajan ollut kaupungin 
mainostaulu, joka on ollut 
Pudasjärven Yrittäjien käy-
tössä. Taulu sijaitsee Oulusta 
päin ajettaessa 1,3 km ennen 
liikenneympyrää. Vuoden 
alussa vaihdettiin kaupun-
gin ja yrittäjien toimesta uu-
det tekstit ja koko syksyn 
ajan ollut markkinoista ker-
tova osuus jäi alle. Ensi tou-
ko-kesäkuun vaihteessa ote-
taan kuvassa näkyvät levyt 
pois ja tulee jälleen vuoden 
2023 markkinamainostekstit 
näkyviin. HT

Uusittu mainostaulu on paikallaan, jonka edustalla yrittäjät Jaakko Riekki, Marko Rautio, Pirkka Ylikoski ja Erkki Lauhikari.

Mainostaulun uudet 
levyt ruuvattiin markkina-
mainoksen päälle ja vaih-

detaan 40-vuotisjuhlamark-
kinoista tiedottamaan ensi 

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

8-19
9-16

TO-KE 12.-18.1. URHEILUOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 12.-13.1. LAUANTAINA 14.1. MA-TI 16.-17.1. KESKIVIIKKONA 18.1.

TORSTAI-LAUANTAI 12.-14.1. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 16.-18.1.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

14149595

229999

334949

114949

115959

228989

449999

559090

009999

pkt

112929
kgkg779595

pss

225050

rasras

110000

119999

119595
pkt

224949

229999
ras

pkt

kplkpl

pkt

pkt

tuubi

prk

229999
pss

112929
pss

339999
pktpkt

339999
pktpktkplkpl 117979

kgkg

pktpkt 2 prk

prk

445050
prk

2 kg/2 kg/
taloustalous

669595
kgkg

119999
rasras

449595
kg

12129595
kg

114949
pss

2 kalaa/talous11119595
kg

kg

229595
kgkg

117979
pktpkt

117979
pkt

raj. erä

2 pkt/talous

kgkg 11119595
kg

plo

10 kpl

229999
pktpkt

11119595
kgkgMAALAIS-MAALAIS-

LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

2 pkt/talous

3 kg/3 kg/
taloustalous

2 prk

JÄÄVUORI-JÄÄVUORI-
SALAATTISALAATTI

AtriaAtria
VERI- VERI- tai tai 

PINAATTI-PINAATTI-
OHUKAINENOHUKAINEN

400 g400 g

PingviiniPingviini
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖ JÄÄTELÖ 
1 l1 l

AtriaAtria
HORNETHORNET
SIIPIPALATSIIPIPALAT
550 g550 g
barbequebarbeque
maustettumaustettu

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

Sana-sol Sana-sol 
VITAMIINIVITAMIINI
PORE-PORE-
TABLETITTABLETIT
20 kpl20 kpl

TÄYTE-TÄYTE-
KEKSIKEKSI
500 g500 g

Herkkumaa Herkkumaa 
VIIPALE-VIIPALE-
KURKKUKURKKU
360/670 g360/670 g

John West John West 
TONNIKALA TONNIKALA 
SALAATITSALAATIT
220 g220 g

Pfanner Pfanner 
VITAMINOIDUTVITAMINOIDUT
MEHUJUOMATMEHUJUOMAT
2 l2 l

Putaan Pulla Putaan Pulla 
OHUT RUISOHUT RUIS
170 g170 g

Barilla Barilla 
SPAGHETTISPAGHETTI
1 kg1 kg

HKHK
SININENSININEN
LENKKILENKKI
500-580 g500-580 g

JalostajanJalostajan
LIHAPULLATLIHAPULLAT

KASTIKKEESSAKASTIKKEESSA
400 g400 g

AtriaAtria
RAPEARAPEA

KANAFILEEKANAFILEE
275 g tai 275 g tai PossunPossun  

WIENERLEIKE WIENERLEIKE 285 g285 g

SkittlesSkittles
KARKKI-KARKKI-
PUSSIPUSSI
174 g174 g

RIISI-RIISI-
SUKLAASUKLAA
300 g300 g

KuumaKuuma  
GRILLATTU-GRILLATTU-
BROILERIBROILERI
koko-koko-
nainennainen

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Leksands Leksands 
NÄKKI-NÄKKI-
LEIPÄLEIPÄ

830 g830 g

PorsaanPorsaan
ETUSELKÄ ETUSELKÄ taitai LAPA LAPA Barilla Barilla 

KASTIKKEETKASTIKKEET
400 g400 g

Putaan Pullan Putaan Pullan 
VÄLIPALA-VÄLIPALA-
SÄMPYLÄSÄMPYLÄ
10 kpl10 kpl

TuoreTuore
NORJANNORJAN
LOHI LOHI 
2-3 kg2-3 kg
kokonainenkokonainen

McVities McVities 
KAURA-KAURA-
KEKSIKEKSI
300 g300 g

NavelNavel
APPELSIINIAPPELSIINI

HKHK
BURGERIBURGERI
100 g100 g

KANAN-KANAN-
MUNAT MUNAT 
10 kpl10 kpl

Naudan luuttomatNaudan luuttomat
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT

Naudan Naudan 
PAISTIJAUHELIHAPAISTIJAUHELIHA

12129595

HyväHyvä
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

KymppiKymppi
NAUDANNAUDAN

JAUHELIHA-JAUHELIHA-
HERNEKEITTOHERNEKEITTO

435 g435 g

1141149090

KuomaKuoma
lasten lasten 
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

79799090

True NorthTrue North
naisten naisten 
TOPPATAKKITOPPATAKKI
5000 mm 5000 mm 
vedenpitävyysvedenpitävyys
Koot: XS-XLKoot: XS-XL

45459595

True NorthTrue North
miesten miesten 
TOPPAHOUSUTTOPPAHOUSUT
5000 mm 5000 mm 
vedenpitävyysvedenpitävyys
Koot: M-XXLKoot: M-XXL

23239090

B.C.FB.C.F
miestenmiesten
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

39399090

Betty KayBetty Kay
naistennaisten
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Koot: 36-44Koot: 36-44

39399090

Soda CollectionSoda Collection
naistennaisten
TUNIKATUNIKA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

19199595

Cross AdventureCross Adventure
KYPÄRÄMYSSYKYPÄRÄMYSSY
100% merinovillaa100% merinovillaa
yksi kokoyksi koko

14149595

Cross AdventureCross Adventure
MERINOVILLA-MERINOVILLA-
SUKKASUKKA
80% merinovillaa80% merinovillaa
Koot: 36-38, 39-41Koot: 36-38, 39-41

12129090

Lenz Lenz 
URHEILU-URHEILU-
SUKKASUKKA
3 paria/pkt3 paria/pkt

89899090
pari

KuomaKuoma
miestenmiesten
TALVI-TALVI-
KENGÄTKENGÄT
”RICKY””RICKY”
Koot: 39-46Koot: 39-46

79799090
pari

Strollers  Strollers  
NASTAKENKÄ NASTAKENKÄ 
Koot: 41-46Koot: 41-46
- tarralla- tarralla
- nauhalla- nauhalla

79799090
pari

Strollers  Strollers  
NASTAKENKÄ NASTAKENKÄ 
Koot: 36-41Koot: 36-41
nauhallanauhalla

FazerFazer
JAFFAJAFFA

LEIVOSKEKSITLEIVOSKEKSIT
300 g300 g

AtriaAtria
KINKKU-KINKKU-
ANANASANANAS
PIZZATPIZZAT

200 g200 g

Nokia Nokia 
KAIRAKAIRA
irto huopavuoriirto huopavuori
hiihtotramppihiihtotramppi
Koot: 39-47Koot: 39-47

Haghus Haghus 
LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT
8x25”8x25”
9x30”9x30”
10x36”10x36”

Väinö Väinö 
KARVAHATTUKARVAHATTU
Koot: L-XLKoot: L-XL

Artic Sport Artic Sport 
METSÄ-METSÄ-
SAUVATSAUVAT
teleskooppiteleskooppi
115-155 cm115-155 cm

Haghus miesten Haghus miesten 
NAHKAKÄSINENAHKAKÄSINE
Koot: XL-XXLKoot: XL-XXL
lämmin -40Clämmin -40C

Start Start 
KÄVELY-KÄVELY-
SAUVATSAUVAT

1291290000

AlkaenAlkaen 69699090

22220000

25250000

38389595

29299090

Snow Fox  Snow Fox  
LÄMPÖ-LÄMPÖ-
HAALARITHAALARIT

99999090

Sievi Arktis TR  Sievi Arktis TR  
TALVISAAPPAAT TALVISAAPPAAT 

1591590000

Erä! Erä! 
Sievi Arktis  Sievi Arktis  
TALVISAAPPAAT TALVISAAPPAAT 

1291299090
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Pudasjärven Urheilijoiden 
vuosi 2022 oli osin vielä ko-
ronan rajoittamaan toimin-
taa. Taloutta olemme seu-
ranneet tarkasti, jokaisessa 
hallituksen kokouksessa 
olemme käyneet talousti-
lanteen läpi ajatuksen kans-
sa. Vuoden 2022 ensimmäi-
nen iso tapahtuma olisi ollut 
perinteisesti MM-Umpi-
hankihiihtokisa helmikuus-
sa Syötteellä, mutta kisaa ei 
voitu järjestää koronarajoi-
tuksen vuoksi. Huhtikuus-
sa oli rajoituksia sen ver-
ran höllätty, että Syötehiihto 
saatiin järjestettyä. Hiihtä-
jät olivat todella tyytyväisiä 
järjestelyihin ja nakkikeit-
to suoraan soppatykistä tar-
joiltuna maistui herkullisel-
ta hiihtosuorituksen jälkeen. 
Perinteistä kevään Voimiste-
lu- ja liikuntanäytöstä puo-
lestaan ei nähty, mutta Jou-
lumyyjäisissä lapset pääsivät 
näyttämään osaamistaan 
taidokkaissa esityksissä. 
Kaikkien onneksi jaostojen 
ryhmät pystyivät kokoontu-
maan noudattaen ohjeita ja 
asetuksia ja lapset, nuoret ja 
aikuiset pääsivät liikkumaan 
rakkaan harrastuksensa pa-
rissa. Jyrkkäkoskella kesä oli 
hiljainen. Artisti ja orkesteri 
varaukset tulee tehdä hyvis-
sä ajoin ja koronarajoitukset 
saattoivat muuttua hyvin-
kin nopealla aikataululla, 
mutta PuU hallitus päätti ot-
taa pienoisen riskin ja aloit-
ti keväällä Jyrkkä festarei-
den järjestelyt. Kesän aikana 
oli myös muutama yksityis-
tilaisuus Jyrkkäkosken hu-
vikeskuksessa. Juhannusvii-
kolla torstai-iltana päästiin 
Suojalinnan kentällä kisaa-
maan yleisurheilun Pohjan-
tähti Games. Sää suosi mei-
tä jälleen kerran ja kisat 
olivat muutoinkin onnistu-
neet. Heinäkuun viimeisel-
lä viikolla oli perinteisesti 
MM-kesäpilikkikisa Havu-
lan rannassa.

Yhdessä Pudasjärven Urheilijoiden parhaaksi

Elokuun viimeisenä vii-
konloppuna järjestimme yh-
dessä Pudasjärven Lionsklu-
bin kanssa Venetsialaiset; 
valon, veden ja tulen juh-
lan Jyrkkäkoskella. Yhteis-
työ sujui hienosti. Ilta oli 
iloinen ja moni tapasi van-
hoja tuttuja ja ystäviä. Pyt-
ky Cafe valmisti juhlakan-
salle maukasta pyttipannua 
ja paistoi Kitkan muikkuja. 
Tanssilavalla oli mukavasti 
tanssipareja pyörähtelemäs-
sä ja Revontuli diskossa rok-
kailtiin isommallakin poru-
kalla. Iso-Syötteellä juostiin 
Huippu10 syyskuun 17. päi-
vä. Vuoden viimeisenä ta-
pahtuma on ollut jo monen 
vuoden ajan Joulumyyjäiset 
Tuomas Sammelvuo –salis-
sa. 2021 myyjäiset jouduttiin 
perumaan koronarajoitusten 
vuoksi, mutta nyt ne saatiin 
järjestää. Myyjiä oli jonkin 
verran vähemmän kuin en-
nen koronapandemiaa, mut-
ta kaiken kaikkiaan voidaan 
tapahtumaa pitää kuitenkin 
onnistuneena.

Monipuolista  
liikuntaa ja  
urheilua
Pudasjärven Urheilijat ry on 
kahdeksan jaoston yleisseu-
ra. Meillä on suunnistus-, 
voimistelu-, hiihto-, mäki-, 

uinti-, kuntourheilu-, lento-
pallo- ja yleisurheilujaosto. 
PuU mahdollistaa moni-
puolista liikuntaa ja urhei-
lua eri-ikäisille eri jaostojen 
toiminnassa ja eri tapahtu-
missa. Jaostojen ryhmissä 
ja pääseuran tapahtumis-
sa liikkuu paljon enemmän 
ihmisiä, kuin mitä seurassa 
on jäseniä. Jäsenmaksu on 
pieni, mutta tärkeä tulo se-
kin. Voit maksaa henkilöjä-
senmaksun, koko perheen 
jäsenmaksun tai olla kan-
nattajajäsen. Koronarajoi-
tusten ovat edelleen olleet 
jarruna meidän tapahtumi-
en järjestämisessä ja näin 
ollen myös tulokertymä on 
aiempia vuosia pienempi. 
Kaikesta huolimatta seuran 
maksuvalmius on kunnos-
sa. Kiitos jaostojen toimi-
joille, ahkerille hallituksen 
ja työryhmien jäsenille sekä 
yhteistyökumppaneille. 
Seuran toimintaa voit tu-
kea myös asioimalla Tuu-
rituvalla. Tuurituvalla on 
myynnissä pullakahvien li-
säksi myös Ulmax vapaa-
ajan- ja urheiluasusteita, 
MM umpihankihiihto hui-
veja ja -lakritsaa jne. Tuuri-
tuvalla on myös Veikkauk-
sen palvelut.

Yhdessä hyvää
Meille on tärkeää, että toi-
minnassa mukana olevat 
ovat tyytyväisiä. Paranta-
misen varaa on aina ja sen 
vuoksi rakentava palaute 
on tervetullutta. Vain saa-
dun palautteen kautta voi-
daan kehittää toimintaa ja 
kehittyä toimijana. Oikei-
den valintojen tekeminen on 
tärkeää elinvoimaiselle seu-
ratoiminnalle. Kuten jo mai-
nitsin Pudasjärven Urheili-
joiden talous on kunnossa, 
vaikkakin haasteita on ko-
ronan myötä ja pienenty-
neiden tukirahojen vuoksi 
tullut. Toivotaan hyvää, me-
nestyksellistä ja tapahtuma-
rikasta vuotta. Tässä kaikes-
sa auttaa se, että meillä on 
aktiivinen ja sitoutunut hal-
litus johtamassa seuran toi-
mintaa. Jaostojen toimintaa 
ohjaa johtokunnat. On ohjaa-
jia ja valmentajia, on tekemi-
sen meininki ja talkoohenki 
elää ja voi hyvin. Omien tal-
koolaisten lisäksi talkoolai-
sia ilmoittautuu eri tapahtu-
miin ympäri Suomen maan, 

sillä meillä on hyvä mai-
ne tapahtumien järjestäjänä. 
Talkootyö on erittäin merki-
tyksellistä, sillä mitään ei ta-
pahdu ilman tekijöitä. Yh-
dessä tekeminen niin seuran 
sisällä kuin yhteistyötaho-
jen kanssa mahdollistaa pal-
jon. Tämä kaikki on meidän 
kaikkien hyvinvoinnin edis-
tämistä.

Korona-ajassa 
myös jotakin  
hyvää
Koronan myötä ihmisten lii-
kuntatottumuksetkin ovat 
muuttuneet. Ihmiset ovat 
löytäneet luonnon, mo-
nenlaiset ulkoharrastukset. 
Kuntourheilujaosoton sun-
nuntai-illan kävelylenkit ja 
keskiviikon sähly ovat py-
syneet suosittuna, samoin 
suunnistusharrastus. Ihmi-
set ovat aloittaneet hiihto-
harrastuksen, maastopyö-
räilyn harrastajamäärä on 
lisääntynyt huimasti ja mm. 
Syötteen metsissä vilisee 
pyöräilijöitä ympäri vuoden. 
Metsässä liikkuu kätevillä 
liukulumikengillä myös pal-
jon kaikenikäisiä ulkoilijoita. 
Talviuintiharrastus on myös 
suosittua. Avanto löytyy 
Pietarilan rannasta ja Syöt-
teeltä Pytky Cafen rannas-
ta. Pudasjärven luonto tarjo-
aa upeat puitteen harrastaa 
monenlaista.

Vuosi 2023
Mitä haasteita ja hyvää tämä 
uusi vuosi tuo tullessaan? 
Sitä emme tiedä ja kaikkiin 
niin kotinurkilla kuin maa-
ilmalla tapahtuviin asioihin 
emme voi edes vaikuttaa. Sen 
tiedämme, että edelleen meil-
lä PuU:ssa on kahdeksan ja-
ostoa, joissa järjestämme toi-
mintaa parhaan kykymme ja 
mahdollisuuksien mukaan. 
Meillä on osin uusi kokoon-
pano hallituksessa ja uskon 
sen olevan yhtä sitoutunut 
ja keskusteleva kuten edeltä-
neet hallituksetkin. Hallituk-
sen tehtävä on johtaa seuran 
toimintaa. Meillä on Marko 
Koivula toiminnanjohtajana, 
Sauli Harju ja opiskelija Han-
na Romakkaniemi sekä tar-
peen tullen myös Marko pal-
velee asiakkaita Tuurituvalla 
ja minä jatkan puheenjohtaja-
na vielä tämän vuoden. Tänä 
vuonna pääsemme koro-
nakurjuuden jälkeen järjes-
tämään MM Umpihankihiih-
dot Syötteellä 10.-12.2.2023. 
Sitä ovat odottaneet innol-
la niin kisaajat kuin järjestä-
jätkin. Ilmoittautumisia on jo 
mukavasti tullut. Syötehiih-
toa emme järjestä tänä vuon-
na, koska mm. tilavuokra on 
liian korkea. Pitää miettiä mi-
ten se olisi mahdollista tule-
vaisuudessa järjestää. MM 
kesäpilikillä on juhlavuosi. 
Onko se sitten tapahtuman 

päätöskisa?
Kiitos kaikille teille, jot-

ka olette olleet vuoden 2022 
aikana liikkumassa kans-
samme tavalla tai toisel-
la. Lämmin kiitos yhteis-
työkumppaneille. Te kaikki 
olette meille tärkeitä. Yhteis-
työ ja antamanne tuki ovat 
mahdollistaneet paljon hy-
vää. Haluan vielä kiittää Pu-
dasjärven kaupungin luot-
tamus- ja virkamiesjohtoa 
myönteisestä suhtautumi-
sesta seuramme toimintaan. 
Toivon näin olevan myös jat-
kossa. Toivon myös, että kat-
sotaan riittävän pitkälle tu-
levaisuuteen ja kaupungin 
liikuntapaikoista pidetään 
hyvää huolta. Kaupunkilais-
ten hyvinvoinnin edistämi-
nen on ensiarvoisen tärkeää. 
Me PuU:ssa lupaamme puo-
lestamme tehdä parhaamme 
Pudasjärven nuorison ja kau-
pungin hyväksi.

Kiitos talkoolaisille! Ilman 
talkoolaisten tekemää työ-
tä ei ole pienellä urheiluseu-
ralla mahdollista toimia näin 
suuresti ja merkityksellisesti.

Toivotan omasta ja 
Pudasjärven Urheilijat ry:n 
puolesta kaikille hyvää ja 
liikunnallista vuotta 2023!
Yhdessä PuU:n parhaaksi,

Kirsi Hanhela
Puheenjohtaja

Maastopyöräilyn harrastajamäärä on lisääntynyt huimasti ja 
mm. Syötteen metsissä vilisee pyöräilijöitä ympäri vuoden.

PuU mahdollistaa monipuolista liikuntaa ja urheilua eri-ikäisille eri jaostojen toiminnassa ja 
eri tapahtumissa. Venyttelemässä onnistuneen liikuntasuorituksen jälkeen Mari Laakkonen 
ja Kirsi Hanhela. 

Tuuritupa-nimellä Pudasjärven urheilijoiden kahvila on toi-
minut 25 vuotta. Toiminnanjohtaja Marko Koivula ja Pudas-
järven Urheilijoiden puheenjohtaja Kirsi Hanhela ottivat juh-
lapäivänä joulun alla onnitteluja vastaan. 

Juoksija Joonas Rinne oli kertomassa omasta urastaan ja valmentautumisesta viime alkusyk-
syn Huippu10 seminaarissa. Kirsi Hanhela ja Heino Ruuskanen ojensivat hänelle kiitokseksi 
Pudasjärvi-tuotteita.
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Tämä järvenpääläinen sananparsi kuvastaa tilan-
netta, jolloin ihminen on – tieten tai tahtomattaan 
– joutunut talouskurimuksen pyörteisiin. Rahasta 
tietysti puhutaan Jarkko Laineen ja Matti Kuusen 
toimittamassa teoksessa Sitaatit ja lentävät lau-
seet (Otava 1996). Tässä todellisessa kirjajytkys-
sä on 10 000 sitaattia ja 8 000 lentävää lausetta! 
Ja niissä tietysti puhetta siitä, mistä on puutetta:
* * Raha on kuin lanta; hyödytöntä, ellei sitä levitä. 
(Francis Nacon).
* * Tiedän nyt, mikä erottaa ihmisen eläimistä: raha-
huolet. (Jules Renard).
* * Raha on kaiken pahan alku ja juuri, mutta myös ra-
han puute on sitä. 
* * Rahat tai henki! Ryöväri antaa teidän valita. Mutta 
nainen vie molemmat. Samuel 
      Butler.

* * *
Raha kiinnostaa Suomessakin kuten Matti Kuusen 
toimittama Rapatessa roiskuu (Nykysuomen sa-
nanparsikirja; SKS 1988) todistaa:   
* * Rahhaa on että ranteita pakottaa. Tyrnävä.
* * Rahhaa on enempi ku muuta paperia. Raahe.   
* * Meillä ei tarvita naapuriapua muuta kun rahan pie-
nimisessä. Alajärvi. 
* * On sit leivän päälle muutakin laitettavaa kun ylä-
huul. Asikkala.
* * Kuka maksaa viulut, se määrää nuotin. Järvenpää.

* * *
Ja vielä jokunen rahaisa sananparsi Kaija Valkosen 
kokoamasta TÄSSÄ AJASSA –viisautta arkeen ja juh-
laan -kirjasta (Valitut Palat 2005):
* * Jos olet pankille velkaa miljoonan, sinulla on on-
gelma. Jos olet sille velkaa miljardin, pankilla on on-
gelma. Argentiinalainen sananparsi.
* * Jos on nainut naisen, joka nautinnokseen tuhlaa 
rahaa, ei auta muuta kuin opetella tekemään työtä 
nautinnokseen. E. W. Howe.
* * Säästäväisyys on erittäin hyvä asia. Varsinkin, 
jos vanhempamme ovat harrastaneet sitä. Winston 
Chuchill.

* * *
Utasen Jaska kertoo kahden kaveruksen jutustelus-
ta kahvilassa:
Ari: – Mitäpä arvelet, antaisikohan pankki minulle lai-
naa? 
Kari: – Onko sinulla siellä ketään tuttua töissä?  Ari: – 
Ei ketään. 
Kari: – No sittenhän sinun kannattaa yrittää!

* * *
Kampaajalla: – Salli kertoi, että aiot erota Harrista. 
Miksi ihmeessä?
Alli: – No meillähän ei alun perinkään ollut mitään 
yhteistä, ja menin Harrin kanssa naimisiin vain hänen 
varakkuutensa takia. Mutta nyt ne Harrin rahat ovat 
loppuneet! 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Tyhjästä minäkin aloitin 
– ja nyt on miljoona 

velkaa!

Nivalan konikapinasta 90 vuotta 
– mutta miten kävi Hilppa-tammalle?

Vuoden 1929 pörssiromah-
dus aiheutti maailmanlaajui-
sen talouslaman. Tämä nä-
kyi Suomessa muun muassa 
siten, että kaupunkiväestön 
ostovoima heikkeni vien-
nin vaikeuksien vaikuttaes-
sa myös kotimaan talouteen. 
Tästä syystä maatalousvaltai-
silla alueilla sadosta ei saatu 
kunnon hintaa, joten pankeil-
le velkaantunut viljelijäväes-
tö joutui vaikeuksiin ja näki 
jopa nälkää.

Korkeaksi jääneet reaali-
korot olivat osaltaan vaikeut-
tamassa maaseudun väestön 
velanmaksukykyä aiheutta-
en pakkohuutokauppoja. Ti-
lanne näkyi eri puolilla maata 
niin sanottuina pulaliikkei-
nä ja radikalismina. Vahvas-
ti maito- ja myös metsätalou-
desta elävästä Nivalasta tuli 
yksi tapahtumapaikka. 

Väkijoukko  
mukiloi  
vallesmannia 
Kesällä 1932 Haapaveden 
piirieläinlääkärinä toiminut 
jääkärieläinlääkintämaju-
ri Kaarlo Engelberg määrä-
si nivalalaisen pienviljelijän 
Sigfrid Ruuttusen Hilppa-
tamman lopetettavaksi näi-
vetystaudin vuoksi, vaikka 
tämä kärsikin mitä ilmeisim-
min sen vuoden huonosta sa-
dosta johtuvasta aliravitse-
muksesta. Lisäksi tamma oli 
tiineenä. Ruuttusta syytet-
tiin sitten eläinrääkkäyksestä 
ja hänet tuomittiin tuntuviin 
sakkoihin. Hän kieltäytyi 
maksamasta sakkoja, koska 
koki ne aiheettomaksi. Kun 
Ruuttunen sitten määrättiin 
eläinrääkkäyksestä pidätet-
täväksi ja Ouluun vietäväk-
si, oli Nivalan asemalle 10. 
kesäkuuta 1932 keräänty-
nyt huomattava määrä pu-
laliikkeeksi järjestäytynei-
tä pitäjäläisiä vastustamaan 
pidätystä. Noin 200 hen-
gen väkijoukko mukiloi epä-
suosittua vallesmanni Bertil 
Vahlgrenia ja muita poliiseja. 
Nimismies ei onnistunut suo-
rittamaan pidätystä, vaan vä-

kijoukko kuljetti Ruuttusen 
pois asemalta pyörän tavara-
telineellä.

Nikke Pärmi  
kukistamaan  
kapinaa
Oulun poliisin johto piti ti-
lannetta kapinointina virka-
valtaa vastaan ja pyysi so-
taväkeä mukaan viemään 
pidätyksen päätökseen. Teh-
tävän vastaanotti – Hiukka-
vaarassa toimineen Pohjan 
Prikaatin perinnejoukko – 
Pohjanmaan Jääkäripataljoo-
na. Kapteeni Nikke Pärmin 
johtama 1. Jääkärikomppania 
siirtyi Oulusta junalla Niva-
lan asemalle. Pärmin puhut-
telu Nivalan rautatieasemal-
la huipentui yleviin sanoihin: 

– Jägmärid! Me olemme 
däällä, duoda duoda, halli-
duksen joukkoina ja jos on 
darpeen, niin kaadumme 
däällä viimeiseen mieheen 
niin kuin Alberd Edelfeld 
Norjan dundureilla.

Ruokailun jälkeen Pär-
mi käskytti seuraavan tehtä-
vän: Sodilaad! Me suomalai-
sed sodilaad daisdelemme 
jälleen puhdain asein! Ja nyd 
- puoli dundia aseiden jyns-
säysdä!  

Kapteeni Pärmi käski Ni-
valan asemalle kokoontu-

nutta väkijoukkoa hajaan-
tumaan käskien kiinnittää 
panosvyöt tavaravaunuissa 
oleviin konekivääreihin. Vä-
kijoukko asemalla hajaantui. 
Pärmin komppania mars-
si kolmen kilometrin päähän 
Kuoppalan tilalle, mihin pu-
lamiehet olivat linnoittautu-
neet. 

Tilanne laukesi rauhan-
omaisesti ja pulamiehet tuo-
mittiin. Yli 200 miestä, naista 
ja lasta pidätettiin kapinahen-
kisinä ja kahdeksan heistä sai 
kahden vuoden kuritushuo-
netuomion. Presidentti Svin-
hufvud armahti heidät kui-
tenkin vuoden 1933 jouluksi. 
Tamma Hilppa eli vuosia ta-
pauksen jälkeen. 

Nivalassa on reitti, jossa 
konikapinaan ja sen tapah-
tumapaikkoihin voi tutus-
tua omatoimisesti. Reitin pi-
tuus on 17,5 kilometriä, ja sen 
varrelta löytyy tekstejä, ku-
via ja aikalaishaastatteluja. 
Tutustu: https//nivalaseura.
fi/elamykset /kapinareitti/
Nikke Pärmi – ”Duoda duo-
da”

Legenda jo  
eläessään
Sigfrid Ruuttusen ja hänen 
Hilppa-tammansa tarinassa 
oli siis onnellinen loppu, ku-

ten Nikke Pärminkin. Suo-
men Marsalkka Mannerheim 
näet ylensi Pärmin tämän so-
ta-ansioista everstiluutnan-
tiksi vuonna 1942. Nikke 
Pärmi kuuluukin niihin suo-
malaisiin sotilaisiin, joista ta-
vataan sanoa: Legenda jo elä-
essään. Ja kyllähän monet 
veteraani-ikäiset muistavat 
Pärmin komentaman ja po-
liittisista rangaistusvangeis-
ta kootun Musta Nuoli -pa-
taljoonan, ”Pärmin pirut”, ja 
”duoda duoda”-jutut. Tässä 
niistä yksi:

Mustan Nuolen koukka-
us loka-marraskuussa 1941 
tiettömien rämesoitten läpi 
vihollisen selustaan oli so-
tilaallisesti erittäin vaativa 
operaatio. Kun divisioonan 
lääkäri arvioi pilkkukuu-
meen siirtyneen Pärmin mie-
hiin vihollisen puolelta täi-
den kautta, Pärmi:

– Duoda, duoda, pärkkele! 
Ensin meillä on piikkilanka-
esdeed, sidden miinakenddä 
ja sidden konepisdoolimie-
hed kuulovardiossa. Se on 
vasda helvedin iso vale, edda 
yksikään däi selviäisi sieldä 
elävänä läpi! 

Pärmihän osasi halutes-
saan puhua hyvää ja vir-
heetöntä kirjakieltä. Hän 
käytti ”duoda duoda” -pu-
hetapaansa ja tahallisen vir-
heellisiä sivistyssanoja vain 
viestinsä tehostamiseksi. Täs-
sä toinen esimerkki Pärmin 
huumorista:

Kuulu laulajatar Lea Pilt-
ti esiintyi hyväntekeväisyys-
juhlassa illallisilla Oulun 
Upseerikerholla. Pöytäkaval-
jeerina toiminut Pärmi kysyi 
kohteliaasti: 

–  Duoda duoda, minkä-
laisda oli laulaa däällä? Lau-
lajatar: – Kiitos, hyvin miel-
lyttävää muuten, mutta 
akustiikkaa oli liian vähän. 
Tällöin Pärmi: 

– Duoda duoda, darjoili-
ja, duokaapa hedi lisää agus-
diikkaa!

Martti Kähkönen, kuvat 
Nivala-Seura

Kapinointia Nivalan asemalla.

Pulamiehiä ja virkavaltaa.

Ranta. Maaklaama. Kuva: Mauri Hietala.
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PARILLINEN

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOKoskitraktori 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

LAKIPALVELUT  

ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

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

YRITTÄJÄ! Edullista ilmoitustilaa 
PALVELUHAKEMISTOSTA 

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040-564 9523, 040-564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, Avoinna ma-pe 7-16

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P P Leimaus
P P Puukauppapalvelut
P P Tila-arviot
P P Metsäsuunnittelu
P P Maanmuokkaukset
P P Metsäviljely

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

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

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-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

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  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Meiltä:

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

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

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun korvauksen

Kuntalaisten jätteiden la-
jittelua ohjaavat jäte-
huoltomääräykset ovat 
uudistuneet Oulun jäte-
huoltoviranomaisen toi-
mialueella. Toimialueen 
kuntia ovat Hailuoto, Ii, 
Kempele, Lumijoki, Oulu ja 
Pudasjärvi. Uudet jätehuol-
tomääräykset ovat tulleet 
voimaan 1.1.2023. 

Suurin kaikkia kuntia 
koskeva muutos on biojät-
teen lajitteluvelvoitteen laa-
jeneminen pientaloihin vii-
meistään 19.7.2024. Biojäte 
on lajiteltava kaikissa taa-
jama-alueella sijaitsevissa 

pientaloissa. Sille on tilatta-
va oma tai naapurien kans-
sa yhteinen keräysastia. 
Vaihtoehtoisesti biojätteen 
voi kompostoida. 

Biojätteen kompostoin-
nista on tehtävä kompos-
tointi-ilmoitus, jonka voi 
tehdä sähköisesti Oulun 
kaupungin verkkosivuilta 
löytyvän lomakkeen avul-
la. Ilmoitus tehdään oman 
kunnan jätehuoltoviran-
omaiselle.

Uutena lajitteluvelvoit-
teena on myös muovinke-
räyksen järjestäminen vä-
hintään neljän huoneiston 

taloyhtiöissä taajama-alu-
eella. Muovipakkausten ke-
räysastia on oltava asukkai-
den käytössä viimeistään 
1.7.2023 alkaen. 

Iissä ja  
Pudasjärvellä 
merkittäviä  
tiukennuksia
Lajitteluvelvoitteet ovat ol-
leet jo aikaisemmin tiukat 
Hailuodon, Kempeleen, Lu-
mijoen ja Oulun taloyhtiöis-
sä. Biojäte, kartonki, lasi ja 
metalli on pitänyt lajitella 
vähintään neljän huoneis-

ton taloyhtiöissä.  
Iissä ja Pudasjärvellä uu-

det jätehuoltomääräykset 
tuovat sen sijaan mukanaan 
tiukennuksia lajitteluun. 
Esimerkiksi Iissä ei aikai-
semmin ole edellytetty talo-
yhtiöiltä ollenkaan kiinteis-
tökohtaista biojätteen, lasin, 
metallin, kartongin tai muo-
vin keräystä

Uusien jätehuoltomää-
räysten myötä ohjeistus 
yhdenmukaistuu, eli kiin-
teistökohtainen keräys on 
aloitettava kaikissa kunnis-
sa vähintään neljän huo-
neiston taloyhtiöissä taa-

jama-alueella heinäkuussa 
2023. 

Ympäristönsuoje-
luviranomainen 
valvoo
Uusien jätehuoltomääräys-
ten noudattamista valvoo 
viime kädessä kunnan ym-
päristönsuojeluviranomai-
nen. Oulussa, Hailuodossa, 
Kempeleessä ja Lumijoel-
la se on Oulun seudun ym-
päristötoimi -liikelaitoksen 
johtokunta. Iissä ja Pudas-
järvellä viranomaisena toi-
mii Oulunkaaren ympäris-

tölautakunta.
Ensisijaisesti tavoittee-

na on edetä neuvomalla ja 
opastamalla. Jos esimerkik-
si taloyhtiön lajittelukäy-
tännöt eivät siitä huolimatta 
etene lain edellyttämälle ta-
solle, viranomainen voi teh-
dä kiinteistölle tarkistuksen 
ja antaa kehotuksen asiasta.

Oulun jätehuoltoviran-
omaisen toimialueeseen 
kuuluvissa kunnissa ei ole 
toistaiseksi tiedossa laaja-
mittaisia kompostointitar-
kastuksia.

Lajitteluvelvoitteet tiukentuvat - kompostointi-ilmoitus tehtävä
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

28 vuotta paikallista palvelua
t Uudis- ja korjausrakentaminen
t Sauna-ja kylpyhuoneremontit
t Huoneistojen muutostyöt
t Rakentamisen valvonta

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

ASUNTOKAUPAT

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)  
eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

Pudasjärvi, Högli-LKVPudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

Suora yhteys 
pankkiisi

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

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Kurenkoskessa avaustanssit remontin jälkeen
Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa syksyn loppuvuoden 
kuluessa toteutettu remont-
ti on siinä määrin valmiina, 
että uuden vuoden aattona 
pystyttiin järjestämään uu-
distetussa ravintolasalissa 
Uuden Vuoden tanssit, jos-
sa tahdeista vastasi Vuoden 
2021 tanssittaja Ässät. Tans-
sisalin lattia on kokonaan 
uudistettu. Ensimmäisten 
tanssijoiden kommentit oli-
vat positiivisia. Entinen baa-
ritiski on muuttunut suo-
rakaiteen muotoiseksi ja 

asiakaspaikkoja baaritiskillä 
on huomattavasti enemmän 
kuin aikaisemmin. Salin 
puolelle on asennettu seinil-
le koristevaloja ja bändiko-
rokkeella on erillinen djtila. 

-Tanssisalin ilme tulee 
vielä hieman kehittymään. 
Muun muassa seinien vierel-
lä olevalle korokkeelle tulee 
pöydät ja loossit, kertoi yrit-
täjä Ramazan Demir. 

Tulevana talvena Kuren-
koskessa pidetään orkeste-
ritansseja yhdestä kahteen 
kertaa kuukaudessa. Lisäksi 

on helmikuun alusta lähtien 
perjantaisin ja lauantaisin le-
vytansseja. Lauantaina 21.1. 
esiintyy Leevi Andersson, 
4.2. tansseissa on Hannu 
Hautaniemi orkestereineen, 
25.2. Raimo Laamanen, 4. 
3. Rock Chug Peril ja 29.4. 
Elonkerjuu. Tanssit alkavat 
kello 20 ja päättyvät 24. Tä-
män jälkeen sali muuttuu 
yökerhoksi ja disko soi. Pu-
bin puolella karaoke jatkuu 
yön pikkutunneille. HT

Uuden Vuoden tansseissa tahdeista vastasi tanssiorkesteri Ässät. Basso ja taustalaulaja Sauli 
Virpi, rumpali ja laulu Lare Siltala sekä koskettimissa Tuomo Naumanen.

Entinen baaritiski on muuttunut suorakaiteen muotoiseksi ja asiakaspaikkoja baaritiskillä on 
huomattavasti aikaisempaa enemmän.

Uudistetusta ja aikaisempaa tilavammasta tanssilattiasta tuli tanssijoilta myönteistä palau-
tetta.

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy
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Kivarin Erä ry
TALVIKOKOUS

la 21.1.2023 klo 16.00 
Kurenkosken saunatilat.

Asiat sääntömääräiset.
Hirvenmetsästyksen järjestäytyminen.

Erän jäsenet tervetuloa!
Puheenjohtaja

VUOKRATTAVANA
Suojakujalla rivitalo 2h+k+s 58 m2. 

Vuokra 490 €/kk. Huoneistossa sähkölämmitys 
joka ei kuulu vuokraan, mutta asunnosta löytyy

 ilmalämpöpumppu sekä tulisija. Asunto on heti vapaa. 
P. 040 594 2368/Sari.

Puhoskylän 
Metsästysseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

la 28.1.2023 klo 11 Möykkälässä.
Johtokunta kokoontuu klo 10.

Tervetuloa!

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2021

ovat haettavissa 1.1. - 7.2.2021 klo 16.00 välisenä aikana.

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

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

www.pudasjarvi.fi/tuet

HALLINTOTOIMINTA

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2022

ovat haettavissa 11.1. - 14.2.2022 klo 16.00  
välisenä aikana.

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

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

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

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

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

· Tukea eivät voi hakea poliittiset tai uskonnolliset 
yhdistykset.

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

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

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

(yksityiset hakijat)

www.pudasjarvi.fi/tuet

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2021

ovat haettavissa 1.1. - 7.2.2021 klo 16.00 välisenä aikana.

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

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

www.pudasjarvi.fi/tuet

HALLINTOTOIMINTA

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2022

ovat haettavissa 11.1. - 14.2.2022 klo 16.00  
välisenä aikana.

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

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

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

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

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

· Tukea eivät voi hakea poliittiset tai uskonnolliset 
yhdistykset.

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

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

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

(yksityiset hakijat)

www.pudasjarvi.fi/tuet

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2023 

ovat haettavissa 9.1.–14.2.2023 klo 16.00  
välisenä aikana.

Kehittämis- ja toimintatukien osalta kaupungin-
hallituksen päätöksessä 13.12.2022 §15 painotetaan 
seuraavia asioita:
• Kyläturvallisuuden ja valmiuden lisääminen
• Kylätalojen ylläpito ja kunnostaminen
• Kylätalojen energiakustannusten nousun tuke-

minen. Sähkölaskut marraskuu 2022 –maaliskuu 
2023. Erotus edellisen vuoden sähkölaskuihin ver-
rattuna. Summaan sisältyy vain sähkön kulutuk-
seen liittyvät eurot, ei sähkönsiirtolaskuja, vuok-
ra-asuntojen kuluja eikä muita lämmitysmuotoja 
(esim. pelletti).

• Kylätalojen pihapiirin ja muiden kohtaamispaik-
kojen ylläpito, kunnostaminen ja pienimuotoiset 
hankinnat

• Paikallisesti tärkeiden paikkojen pienimuotoinen 
maisemointi ja siistiminen  

• Kulttuurin, taiteen ja tapahtumien järjestäminen 
• Liikunnallista toimintaa lapsille, nuorille ja per-

heille viikonloppuisin
• Ikäihmisten ulkoilu- ja ystävätoiminta
Rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea tukea kai-
kilta osin.  

Rekisteröimättömät ryhmät ja yksityishenkilöt: 
- Voivat hakea tukea kirjaprojekteihin sekä kulttuu-

rin ja taiteen tekemiseen 
- Eivät voi hakea tukea tapahtumiin ja retkiin. Näi-

den osalta pyydetään hakeutumaan rekisteröity-
jen yhdistysten kanssa yhteistyöhön tai rekiste-
röitymään yhdistykseksi.  

Tukea eivät voi hakea poliittiset ja uskonnolliset yh-
distykset. 

Kaupungin toivomus hakijoille:
Pudasjärven kaupunki pyytää yhdistyksiä harkitse-
maan onko tuen hakeminen välttämätöntä. Ener-
giakustannusten nousun vuoksi osa määrärahoista 
halutaan painottaa kylätalojen ylläpitoon ja valmiu-
teen liittyvien asioiden kehittämiseen. 
Tuen saaminen ei ole automaatio vaan summat voi-
vat vaihdella paljonkin eri vuosina. Tämä riippuu eri 
vuosien painotuksista. 

Lisätietoja osoitteesta www.pudasjarvi.fi/tuet
Tukihakemukset lähetetään kaupungin nettisivuilla 
olevan sähköisen lomakkeen kautta. Hakulomake 
aukeaa tammikuun alku päivinä.
Infotilaisuus Pirtissä tai etänä 11.1.2023 klo 17.30-
18.30. 
Lähetä viesti sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi otsikol-
la ”Osallistun infotilaisuuteen kt2023” ja saat pa-
luupostissa Teams-linkin.
Lisätiedustelut:
•  palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin,  

puh. 040 504 3861 
•  kulttuurisuunnittelija Henna Hiltunen,  

puh. 040 585 6229 (yksityiset hakijat)

YHTEISTUULEN TUULIVOIMA- 
OSAYLEISKAAVAT PÄRJÄ JA  
KIVARI, OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNITELMAT 
NÄHTÄVÄNÄ
Pudasjärven kaupunki on päättänyt ryhtyä laa-
timaan Yhteistuulen Pärjän ja Kivarin tuulivoi-
maosayleiskaavoja. Suunnittelualueista Pärjä sijait-
see Pudasjärven Pärjänsuolta noin 5,4 km koilliseen 
ja Kivari noin 3,9 km lounaaseen.

Osayleiskaavat laaditaan siten, että niitä on mahdol-
lista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien pe-
rusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.

Kaavoitusten vireilletulosta on ilmoitettu 30.11.2022 
julkaistussa Pudasjärven kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituksiin liittyvät osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmat pidetään MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 
11. 01. – 31.1.2023 kaupungin internetsivuilla www.
pudasjarvi.fi sekä kaupungin kaavoitus- ja mittaus-
toimistossa, osoite Karhukunnaantie 6, Pudasjärvi.

Osallistumis- ja arviointiohjelmaa esitellään tuuli-
voimahankkeen ympäristövaikutusten arviointioh-
jelman yleisötilaisuuden yhteydessä keskiviikkona 
18.1.2023 klo 17.00–19.00 (kahvitarjoilu klo 16.30 al-
kaen) Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtin Kurki-
salissa (Varsitie 1). 

Etäosallistumislinkki tilaisuuteen tulee saataville 
verkkosivulle:   
https://www.ymparisto.fi/yhteistuulentuulivoimaYVA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin liittyviä huo-
mautuksia ja mielipiteitä voi jättää nähtävänäolon 
sekä kaavatyön aikana ehdotusvaiheeseen saakka 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tek-
ninen osasto, Karhukunnaantie 6 (PL 10) 93101 Pu-
dasjärvi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja antavat Puhuri Oy:n  
hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa, +358 400 730 
793, harri.ruopsa@puhuri.fi ja Pudasjärven  
kaupungin tekninen johtaja Janne Karhu,  
+358 405 443 219 janne.karhu@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 4. 1. 2023 
Janne Karhu 

Tekninen johtaja

PUDASJARVI.FI

Koskenhovilla 
su 15.1.2023 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

Nykyisin on lähes päi-
vittäin uutisissa, tai koh-
talaisen helposti kes-
kusteluissa, että eletään 
velaksi. Millä maksetaan 
velat pois, ettei jäisi tule-
ville sukupolville makset-
tavaa jne. Onhan se tietys-
ti oltava jokin raja, miten 
otetaan velkaa ja mihin 
tarkoitukseen. Yleensä en-
nen opetettiin, että jos ele-
tään ns. syömävelan puo-
lella, ei ole tuloja, millä 
maksaa jokapäiväistä elä-
mää ja on turvauduttava 
velkarahaan, tai saatava 
kaupasta velaksi ruoka-
tarvikkeita, vaikka ei ol-
lut ansiotyötuloista tie-
toakaan. Siinähän tuli pää 
vetäjän käteen kohtalai-
sen nopeasti. Eihän kaup-
piaat pystyneet antamaan 
velaksi kovin paljon, eikä 
pitkäksi aikaa. Kauppi-
aiden sekä myymälöi-
den hoitajien oli erittäin 
vaikeaa alkaa vaatimaan 
maksuja, ennenkä puhut-
tiin edes lisävelan anta-
misesta, mutta pakkohan 
se oli. Siitähän tahtoi tul-
la velallisen silmissä tym-
peä myymälänhoitaja tai 
kauppias. 

Mutta valtakunnan, 
kuntien ja yrityksienkin 
toiminnassa on lähes sa-

mat periaatteet. On otet-
tava lainaa esimerkiksi 
investointeihin, mistä on 
sitten mahdollista saada 
enemmän tuloja ja maksaa 
lainoja sitä mukaa takai-
sin maksuehtojen mukai-
sesti. Valtiolla ja kunnilla-
kin ym. on otettava lainaa 
ja luotettava siihen, että se 
lisää muuta toiminnallista 
touhua ja että on aina mil-
lä maksaa lainoja takaisin. 
Silloinhan siitä tavallaan 
tulee hyötykin laajemmal-
le porukalle ja niin men-
nään eteenpäin, että vihel-
tely kuuluu.

Eräs isäntä oli epäröi-
nyt lainanmaksukykyään, 
koska pankissa oli sanot-
tu, että inflaatiohan mak-
saa lainat. Pankkivirkai-
lija oli tullut isännän luo, 
että ette ole maksaneet lai-
noista edes korkoja. Isäntä 
tähän, että tehän sanoitte, 
että inflaatio maksaa. 

Oli miten oli, mutta 
mennään kohti valoisem-
pia kevätpäivien aikoja. 
Nautitaan ulkoilusta ky-
kyjemme mukaan. Toivo-
tan hyvää ja reipasta alka-
nutta vuotta! 

Erkki  
Honkanen

Velaksi elämisestä 
mietteitä

FC Kurenpojat 
P19 FUTSAL-LIIGA

FC KURENPOJAT - VIESKA FUTSAL
TS-SALILLA LA 14.1. KLO 15

MIESTEN FUTSAL-KAKKONEN
FC KURENPOJAT - TERVARIT/2

TS-SALILLA SU 15.1. KLO 15

Otteluihin 
vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

www.oulunseudunkilpi.com
Oulun Seudun KILPI ry. 

KILPI-ILTA PUDASJÄRVELLÄ
torstaina 12.1. klo 17.00

Kilpi- ja lisäkilpirauhassairaille
Seurakuntatalolla, Varsitie 12.
 Aiheena terveellinen ravinto. Videoluento.

 Kahvitarjoilu ja arpajaiset. Tervetuloa!
 Lisätietoa Tuula Vikström 050 485 5845 

 tai oskilpi.oulu@gmail.com

Sarakylän 
Nuorisoseura ry:n 

YLEINEN 
VUOSIKOKOUS 

Sarapirtillä su 22.1.2023 klo 12.00
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Kahvitarjoilu Hallitus

Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä

Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt
Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.6.2020 päätöksellään Traficom/98492/05.03.160.01/2020,
hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman
"Merijärventien (mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo – Petäjäskosken koulu,
Oulainen”.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus ovat nähtävillä osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (LjMTL 103 §, 108 §) tämän kuulutuksen
nähtävilläoloajan 19.8. - 25.9.2020.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja.
Lisätietoja tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste.

Kuulutus on julkaistu  ELY-keskuksen verkkosivuilla 19.8.2020.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, p. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

ely-keskus.fi

Kivarinjoen tila paremmaksi!   
Tule kuulemaan ja keskustelemaan pian valmistu-
vasta Kivarinjoen valuma-alueen kunnostussuun-
nitelmasta ti 17.1. klo 17-19 Pohjantähden audito-
rioon (Teollisuustie 1, 1. krs.). Tilaisuudessa myös 
pullakahvit ja tietoa vesienhoidon tuki- ja rahoitusmah-
dollisuuksista. Etäyhteyslinkki ja lisätietoja: https://www.
proagriaoulu.fi/fi/kivarinjoen-valuma-alueen-kunnostus-
suunnittelu-2-tilaisuus/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-
meeting_ZmM3ZDkxOTYtN2IzOC00YmYwLW-
JmOTAtNzE0NTA5MzhhMGM1%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-
dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oi-
d%22%3a%22243af97f-ffb7-4de0-9ea5-dc-
048dc21983%22%7d
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Metsästäjän vuodenkier-
to on taasen siinä vaihees-
sa, että taaksepäin voi 
syksyn satoa tarkastella ja 
alkaa miettimään tulevan 
vuoden tekemisiä. Tieten-
kin vielä on parisen viik-
koa hirvenmetsästystä ja 
20 päivää ns. mustan lin-
nun talvipyyntiä ja tie-
tenkin pienpetopyyntiä 
ja jäniksen pyyntiä, mut-
ta enimmät kiehiset met-
sästykseen lie jo poltettu.

Syksy oli metsästyk-
sellisesti ainakin omal-
ta osalta hyvä. En mit-
taa tätä arviointia saaliin 
määrällä, vaan enempi-
kin fiilispohjalta ja niiden 
tuntemusten kautta, mitä 
metsässä sai kokea. Kyllä-
hän siihen saaliskin merk-
kaa, vaan ei enää niin 
merkittävästi, mitä nuo-
rempana. Lintuja tuntui 
olevan Pudasjärvellä hy-
vinkin vaihtelevasti, jopa 
yllättävän suuria alu-
eellisia eroja. Sama tun-
tuu olevan tilanne myös 
hirvien osalta. Pudasjär-
ven riistanhoitoyhdis-
tyksen alueella on todel-
la tyhjiä alueita ja sitten 
taas jossain hirvistä ei lu-
pamääriin nähden ole ol-
lut puutetta. Ensi metsäs-
tyskauden lupamäärissä 
tuleekin olemaan todel-
la pohdittavaa. Tässä vai-
heessa hirviluvista on 
käytetty 77,8 prosenttia, 
mistä vasojen osuus on 41 
prosenttia. Lupamäärään 
ja aiempiin vuosiin ver-
raten nähden luvut ovat 
huonot, eli hirviä ei kerta 
kaikkiaan ole ollut kaikil-
la alueilla.

Kuten hirvimiehet 
täällä tietävät hirvenmet-
sästys on yhtä oravan-
pyörää ja nyt ollaan sii-
nä vaiheessa, että valtion 
mailla metsästävien pitää 
tammikuun aikana jättää 
aluelupahakemukset seu-
roille ja seurueilleen. Sil-
läkin rintamalla on pieniä 
muutoksen tuulia, seurat 
ja seurueet vanhenevat, 
lupamäärät oletettavasti 
vähenevät ja kilpailu pai-
koista ja alueista tuntuu 
vuosi vuodelta kiihtyvän. 
Kehottaisinkin pienem-
piä seurueita pohtimaan 
tykönään, että kannattaa-
ko yhdistää voimia, jotta 
olisi mahdollista pärjätä 
muualta tulevia ns. mas-
sahakemuksia vastaan. 
Tällä tarkoitan sitä ilmi-
ötä, mikä on yleistynyt 
viime vuosina, eli muu-
tama aktiivinen henkilö 
valjastaa ympäri Suomea 
metsästyskortin ja ampu-
makokeen suorittaneen 
metsästäjän olemaan ni-

Kuulumisia 
riistanhoito- 
yhdistykseltä

Uudenvuoden 
vastaanottajaiset Siurualla
Siuruan kyläyhdistyksen Ky-
lätalolle Ikosenniemelle saa-
pui noin sadan hengen jouk-
ko ihmisiä uudenvuoden 
vastaanottajaisiin lauantaina 
31.12. Koko perheelle suun-
natun tapahtuman kutsu oli 
vastaanotettu laajemminkin, 
sillä tapahtumaan tuli ihmi-
siä ja perheitä laajan kyläalu-
een lisäksi myös eri puolelta 
pitäjää, jopa muilta paikka-
kunnilta.  

Uudenvuoden tapahtuma 
on kuulunut kyläyhdistyk-
sen ohjelmistoon vuodesta 
2019 alkaen. Sitten tuli ko-
rona ja myös viime vuoden 
tapahtuma jouduttiin peru-
maan viimetipassa tulleiden 
uusien linjausten vuoksi. Ha-
lusimme tästä maailmanti-
lanteesta huolimatta järjestää 
juhlan, tarjotaksemme ihmi-
sille välillä positiivisia koke-
muksia ja lisätäksemme ih-
misten välistä yhdessä oloa, 
sillä näitä asioitahan me tar-
vitsemme. Rajoitusten pois-
tuttua, elämän tulee jatkua 
entiseen malliin. Uudenvuo-
den tapahtuma kuuluu myös 
jatkossa kyläyhdistyksen oh-
jelmistoon. 

Ihmiset olivat liikkeel-
lä rennolla ja hyvillä mielin. 
Liekokylästä paikalle saapu-
nut Kalevi Romppainen koki 
tapahtuman erittäin muka-
vaksi ja hyväksi. Hän iloitsi 
erityisesti, kun tapahtumaan 
sai tulla haalarit päällä, oma-
na itsenä ja ohjelmaa oli so-
pivasti, sillä illan aikana ehti 
raatata myös tuttujen kanssa.  

Tallaiset ”rennot” tilaisuudet 
kokoavat kyläläisiä yhteen ja 
hän antoikin kyläyhdistyk-
sen toimijoille kiitosta viit-
seliäisyydestä sekä paljosta 
vaivannäöstä koko kyläalu-
een kehittämiseksi, kyläläis-
ten hyväksi tehdystä työstä 
sekä tapahtumien monipuo-
lisesta tarjonnasta. Kylätaloa 
hän kehui arkiseksi ja kotoi-
saksi paikaksi ja toivoikin, 
että rakennus sekä miljöö 
säilyisivät mahdollisimman 
entisen näköisenä. Ajankoh-
ta tapahtumalle oli Kalevin 
mielestä sopiva, sillä ilotuli-
tuksen jälkeen hän lähti ko-
tiin saunan lämmitykseen. 

Illan aluksi lapset laskivat 
mäkeä, eikä märkä keli me-
noa hidastanut. Vaahtokark-
kien paistaminen ja Onnen-
pyörän pyöritys oli lapsille 
mieluista tekemistä. Onnen-
pyörän pyörittämisestä lap-
set saivat palkinnoksi muun 
muassa Pertti Heikkisen lah-
joittamia heijastimia. Heijas-
timilla haluttiin lisätä lasten 
turvallisuutta ulkona liik-
kumiseen. Aikuisille pal-
kintoina oli valoa ja lämpöä 
uudenvuoden ennustusten 
kera.  

Siuruan Kylä ry. on mu-
kana Pudasjärven kaupun-
gin luotsaamassa Voimaa 
Vanhuuteen ohjelmassa, jo-
ten tässäkin tapahtumassa 
päästiin osalliseksi Annikan 
vetämästä rennon vauhdik-
kaasta lämmittelyjumpasta. 
Olihan se lystiä ja hiki nou-
si mukavasti pintaan, kuului 
toteamuksia jumppareiden 
joukosta.  Puffet herkkuina 
oli tällä kertaa lämmintä glö-
giä, munkkikahvia ja kuu-
mia makkaroita. Heikkiset 
olivat lahjoittaneet ämpäril-
lisen karkkia, josta jokaiselle 
riitti suut makeaksi. 

Tapahtuma huipentui 
näyttävään ilotulitukseen. 
Rakettien turvallisesta kä-
sittelystä ja ampumisesta 
vastasi Marko Koivula. Ra-
kettirahat oli hankittu ky-
läyhdistyksen toimijoiden 
tekemällä monenlaisella va-
paaehtoistyöllä eli kaupun-
gin myöntämiä tukia ei am-
muttu taivaalle.  

Juhlat sujuivat erinomai-
sesti, sillä valmistelut oli teh-
ty huolella ja turvallisuuteen 
oli kiinnitetty erityistä huo-
miota. Raimo Eskolalle kuu-
luu iso kiitos piha-alueen 

Lapsille oli järjestetty myös tekemistä koko perheen uuden-
vuoden tapahtumassa Siurualla. Onnenpyörän pyörittämi-
sestä lapset saivat palkinnoksi heijastimen.

Entisen Ahosen kaupan Varastosaliksi nimetty tila antoi lämpöistä suojaa juhlijoille. 

Talovahti toivottaa kaikille 
hyvää uuttavuotta.

Marko Koivula huolehti turvallisesti näyttävästä ilotulituk-
sesta.

ja paikoitusalueiden hyvin 
hoidetuista lumitöistä. Sään 
lauhtumisesta johtuvaan 
liukkauteen oli RautaHeik-
kinen lahjoittanut hiekoi-
tushiekkaa, joka tulikin tar-
peeseen, sillä hiekoittamista 
tarvittiin. Kyläyhdistyk-
sen miehet toimivat liiken-
teenohjaajina ja huolehtivat 
muutenkin yleisestä turval-
lisuudesta. Kaupungin toi-
mintatuella hankittiin muun 
muassa ulkotulia lisäämään 
tunnelmaa ja valaisemaan 
ympäristöä liikkumisen tur-
vaamiseksi.  

Kari Tykkyläinen toimi il-
lan spiikkaajana toivottaen 
ihmiset tervetulleiksi tapah-
tumaan. Hän kiitteli kulu-

neesta vuodesta, eri tapah-
tumiin osallistumisesta sekä 
tämän tapahtuman toteut-
tajia ja lahjoituksen antajia. 
Hän kutsui ihmisiä mukaan 
kyläyhdistyksen toimintaan 
sekä talkoisiin, mihin ihmi-
set suhtautuivat positiivises-
ti ja osa jo lupautui tulemaan 
mukaan. 

Kiitos 2022 vuodesta 
kaikille yhteistyökumppa-
neille, toiminnassa mukana 
oleville, tapahtumiin osal-

listujille, talkoolaisille. 
Hyvää ja antoisaa uutta 

vuotta 2023 – tästä meidän 
on hyvä jatkaa – yhdessä!

Siuruan Kylä ry.  

menä alueosoitushaussa 
kuin lupahaussakin. Met-
sällä tällaisesta porukasta 
ei sitten välttämättä käy 
kuin muutama henkilö. 
Se toki on hyväksyttävää, 
että porukat vaihtuvat ja 
uudetkin metsästäjät pää-
sevät metsälle. Ahneutta 
ja kieroilua en kuitenkaan 
jaksa hyväksyä ja paikka-
kuntalaisena pidän kui-
tenkin kiinni metsästys-
lain 8 pykälän mukaisesta 
kuntalaisen metsästysoi-
keudesta.    

Hanhiojan  
ampuradan lupa 
voimassa
Riistanhoitoyhdistyksen 
toiminnan kannalta men-
nyt vuosi oli loppurutis-
tus Hanhioja ampumara-
dan ympäristölupa-asian 
osalta. Nyt tuntuu, että 
siltä osin vodaan henkäis-
tä; lupa on saatu ja voi-
massa.  Asia on vaatinut 
ponnisteluja ja aikamoi-
sia rahallisia satsauksia-
kin, mutta lopputulos on 
mielestäni hyvä. 

Riistanhoitoyhdistyk-
sen vuosikokous pide-
tään helmikuun 20. Poh-
jantähden auditoriossa ja 
pienpetopyynnin vuosi-
tuloksia saa alkaa ilmoit-
tamaan toiminnanohjaa-
jalle aiemman mukaisesti.  
Lisäksi 21. tammikuuta 
pidetään perinteiset koe-
ammunnat Hanhiojalla ja 
helmikuun loppupuolella 
metsästäjätutkintokurssi 
ja sen päätteeksi metsäs-
täjätutkinto.

Kuten aiemmin sanoin 
kerroin metsästäjän vuo-
si on aikamoinen pyörä, 
mutta vanha viisaushan 
sen sanoo, että pyörivä 
kivi ei sammaloidu. Sen-
pä toivossa antaa pyörän 
pyöriä.

Hyvää ja 
Turvallista
 jahtivuotta 

kaikille! 

Vesa  
Teivaanmäki
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Täyteläinen, hajusteeton Probicare sisältää

• Lactococcus lactis -solu-uutetta, joka uudistaa ihoa ja parantaa ihon luonnollista vastustuskykyä 
• glyserolia, joka ylläpitää ihon kosteustasapainoa • karitevoita, joka pehmentää ja hoitaa ihoa.

Vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
Lue lisää: perusvoide.fi

Tarjous voimassa tammikuun ajan tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Sopii sekä  
kasvoille että  

vartalolle.

Atooppisen ja  
herkästi reagoivan 
ihon puolustaja

Probioottinen perusvoide

Probicare

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

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.
PALVELEMME: 

Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
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• glyserolia, joka ylläpitää ihon kosteustasapainoa • karitevoita, joka pehmentää ja hoitaa ihoa.

Vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
Lue lisää: perusvoide.fi

Tarjous voimassa tammikuun ajan tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Sopii sekä  
kasvoille että  

vartalolle.

Atooppisen ja  
herkästi reagoivan 
ihon puolustaja

Probioottinen perusvoide

Probicare

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

Pohjois-Pohjanmaa-palkinto 
Ruka Nordicille 

Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton maakuntahallitus on 
myöntänyt Pohjois-Poh-
janmaa-palkinnon Ruka 
Nordicille. Palkinto on ii-
läisen kuvanveistäjä San-
na Koiviston muotoile-
ma pienoisveistos, joka 
symboloi Pohjois-Pohjan-
maan maakuntaa. Palkin-
non vastaanottavat Poh-
jois-Pohjanmaan liiton 
järjestämällä loppiaisvas-
taanotolla 6.1. Kuusamon 
Erä-Veikot Ry:n puheen-
johtaja Matti Heikkilä, 
Kuusamon kaupungin-
johtaja Jouko Manninen 
ja Suomen Hiihtoliiton 
toiminnanjohtaja Ismo 
Hämäläinen. Palkinnon 
luovuttavat maakunta-
hallituksen puheenjohtaja 
Jussi Ylitalo ja maakunta-
johtaja Pauli Harju.

Pohjois-Pohjanmaa-
palkinto myönnetään Poh-
jois-Pohjanmaan hyväk-
si tehdystä elämäntyöstä 
tai sellaisesta työstä, joka 
on tehnyt Pohjois-Pohjan-
maata tunnetuksi ja vah-
vistanut sen identiteettiä.

Ruka Nordic on mä-
kihypyn, yhdistetyn ja 
maastohiihdon maailman-

cup-osakilpailu Rukal-
la, Kuusamossa. Kuusa-
mon Erä-Veikot Ry vastaa 
Ruka Nordicin järjestämi-
sestä ja tapahtuman koko-
naisvastuusta.

Vuonna 2022 kisat jär-
jestettiin jo 21. kerran. 
Marraskuun viimeisenä 
viikonloppuna järjestettä-
vään tapahtumaan osallis-
tuu vuosittain jopa 400 ur-
heilijaa noin 30 eri maasta. 
Tapahtuma kerää katso-
jia noin 20 000, jonka lisäk-
si sen kansainvälinen tv-
näkyvyys on noin 90–110 
miljoonaa suoraa katsojaa. 
Katsojakontaktien määrä 
osakilpailuviikonlopun ai-
kana on noin 1,1 miljardia. 
Tämä on erittäin arvokas 
imagoetu Kuusamolle ja 
koko Suomelle. Tapahtu-
ma jättää vuosittain Kuu-
samon aluetalouteen yli 
yksi miljoonaa euroa.

Keskeistä on tapahtu-
man pitkäjänteisyys ja jär-
jestävien tahojen yhteis-
työ ja luotettavuus. Laaja 
sidosryhmäyhteistyö kan-
sallisella ja kansainväli-
sellä tasolla on taannut 
tapahtuman jatkumon. 
Vuoden 2022 Ruka Nor-

dic keräsi yli 800 toi-
mitsijaa tekemään yhtä 
Suomen suurinta urhei-
lutapahtumaa. Mukana 
oli suuri joukko opiskeli-
joita, urheiluseurojen tal-
koolaisia ja vapaaehtoisia 
ympäri Suomen. Tapah-
tuma työllistää ja yhdistää 
laaja-alaisesti Rukan alu-
een yrityksiä, yhdistyksiä, 
päätöksentekijöitä sekä 
oppilaitoksia Kuusamon 
alueelle. Tapahtumaan 
liittyy monia oheistapah-
tumia ja siitä on tullut 
hiihdon ammattilaisten, 
harrastajien ja kaikenikäis-
ten tapahtuma Kuusamon 
kaupungille.

Ruka Nordic on ollut 
vastuullisen tapahtuma-
järjestämisen edelläkävijä. 
Vuonna 2022 Ruka Nordic 
on kartoittanut vastuul-
lisuuteen liittyviä asioi-
ta ja kerännyt tietoa, jon-
ka pohjalta tapahtumalle 
voidaan lähteä tavoittele-
maan Ekokompanssi-ym-
päristösertifikaattia. Osa-
na tätä prosessia Ruka 
Nordicille on tavoitteena 
rakentaa oma ympäristö-
ohjelma.

Lions kansainvälisten nuorten 
perhemajoitusaika oli mielenkiintoista
Lions 107 L-piiri järjestää 7.-
16.1. kansainvälisen nuo-
risoleirin Pikku-Syötteel-
lä. Aurora Borealis Winter 
Wonderland 107 L – aikaa 
edelsi reilun viikon perhe-
majoitusaika. Pohjois-Suo-
men alueella perheet ottivat 
innokkaasti nuoren tai nuo-
ria koteihinsa. 

Pudasjärvellä majoittui-
vat kymmenen päivän ajan 
sri lankalaisia nuoria vii-
si, italialaisia nuoria kaksi 
ja yksi meksikolainen nuori. 
Viisumiongelmien takia pe-
ruuntui neljän nuoren tulo 
Pudasjärvelle. Muut nuoret 
sijoittuivat ympäri Pohjois-
Suomea. 

Leirin johtajana kannus-
tin alusta asti perheitä te-
kemään yhteistyötä, mikä 
toteutuikin. Pudasjärvel-
lä apuna olivat isäntänuoret 
Sofia Harju ja Annika Ranua, 
jotka jatkavat leirillä nuorten 
kanssa opiskelujen lomassa 
ja viikonloppuisin. Kolmas 
isäntänuori on torniolainen 
Osgar Kangastie, joka asuu 
leirillä koko ajan.

Pudasjärvellä toisen vas-
tuuklubin, LC Pudasjärvi/
Hilimojen Helveen perhe, 
kutsui nuoret laavulle mak-
karanpaistoon ja nauttimaan 
kauniisti valaistusta piha-

alueesta. Samoin osa vie-
raista nautti Pirkko Savelan 
luona pannukakkua ja kuu-
li lapsenlapsen Lauran mie-
lenkiintoisia tarinoita armei-
ja-ajastaan ja kokemuksista 
rauhanturvaajana Libano-
nissa. Perheen koiran monet 
temput jäivät varmasti mie-
leen.

Uimahalli Puikkari tarjo-
si parastaan ja kiitoksen saa 
hyvä asiakaspalvelu. Tääl-
lä nuoret viihtyivät. Nuo-
risotiloissa rentouduttiin ja 
kauppojen tavaroita ja hin-
toja ihmeteltiin. Toki perheet 
vierailivat myös Oulussa.

Ruokakulttuurin erot oli-
vat suuria. Perheessämme 
asuva nuori on tottunut syö-
mään joka aterialla riisiä sor-
min. Aamupala oli hänelle 
ihmetys eri vaihtoehtoineen. 
Hän oppi pitämään erityi-
sesti hirvenlihasta tehdyistä 
lihapullista, pannukakku ja 
lohiruoka maistuivat mielui-
sina. Rohkeana poikana hän 
maistoi kaikkea.

Saunakulttuuriin emme 
saanet nuorta tottumaan, 
vaikka kuulimme muis-
sa perheissä nuorten nautti-
neen saunan lämmöstä. Jot-
kut ovat jopa uskaltautuneet 
avantoon. Hiihtokin on jo 
osalle tuttua.

Monet valokuvat ja ta-
rinat kertovat perheiden ja 
nuorten kiintymyksestä toi-
siinsa. Asiaa vahvisti leirille 
tulo, jossa eron hetkellä niin 
isäntäperheiden jäsenet kuin 
nuoretkin herkistyivät. Kan-
sainvälisiä ystävyyssuhtei-
ta syntyi.

LC Pudasjärvi vastaa lei-
rikokonaisuudesta ja Pikku-
Syötteeltä on ostettu Nuo-
risokeskuksen palvelut. 
Vierailupäivän järjestävät 
alueemme muut klubit LC 
Pudasjärvi/Hilimat, LC Po-
sio ja LC Ranua. Lions liitto 
ja L-piiri tukevat leirin kus-
tannuksissa ja Pudasjärven 
kaupunki mahdollistaa vie-
railun Hirsikampukselle tu-

tustumaan suomalaiseen 
kouluun ja kouluruokailuun 
sekä vierailun Hyvän Olon 
Keskukseen ja tutustumisen 
kansalaisopiston toimintaan 
käytännön savitöissä Vuok-
ko Nymannin ohjauksessa.

Katri Virtanen
leirin johtaja

Keskinäinen tutustuminen 
aloitettiin tiimitehtävien 

avulla. Taina Ukkola Pikku-
Syötteeltä ohjasi ryhmää.

Reilun viikon perhemajoitusjakson jälkeen kokoonnuttiin lauantaina 7.1. Pikku-Syötteelle. 
Pudasjärviset villasukat olivat leiriläisille miellyttävä lahja.

Lumeen tutustuttiin ensim-
mäiseksi lumikenkäillen.


