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Runsaasti tarjouksia ja eri 
koneiden ja tuotteiden esittelyä 
K-Raudan Konepäivillä

PUDASjärveläinen
s. 4

KOHTAA MUT 
-mielenilmaus torilla

s. 6
Katsastusasemalla
syksyinen tapahtumapäivä

s. 7

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336
RUOKINTAONGELMIA? - NEUVOT KOIRAKAVERISTA 

  KALAKAVERI

KOIRAKAVERI/KALAKAVERI 
OULUSSA, LIMINGANTIE 5

P. 040 952 8336. MA-PE 10-18, LA 10-14
Kannelliset 
hAUTAKyNTTILäT
25 h, 24 kpl 895

ÖLJy- 
KyNTTILäT
Paloaika n. 48 h 390

10 kpl

MERINOVILLA
SUKAT

alk. 790

TyÖSORMIKKAAT
pukkinahkaa

390
pari 1950

12 paria

Loput 
hIRVILIIVIT

2500
Miesten 
PUUVILLA-
KERRASTO 1490

065
kpl

Kotimaiset 
POSSUNKORVAT

Englantilaiset 
LUISTAMATTOMAT
KARVA-ALUSTAT

alk. 693

VILLASUKAT
(50%)

590
3 paria

Pudasjärven siirtokuormaus-
asema siirtyy talviaikaan

Pudasjärven siirtokuormausasema
(os. Kuusamontie 823 b) siirtyy talvi- 
aukioloaikoihin. Palvelemme marraskuun 
alusta perjantaisin klo 14–18. Asema 
avoinna lauantaisin jälleen huhtikuussa.

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16
Jätesopimusasiat: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15

kiertokaari.fi

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

PUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 1.11. klo 10 - 16.

Tervetuloa! 

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Avensis viistoperä 1,8 
bensa,vm. 2007, aj. 303 600 km, 
kats. 2/2021, siisti Lapin auto ollut 
vuodesta 2009 samalla omistajalla, 
uusi kytkin, ilmastointi, vetokouk-
ku.  3950 €

Toyota Corolla farmari 1,4 ben-
sa, vm. 2004, aj. 259 500 km, 
kats. 7/2021, kahdet renkaat, il-
mastointi, HYVÄ, huoltokirja.  
 3400 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

TILAUSAJOT 8-52 paikkaisilla busseilla

stpliikenne.fi

PYYDÄ TARJOUS!
puh. 0400 165 866

myynti@stpliikenne.fi

Koulutus- ja virkistysreissut, loukkaretket, 
urheiluseurojen pelireissut...

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Tervetuloa!
Pudasjärven seurakunta

Sarastus-yhtyeen

Taivaallinen uni 
-konsertti

pe 29.10. klo 19 
seurakuntakodissa.

Nyt on lupa 
kaataa!

Varaa meiltä 
virkistyspaketit ryhmille

 

Lupa kaataa.

oulunkeilahalli.fi/
virkistyspaketit

NÄHDÄÄN LAUANTAINA 30.10.
Pudasjärven M-tavaratalolla 

kello 11.30–12.15
Paikalla ovat sosiaali- ja terveys-
ministeri Hanna Sarkkinen sekä  

kansanedustaja Katja Hänninen. 
Tule juttelemaan! Tule juttelemaan! 

Kyläläiset, möKKiläiset, 
talKoolaiset tervetuloa!

Pintamon kyläseura

syysjuhla Pintamon kylätalolla
la 30.10. klo 18 alkaen.

esiintyy KoomiKKo veiKKo Pöllänen
Aloitetaan klo 18 kyläseuran tarjoamana: ruokailu ja kahvittelu.

Noin klo 21 siirrytään laulamaan ja 
tanssimaan karaoken merkeissä. 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 31.10 kello 10. Toimittaa Jari 
Valkonen, saarnaa Mirja-Liisa Lindström Herättäjä-Yhdis-
tyksestä, kanttorina Keijo Piirainen. Messun videolähetys 
on katsottavissa seurakunnan YouTube-kanavalla. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat.

Eläkeläisten musiikkipiiri ke 3.11 kello 13.

Omaishoitajat ma 1.11. kello 11 seurakuntakodin rippi-
koulusalissa. Uudet ja vanhat omaishoitajat tervetuloa!

Ystävän kammari seurakuntakodissa to 28.10. kello 12.

Nuttupiiri lähetyksen talkootuvassa (Jukolantie 4) to 
28.10. kello 17.

Lapsiparkkia EI OLE pe 29.10., syysloma.

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 10–12 seu-
rakuntakodilla. Myytävänä kahvia, pullaa, villasukkia ja la-
pasia. Pullaa myös mukaan!

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18.00 seurakuntako-
dilla.

Päiväkerhot kokoontuvat ensi viikolla (vko 44) kappelilla 
ja hautausmaalla (Mikanharjuntie 14). Säänmukainen ulko- 
ja sisävaatetus.

Iltaperhekerho ja kirkkomuskari ma 1.11. kello 17–19 
seurakuntakodilla.

Perhekerho ke 3.11. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. 
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun ai-
kuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, 
pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja makeaa.    

Sarastus-yhtyeen konsertti Pudasjärven seurakuntakodil-
la pe 29.10 kello 19. Yhtyeen muodostavat Kristiina Olanto 
– laulu, Harri Taittonen – piano ja Jorma Tapio – saksofonit, 
bassoklarinetti, huilu, bassohuilu, puuhuilu ja perkussiot. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10€

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

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. 

Rauhanyhdistykset: Seurat Yli-Livolla pe 29.10. kello 18 
Marjo ja Kaarlo Illikaisella (Eero Illikainen), seurat Saraky-
län kappelissa su 31.10. kello 12, seurat ry:llä su 31.10. kel-
lo 16 (Pekka Lehto, Mikko Tuohimaa

Haudattu: Valto Ilmari Lapinlampi 86 v, Aukusti Polo-Uu-
tela 83 v, Marko Tapani Juttula 49v. 

Sunnuntaina 31.10. Raama-
tun tekstien sisältöinä ovat an-
teeksiantamus ja siitä avautuva 
keskinäinen rakkaus. Evanke-
liumitekstissä ovat anteeksian-
tamuksesta seuraavat Jeesuk-
sen sanat: Sillä jos te annatte 
anteeksi ihmisille heidän rik-
komuksensa, niin teidän tai-
vaallinen Isänne myös antaa 
teille anteeksi, mutta jos te 
ette anna ihmisille anteeksi, 
niin ei myöskään teidän Isän-
ne anna anteeksi teidän rikko-
muksianne (Matt. 6:14-15). 

Veijo Koivulan mukaan 
suomalaisten arvomaailmaa 
koskevissa tutkimuksissa on 
viimevuosikymmenten aika-
na havaittu, että anteeksianta-
misen arvostus on romahtanut. 
Vaikka anteeksiantamisesta 
puhuminen olisikin vanhanai-
kaista, emme kristittyinä voi 
pyrkiä siitä eroon vaikenemal-
la tai vaihtamalla muodik-
kaampiin teemoihin. Jos kris-
tillisestä uskosta riisutaan 
anteeksiantamus, ei siitä jää 
paljon jäljelle. On helppoa lou-

kata ja tulla loukatuksi, mut-
ta on paljon vaikeampaa pyy-
tää anteeksi ja antaa anteeksi. 
Sekä anteeksipyytämisen että 
anteeksiantamisen vaikeus on 
yleensä siinä, että se vatii mei-
tä nöyrtymään.

Anteeksiantaminen on siis 
kristillisen uskon ydintä. Suh-
teemme Jumalaan perustuu 
juuri anteeksiantamukseen. Se 
on myös välttämätön osa kaik-
kia ihmissuhteita. Oletkohan 
sinä ollut koskaan tilanteessa, 
jossa olet pysähtynyt mietti-
mään, että miksi kannattaa an-
taa anteeksi tai mitä anteek-
siantamattomuudesta saattaa 
seurata? 

Hienon esimerkin anteeksi-
antamisesta meille antaa Jee-
suksen sanat ristillä: ”Isä anna 
heille anteeksi, sillä he ei-
vät tiedä, mitä he tekevät.” 
(Luuk. 23:34) Jeesus on an-
tanut meille kristityille val-
tavan haasteen, sillä Hän ke-
hottaa meitä pyytämään ja 
antamaan anteeksi myös sil-
loin, kun emme itse ole syyl-

lisiä. Efesolaiskirjeestä löytyvä 
kehotus sopii kaikkiin ihmis-
suhteisiin niin kotona, sukulai-
suussuhteissa, tuttavapiirissä 
kuin työssäkin: ”Olkaa toisian-
ne kohtaan ystävällisiä ja lem-
peitä ja antakaa toisillenne an-
teeksi niin kuin Jumalakin on 
antanut teille anteeksi Kristuk-
sen tähden.” (Ef. 4:32) 

Anteeksiantamiselle löytyy 
monia hyviä syitä, jotka hyö-
dyttävät meitä ja lähimmäisi-
ämme. Anteeksiantaminen an-
taa elämään paljon hyvää, se 
tuo levollisuutta, jaksamista, 
tyytyväisyyttä, armollisuutta 
ja ennen kaikkea hyviä ihmis-
suhteita. Toisin sanoen se vai-
kuttaa fyysiseen, henkiseen, 
sosiaaliseen ja hengelliseen 
hyvinvointiin. Anteeksianta-
mattomuus taas saattaa pila-
ta monella tavalla ihmisen elä-
män, sillä se voi kuormittaa ja 
vahingoittaa psyykkistä terve-
yttä, sekä ihmissuhteita. Kui-
tenkin kaikkein eniten anteek-
siantamattomuus vahingoittaa 
ihmistä itseään. 

Anteeksiantaminen ja kat-
keruudesta vapautumisen tie 
on pitkä. Välillä tapahtuu kui-
tenkin niitä ihmeitä, että Ju-
mala ottaa vähitellen kaiken 
katkeruuden pois. Silloin mei-
dän ei tarvitse enää muistel-
la niitä vääryyksiä, joita mei-
tä kohtaan on tapahtunut. 
Hän voi tehdä sydämessäm-
me muutostöitä niin että kova 
sydämemme jotain ihmistä 
kohtaan pehmenee. Ehkä me 
opimme myös ymmärtämään, 
miksi meitä kohtaan on toi-
mittu väärin, vaikka meidän 
ei tarvitse hyväksyäkään tois-
ten pahoja tekoja. ”Älkää vas-
tatko pahaan pahalla, älkääkä 
herjaukseen herjauksella, vaan 
päinvastoin siunatkaa. Siihen 
teidät on kutsuttukin, jotta pe-
risitte siunauksen.” (1.Piet.3:9).

Helena  
Koivukangas

diakoni

Antakaa anteeksi

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

www.vkkmedia.fi

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 13 mennessä. 

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

MEILLE SOITETTIIIN
* yleisönosasto

Jyrkkäkoskella  
holtitonta autolla ajamista

Raviharrastaja soitti toimi-
tukseen, että viime syksys-
tä lähtien on Jyrkkäkosken 
maastossa ajettu öisin au-
tolla holtittomasti ravista ra-
viin, ojasta ojaan. Iso maas-
turit ajavat myös sellaisella 
reiteillä, joissa on kielletty 
autolla ajo. Hevosharrasta-

jat ovat alkaneet pelätä va-
hinjoken sattumista pime-
ällä ajamisen aikana, koska 
hevosten ajoreiteilläkin on 
ajettu isolla maasturilla. 
Soittaja kertoi, että on suun-
nitelmissa laittaa riistaka-
merat, jos vain siihen rahoi-
tus järjestyy. HT

Kokkikurssilla aktiivisina ja 
keskustelut huumorilla höystettynä
Työpäivän päätteeksi pis-
täysin Hirsikampuksen ko-
titalousluokassa. Ajattelin 
käydä jututtamassa erityis-
ryhmien kokkikurssilaisia. 
Voi miten iloinen vastaan-
otto olikaan. Heti kättelys-
sä sain kuulla, että nyt keite-
tään tummaa pastaa. Vaalea 
makaroni ei ole hyväksi. 
Tummaa se olla pitää, mi-
nua valistettiin. 

Keskustelun lomassa 
käytiin läpi edellisten ker-
tojen kokkailuja ja samalla 
ideoitiin jo tuleviakin. Pul-
laa ja täytekakkuja oli toivo-
muslistalla, mutta ne eivät 
kuulu terveelliseen ruoka-
valioon. 

-No, tehdään sämpylöitä, 
ehdotti Tarja. 

Nämä kurssilaiset ovat 
ihanan aktiivisia. Ei tarvitse 
ohjaajilla yksin puhua, vaan 
keskustelu on aitoa ja mo-
lemmin puolista huumorilla 
höystettynä. 

Kurssin vetäjä Tarja Hem-
milä kertoi painottavansa 
kurssilla terveellisen ruoan 
merkitystä. Hän valmistelee 
kuvalliset yksityiskohtaiset 
monistettavat ohjeet ja käy 
kaupassa omalla ajallaan en-
nen kurssia. Avustajana toi-
mii Sahira Sahib Abdulhus-
seinJ, joka huolehtii mm. 

Kokkikurssilaiset Hirsikampuksen kotitalousluokassa ohjaajiensa kanssa. Tarja Nieminen, Piia 
Kelahaara, Tarja Hemmilä, Sahira Sahib AbdulhusseinJ, Anne Herukka ja Jaana Mosorin. Jos 
maskeja ei olisi niin näkisitte levät hymyt.

toisesta kokkaavasta paris-
ta. Molemmat ohjaajat ovat 
mainioita kokkeja. Onpa 
Tarja tehnyt oman keittokir-
jankin. Ryhmäläiset ovat siis 
hyvissä käsissä. 

-No mitäs teillä on siinä 
pannulla paistumassa? ky-
syn. 

-Jauhelihaa, tomaatti-
murskaa ja mausteita. Mutta 
ei chiliä. Muutoin tulee tuli 
korvista ja siitä en tykkää, 
nauraa Piia. 

Ohjaajien mielestä sitä 
olisi voinut käyttääkin, mut-
ta äänekäs vastalause tulee 
kaikkien kurssilaisten suus-
ta. Ja kaikkia naurattaa. 

Kurssi kestää koko syys-
kauden ja se on osa kokeilua, 
jossa erityisryhmien kurs-
silaisille ei lähetetä erillistä 
maksua kursseista. Kokei-
lulla halutaan tuoda yhtei-
söllistä toimintaa mahdolli-
seksi kaikille. Tähän saakka 
kursseille osallistuminen on 

voinut olla kiinni varallisuu-
desta tai siitä, että huoltaja ei 
ole halunnut tai osannut ha-
kea tukea kurssimaksuihin. 
Laskuttamisen byrokratias-
ta on päästy pois ja se hoi-
tuu kaupungin sisäisenä las-
kutuksena yksiköltä toiselle. 
Myös henkilökunta on ollut 
tyytyväinen kokeiluun.  

Sinikka Mosorin
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Yritysten toiveista lähtenyt 
Kohota-hanke käynnistyi lokakuun alussa
Projektipäällikkö Leo Siira 
ja Pudasjärven kehitys Oy:n 
yritysneuvoja Auvo Turpei-
nen alkavat kartoittamaan 
kyselyllä yritysten toiveita 
ja tarpeita digitalisaation ke-
hittämiseen. 

-Näin pystymme vastaa-
maan juuri siihen tarpeeseen 
mitä yritykset ja yrittäjät ha-
luavat, kertoo Turpeinen. 

-Digitalisaatio on sana-
na hieno, mutta kyllä siellä 
puhutaan ihan viestinnästä, 
markkinoinnista, myynnistä 
ja asiakas-, taloushallinnon 
ja varastonhallintaohjelmis-
toista, missä hyödynnetään 
sähköisiä ratkaisuja, Siira ki-
teyttää. 

Tavoitteena on sähköisen 
liiketoiminnan kehittämisen 
kautta auttaa yrityksiä teke-
mään enemmän kauppaa ja 
löytämään arkeen kustan-
nustehokkaita aikaa sääs-
täviä ja tuottavuutta lisää-
viä ratkaisuja. Kukaan näitä 
ei tule yritykseen tekemään, 
mutta oppia ja tukea on saa-
tavilla työpajojen, koulutus-
ten ja yritysklinikkojen kaut-
ta. Kaikessa ei tarvitse olla 
mukana, mutta niissä osiois-
sa mitkä kiinnostavat. Siira 
ja Turpeinen toivovat yritys-
ten tuovan nyt kaikki tarpeet 
ja toiveet tietoon, oli kyse 
sitten mistä liiketoiminnan 

Projektipäällikkö Leo Siira, yritysneuvoja Auvo Turpeinen ja OSAO:sta asiantuntija Marko Lak-
kala auttavat sähköisen liiketoiminnan kehittämisen kautta yrityksiä tekemään enemmän 
kauppaa ja löytämään arkeen kustannustehokkaita aikaa säästäviä ja tuottavuutta lisääviä 
ratkaisuja.

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

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

TONNIKALAFILEE
Espanja

Varastoitu  
pakastettuna

Ilman Plussa-korttia  
7,95 kpl (19,63-20,65/kg)

1490

1295

HALLOwEEN  
KuKKAKImppu
Hollanti

Tamminen

TAKuumurEAT NAudAN 
pAAHTO- tai sIsäpAIsTI
Palana

TARJOUKSET VOIMASSA 
TO-su 28.-31.10. 

ELLEI TOISIN MAINITA

Plussa-kortilla Ilman Plussa-korttia  
2,25-2,69 kpl (11,25-14,16/kg )

Ilman Plussa-korttia  
0,69 kpl (17,25-18,65/kg)

5.-10.-

Fazer

suKLAA- 
pATuKAT
Geisha, Fazerina ja  
Karl Fazer 37-40 g  
(12,50-13,51/kg)

Fazer
sININEN  
mAITOsuKLAALEvy 
sekä mAKu- ja TummA- 
suKLAALEvyT
190-200 g (10,00-10,53) ei Winter edition

Classic Pizza

BAKE HOmE pIZZAT
385-405 g  
(18,49-19,45/kg)

749
kPl

vIrvOITusJuOmA
Amppari, Murkku, Toukkis ja 
Banskis 0,33 l (2,95/l)  
sis. pantit 0,60

450 5 kpl

kImPPu

kg

PAAHTOPAISTI
JA PUNAVIINIKASTIKE
resePtI k-ruOkA.FI/resePtIt 
tAI k-ruOkA-sOVellus

Tavallista parempi

HALLOwEEN

SANKO
KAUPAN PÄÄLLE

Erä

-11-25%
Plussa-kortilla

-27%
Plussa-kortilla

10
kpl

OrANssI 
KurpITsA
3-8 kg/kpl
Ruotsi

Erä

HERkkUTORIlTA

voimassa TO-LA 28.-30.10.

Erä

voimassa TO-LA 28.-30.10. SUOMI
1295

kg

249
Pkt

Ilman Plussa-korttia  
3,09 pkt (6,18/kg)

-19%
Plussa-kortilla

169kg

Billy’s
pIZZAT
170 g (5,88/kg)

1.-Pss

-39%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 1,65 ps

Ilman Plussa-korttia
1,29 tlk (3,45/l) sis. pantin 0,15

-14%
Plussa-kortilla

4Tlk

pErsImON
Espanja

199kg

-47-56%
Plussa-kortilla

Fazer
pAAHdOT
505-535 g (1,87-1,98/kg)
Rajoitus 4 ps/talous 1.-Pss

Ilman Plussa-korttia
1,69 ps (3,16-3,35/kg)

Valio

vOI
Normaalisuolainen
500 g (4,98/kg)
Rajoitus 2 pkt/talous

HERkkUTORIlTA
Benella

TuOrE suOmALAINEN
KIrJOLOHIFILEE

Kasvattaja, Brändö Lax, Suomi
Irto tai pakattu kaupan valikoiman mukaan

VASTUULLISESTI  
PYYDETTY

2495
kg

1.-kPl

Magnum
JääTELöpuIKOT 
65-90 g (11,11-15,38/kg)
Rajoitus 10/kpl talous

Ilman Plussa-korttia 
1,89-2,29 kpl (21,00-32,25/kg)

-40%
Plussa-kortilla

Yhteisövaliokunta ko-
kousti toisen kerran 
keskiviikkona 20.10. 
kaupungintalolla. Vastuu-
viranhaltijana kokoukses-
sa toimi tekninen johtaja 
Janne Karhu. Ensimmäise-
nä käsiteltiin Siuruanjoen 
osayleiskaavan laatimis-
ta ja maanomistajakyse-
lyn tuloksia. Maankäyttö-
insinööri Markku Mattinen 
esitteli kaavoituksen tar-
koituksia, sen tuomia etuja 
ja lopuksi kävi läpi maan-
omistajakyselyn tulokset. 
Huomiota herätti se, että 
poikkeamislupaa haetta-
essa ja naapureiden an-
taessa maanomistajan 
suostumukset, voivat suos-
tumuksen antajat samalla 
menettää yhteistä jaettavaa 
rakennusoikeutta emätilal-
ta. Valiokunta siirsi kaava-
hankkeen kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi. 

Toisena asiana pereh-
dyttiin asumisen poli-
tiikkaan. Keskustelua he-
rättivät kuntalaisten ja 
rakennuskannan ikäänty-
minen sekä hyvinvointi-
alueen vaikutus terveys-

palveluiden saatavuuteen. 
Pohdintaa herätti myös 
tonttien saatavuus sekä 
Vt20 Pudasjärvi-Oulu 
maantien varrelle alueiden 
kaavoitus- ja rakentamis-
mahdollisuudet etenkin 
Oulussa ja Pudasjärvellä 
liikkuvien työntekijöiden 
tarpeisiin. Näitä mainittu-
ja ja monia muita laajoja 
kokonaisuuksia asumisen 
politiikan osalta jatketaan 
muissa kokouksissa kau-
den mittaan. 

Lopuksi käytiin läpi 
yksityisteiden neuvon-
taan ja opastamiseen liit-
tyen Pudasjärvi-Taival-
koski yhteisalueurakan 
päättymistä. Traficom ja-
kaa valtionavustusta tie-
kuntien neuvontaan ja 
opastamiseen vuosille 
2022-2023. Käydyn keskus-
telun perusteella valiokun-
ta totesi tiekuntien tukemi-
sen ja aktivoimisen erittäin 
tärkeäksi. Sen johdosta va-
liokunta kannatti hank-
keen eteenpäin viemistä. 

Jenna-Riikka Kouva

Kaavoitusta, 
asumisen politiikkaa ja 

yksityisteiden 
tukemista!

osa-alueesta tahansa.
Markkinoinnin digitali-

saation kehittymisen myö-
tä tapahtunut kuluttajakäyt-
täytymisen muutokset ovat 
vaikuttaneet pysyvästi yri-
tyksien markkinointitoimen-
piteiden tuloksellisuuteen 
nopeasti. Nyt digitaalinen 
maailma on kulutettavissa 
24/7 ostajien aikataulujen 
mukaan ja yrityksen on ol-
tava siellä missä asiakkaat-
kin. Pudasjärven mökkiläi-
sissä, alueen matkailijoissa 
ja Kuusamontien kulkijois-
sa on iso asiakaspotentiaali, 
jonka saavuttamiseen tässä 
yhdessä pyritään.

Kohota hankkeen avulla 
lisätään myös työnhakijoi-

den, heikossa työmarkkina-
tilanteessa olevien, maahan-
muuttajien, opiskelijoiden 
sekä yritysten ja organi-
saatioiden henkilöstön di-
giosaamisen vahvistamis-
ta. Työelämän uudistumisen 
myötä sähköiset palvelut ja 
työkalut ovat muokanneet 
työelämäkulttuuria uuden-
tyyppiseen vaiheeseen, jos-
sa digitaalinen osaaminen 
osana työelämäkytkentää on 
välttämätöntä kaikille työn-
hakijoille. 

Yhteiskunnassa eri toimi-
joiden nopeasti muuttuvat 
palvelut tarjotaan yhä use-
ammin sähköisinä palvelui-
na. Jotta kaikille turvataan 
yhdenvertainen mahdolli-

suus selvitä henkilökohtai-
sesti sähköisistä palveluista, 
tulee koulutusten avulla di-
gi-osaamista vahvistaa kai-
kissa kohderyhmissä, johon 
myös tässä hankkeessa osal-
taan vastataan. 

Myös OSAO:n henkilö-
kunnan digitaalista osaa-
mista sekä verkkokoulutuk-
sen uusia mahdollisuuksia 
kehitetään hankkeen aika-
na. Pudasjärven kaupungin 
koordinoimassa hankkees-
sa osatoteuttajina toimi-
vat Koulutuskuntayhtymä 
OSAO ja Pudasjärven Kehi-
tys Oy.

Pudasjärveläinen -lehti
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Runsaasti tarjouksia ja eri koneiden ja tuotteiden 
esittelyä K-Raudan Konepäivillä 
K-Raudassa vietettiin torstai-
na 21.10. Konepäivää mark-
kinatunnelmissa asiaankuu-
luvineen munkkikahveineen. 
Talo oli täynnä erilaisia tarjo-
uksia ja tuote-esittelyitä. 

Pihalla oli lanausnäytök-
siä Hese takalanalla tehtaan 
edustajan Jaakko Varilan ker-
toessa lanojen ominaisuuk-
sista. TR-linkoja esitteli Jaak-
ko Varila. Pilkkeiden tekoa 
Hakki pilkekoneella näytti 
myyntipäällikkö Veijo Kont-
ro Haapajärveltä. Hän kertoi 
tehtaan toimineen Haapajär-
vellä vuodesta 1979. Tehdas 
työllistää noin 70 henkeä ja 
saman verran alihankinnas-
sa. Tehtaan valmistamat pil-
kekoneet ovat siinä määrin 
suosittuja, että niitä toimite-
taan kuudelle eri manterelle 
35 eri maahan mm. Afrikkaan 
ja UusiSeelantiin saakka. 

-Hakki Pilke-klapikoneet 
ovat tunnettuja käytettävyy-
destään ja luotettavuudes-
taan. Koneita löytyy run-
saasti eri malleja. Koneiden 
nopea käyttöönotto, helpot 
asetusten muutokset ja suju-
va materiaalivirta takaavat 
tehokkaan klapinteon, kertoi 
Kontro. 

Italialaisia Giasco turva-
jalkineita olivat esittelemäs-
sä maahantuontiyritys Malfin 
Agency Oy:stä Alf ja Marja 
Hillilä Ylivieskasta. 

-Giasco turvajalkineissa 
on uusi ergonominen ratkai-
su. Maksimoimalla iskunvai-
mennuksen, keinupohjaiset 
turvajalkineet vähentävät 
painetta, joka kohdistuu jal-
koihin pitkän käytön aikana. 

Maitotilalliset Suvi ja Matti Ronkainen pysähtyivät kauppareissullaan kuulemaan Teemu Kivi-
ojalta Lantmännen Agron rehuista. Mukana olivat myös tyttäret Anni, Emmi ja Sini, joilleTee-
multa löytyi mukaan piirustuslehtiöt. 

Munkkikahveille pysähtymässä Olavi Kyrö Kurenalta, joka oli 
kiinnostunut pilkekoneista. Kari Timosta puolestaan kiinnos-
ti eniten lumilingot ja lanat. Timo Ahonen (keskellä) oli val-
mis niistä tekemään kaupat. 

Kauppias Jukka Valkola ja Alf Hillilä kertoivat Giasgo turvajal-
kineiden hyvistä ergonomisista ratkaisuista.

Tuulisessa säässä pihalla myyntipäällikkö Veijo Kontro näyt-
ti, miten kätevästi Hakkikoneella tehdään klapeja. 

Ne tekevät ”rullaavan” aske-
leen, joka vähentää nilkkoi-
hin ja polviin kohdistuvaa ra-
situsta sekä parantavat ryhtiä 
ja stimuloivat jalan holvikaar-
ta, kertoivat Hillilät. 

Lantmännen Agron re-
huista kertoi asiakkuus-
vastaava Teemu Kivioja 
Tyrnävältä. Hän esitteli Pu-
dasjärvellä kysyttyjä naudan 
ja poron rehuja. 

-Rehuvalikoimaan kuuluu 
esimerkiksi erilaisia naudan 
rehuja, erikoisrehuja, kiven-
näisiä, vitamiineja ja nuolu-
kiviä. Erikoistuneita rehuja 
löytyy myös vasikoille, lam-
paille, poroille, riistalle sekä 
hevosille, kertoi Kivioja. 

Teboilin oululaisel-
la aluemyyntipäällikkö 
Sami Pitkosella oli tarjouk-
sia polttoöljyistä. Hän ker-

toi maatalouden olevan suuri 
asiakasryhmä ja Pudasjärven 
K-Raudan kaltaisten jälleen-
myyjillä olevan suuri merki-
tys polttoöljykaupassa. Sa-
malla hetkellä soi myyjä 

Timo Ahosen puhelin ja hän 
otti vastaan jollekin maatilal-
le öljytilauksen. 

Tarjouksia oli myös Bio-
farmin koiran ja kissan ruois-
ta, joista kertoi tehtaan edus-

taja Heikki Ruonala. 
Kauppiasyrittäjä Jukka 

Valkola oli tyytyväinen, että 
tällainen vuosittainen teema-
päivä voitiin järjestää ja oli 
tyytyväinen päivän antiin. 

Viime vuonna piti jättää täl-
laiset kampanjapäivät väliin 
koronan vuoksi. 

Heimo Turunen

Aluevaaliehdokkaiksi Olga Oinas-Panuma ja Anni-Inkeri Törmänen
Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin sääntömääräi-
nen syyskokous pidettiin 
lauantaina 16.10. Lumijo-
ella. Kokoukseen osallistui 
274 henkilöä, joista viralli-
sia edustajia oli 213. Pudas-
järveltä olivat kokousedus-
tajina Erkki Hyttinen, Jorma 
Kouva, Olga Oinas-Panu-
ma, Martti Räisänen, Mer-
vi ja Seppo Sammelvuo, Rai-
mo Tervonen ja Anni-Inkeri 
Törmänen. Poliittisen katsa-
uksen piti elinkeinoministe-
ri Mika Lintilä. Kokouksessa 
olivat mukana myös alu-
een kansanedustajista Pekka 
Aittakumpu, Mikko Kinnu-
nen, Hanna-Leena Mattila ja 

Juha Pylväs. 
Kokouksen asialistalla oli 

sääntömääräisten asioiden 
lisäksi aluevaaleihin valmis-
tautuminen ja aluevaalieh-
dokkaiden asettaminen sekä 
sääntömääräiset asiat. Poh-
jois-Pohjanmaan Keskusta 
asetti aluevaaleihin 65 ehdo-
kasta. Piirikokous valtuut-
ti piirihallituksen täydentä-
mään listaa. Tavoitteena on 
täysi lista. Ehdokaslistat on 
jätettävä 14.12.2021. Pudas-
järveltä ehdokkaiksi asetet-
tiin Olga Oinas-Panuma ja 
Anni-Inkeri Törmänen. 

Eduskuntavaalien eh-
dokasasettelusta päätet-
tiin, että esitykset ja suostu-

mukset pitää olla 30.5.2022 
mennessä ja mahdollisen jä-
senäänestys järjestetään 9. – 
11.9., jos esityksiä ja suostu-
muksia on enemmän kuin 
15. Oulun vaalipiirissä ase-
tetaan 18 ehdokasta, joista 
Pohjois-Pohjanmaalla ase-
tetaan 15 ehdokasta ja Kai-
nuussa kolme. 

Henkilövalin-
noissa Pudasjärvi 
huomioituna
Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin eri-
tyisluokanopettaja Marjut 
Lehtonen Oulaisista. Va-

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtajisto: 
Keskellä puheenjohtaja Marjut Lehtonen sekä varapuheen-
johtajat Liisa Ojantakanen ja Matti Heikkilä.Piirikokoukseen osallistui 213 henkeä.

Anni-Inkeri Törmänen.Olga Oinas-Panuma.

rapuheenjohtajiksi valittiin 
myös uusina Matti Heikki-
lä Kuusamosta ja Liisa Ojan-
takanen Rantsilasta. Kes-
kustan puoluehallitukseen 
esitetään varsinaiseksi jäse-
neksi Marjut Lehtonen ja va-
rajäseneksi Matti Heikkilä.

Piirihallituksessa vuodel-
le 2022 on Pudasjärvi hyvin 
edustettuna: Maaret Ihme 
Taivalkoski (uusi), Anni-In-
keri Törmänen Pudasjärvi, 
Reijo Kehus Ii (u), Henrik 
Hämäläinen Oulu (u, pu-
dasjärveläislähtöinen), Senja 
Kovaniemi Liminka, Miriam 
Putula Oulu (u, pudasjärve-
läislähtöinen), Raimo Hä-
meenniemi Oulu (u), Tapio 
Myllymäki Kärsämäki, Ira 
Toppinen Siikalatva (u), Riit-
ta-Liisa Salmenkangas Siika-
joki, Janne Sirkka Pyhäjoki 
(u), Marja Isokääntä Alavies-
ka, Markku Autio Sievi, Mii-
ka Heikkilä Kalajoki, Leena 
Vähäsöyrinki Nivala ja Mer-
vi Niskakoski Reisjärvi (u).

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

8-19
9-16

PE-TO 29.10.-4.11. TEKSTIILIOSASTOLTA rAuTAOSASTOLTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 29.10. LAuAnTAInA 30.10. MA-TI 1.-2.11. KE-TO 3.-4.11.

PErjAnTAI-LAuAnTAI 29.-30.10. MAAnAnTAI-TOrSTAI 1.-4.11.

KEnKÄOSASTOLTA
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Atria
jyvÄbrOILErIn

fILEEPIhvIT
380-390 g

Atria
KAnAn 

fILEESuIKALEET
250-300 g

Forssan
PunAjuurI-

SALAATTI
400 g

Weetos
SuKLAA-
MurOT

375 g

Espanjan
SATSuMA

Irto Gala
PErunA

suomi

PErSIMOn
Espanja

Saarioinen
PIzzAT

200 g

Valio
POLAr 

juuSTOPALAT
300-350 g

Tuore 
Norjan
LOhI
2-3 kg
kokonainen

Aito
SAvu-
SAunA- 
KInKKu
palana ja 
siivuina

Pingviini
vAnILjA 
KErMA-
jÄÄTELö 1 l

Mummon 
Aidot Poimu
rAnSKAn-
PErunAT
450 g

Arla
LOPuTOn
KErMA-
juuSTO
1,1 kg

Vip
OMEnA-
TÄySMEhu
1 l

Vaasan
hOTdOg
SÄMPyLÄ
12 kpl/324 g

Atria 
Kunnon arki
grILLI-
nAKKI
840 g

KAnAn-
MunAT
10 kpl

PullaPirtti
POSSu-
MunKKI

Atria
gOTLEr-
MAKKArA
palana

Naudan
PAISTIjAuhELIhA

Kananpojan
brOILErIn-
KOIPI 
3 kpl/ras 
marinoitu

Porsaan
KyLjyKSET

jAuhELIhA
SIKA-nAuTA

Tuore
nAudAn MAKSA
palana ja 
jauhettuna

Hyvä
nAuTA
jAuhELIhA
rasvaa 
max 10%

Porsaan
TALOuS-
KyLjyKSET

Valio Hyvä 
suomalainen 
ArKIjuuSTO-
vIIPALEET
400-500 g

Marabou 
SuKLAA-
LEvyT
185-200 g

Eldorado
PITKÄjyvÄI-
nEnrIISI tai 
TÄySjyvÄ-
rIISI 1 kg

Viennetta 
jÄÄTELö-
KAKKu
0,65 l

Eldorado
kivettömät 
ruSInAT
250 g

Arla 
Perinteiset 
jOgurTIT
150 g

Panda 
juhLA-
PöydÄn  
KOnvEhdIT
3x300 g

nuOhOuSSETTI
-harjan halkaisija 15cm
-kuula 1,5kg
-köyden pituus 10m

Mustang
KAMIInA Musta teräs
-  Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm
-  Paino: 52kg
-  Lämmitysteho: 5,5 kW
-  Lasiluukku
-  Lämmityskapasiteetti: 
   n. 45-50 neliömetriä
-  Hormiliitäntä 120 mm   
   on takan takana
-  Korkeus lattiasta hormilähdön  
   keskikohtaan 780 mm

KEvyTPrESSuT 
esim. 2x3 m

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.

Fiskars 
rETKIKIrvES X7

Tarmo
rETKIKIrvES 35 cm

Naudan
PALAPAISTI

Askel naisten 
nASTAKEnKÄ
Koot: 36-41

Marinello naisten 
nEuLE
Koot: S-XXL

Airam Led 
6x5,5w E27 sixpack
LAMPuT

jÄnIS-/
ELÄInvErKKO 
vihr.pvc 1,2x2,5 m

Strollers naisten 
nASTAnILKKurI
Koot: 36-41

Strollers miesten 
nASTAnILKKurI
Koot: 42-46

LAPSILLE:

Ringella naisten 
OLOASu
Koot: 38-44

Brandless naisten
TOPPAhOuSuT
Koot: S-XXL

Truenorth miesten 
fLATfLEEcE 
TAKKI
Koot: S-XXL

M.X.O Sports
miesten 
cOLLEgE-
hOuSuT
Koot: S-3XL

BCF miesten
PITKÄhIhAnEn 
T-PAITA 
Koot: S-XXL

Moomin
juMPSuIT
Koot: 62-92 cm

Moomin 
poikien 
PyjAMA
Koot: 
92/98-128/134 cm

Disney Frozen 
tyttöjen
juMPSuIT
Koot: 110-140 cm

Atria
hIILLOS
grILLI- 
MAKKArA
400 g
perinteinen
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YRITTÄJÄPALSTA * yrittäjille tapahtumia ja koulutuksia

Hae Pudasjärven yrityspalveluseteliä!

Hakuaika on 25.10 - 12.11. 
Yrityspalveluseteli on Pudas-
järven Kehitys Oy:n ja Pudas-
järven kaupungin järjestämä 
tuki. Vuonna 2021 yrityspal-
velusetelille on varattu mää-
rärahaa yhteensä 15 000 euroa 
(käyttämättä noin kolmas-

osa). Tukea myönnetään vuo-
sittaisen määrärahan puitteis-
sa.

Hakemuksia arvioidaan ja 
tukea myönnetään saapumis-
järjestyksessä. Tuki on tarkoi-
tettu kaupungin alueella toi-
miville pk-yrityksille, joilla on 

Y-tunnus ja joiden kotipaikka 
ja/tai kiinteä toimipiste sijait-
see Pudasjärvellä. Yrityspal-
veluseteliä voi hakea yritys, 
jolla on pyrkimys kasvuun tai 
esimerkiksi kansainvälistymi-
seen, tarve yrityksen uudista-
miselle tai strategiselle kehit-

tämiselle. 
Huomaa, että tuki on har-

kinnanvarainen. Tukea voi-
daan tällä hakukierroksel-
la myöntää niille yrityksille, 
joille ei ole jo aikaisemmin 
myönnetty Pudasjärven Ke-
hitys Oy:n yrityspalvelusete-

liä. 
Yrityspalveluseteli on yri-

tykselle niin sanottua de mini-
mis -tukea (komission asetus 
1407/2013). Tukea voidaan 
myöntää, mikäli yrityksen de 
minimis -tukiraja ei ylity. Yri-
tyskohtainen eri viranomais-

tahojen myöntämien de mi-
nimis -tukien yhteenlaskettu 
maksimimäärä on 200 000 eu-
roa kuluvan vuoden ja sitä 
edeltävän kahden perättäisen 
verovuoden aikana. 

Pudasjärven Kehitys Oy

KOHTAA MUT -mielenilmaus torilla
Pudasjärven kehitysvam-
maisten tukiyhdistys ry. 
tempaisi mielenilmauksella 
keskiviikkona 20.10. Pudas-
järven torilla kehitysvam-
maisten ryhmäkodin raken-
tamisen viivytyksen vuoksi. 
Yhdistys halusi ilmaista tu-
keaan Rimmin palvelukodin 
asukkaille ja henkilökunnal-
le uuden, terveen kodin ai-
kaansaamiseksi.

Lumimyrskystä huoli-
matta paikalla oli reippaat 
70 henkilöä tuomassa tervei-
siä valituksen tehneelle Kiin-
teistö Oy Kurenalan Liike-
keskuksen hallitukselle. 

Alkulaulun jälkeen Pu-
dasjärven kehitysvam-

maisten tukiyhdistys ry:n 
puheenjohtaja Sirpa Timo-
nen-Nissi kertoi puheessaan, 
kuinka yhdistys on pettynyt 
siihen, minkä vuoksi uuden 
palvelukodin rakentamis-
ta vastustetaan niin voimak-
kaasti.

- Haluamme uskoa, että 
tässä ei kuitenkaan olisi 
taustalla vastustus vammai-
sia ihmisiä kohtaan, mutta 
siltä nämä toimet väistämät-
tä tuntuu, sanoi Timonen-
Nissi ja jatkoi vetoomuksella 
Kiinteistö Oy Kurenalan Lii-
kekeskuksen hallitusta poh-
timaan, ottavatko he vas-
tuun kehitysvammaisten ja 
hoitohenkilöstön sairastumi-

Rimpelän asukkaat olivat valmistaneet useita banderolleja. 
Torille oli kerääntynyt hyytävästä viimasta ja lumisateesta 
huolimatta paljon kuntalaisia tärkeän asian eteenpäin viemi-
seksi, sekä valittajien ajatuksia herättämään. 

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n toimitusjohtaja Jouko 
Väänänen puhui valituspro-
sessin etenemisestä ja ra-
kentamisen aloittamisesta. 

Pudasjärven kehitysvam-
maisten Tuki ry:n puheen-
johtaja Sirpa Timonen-Nissi 
toi puheessaan julki Suomen 
perustuslaissa sekä YK:n 
vammaisia ihmisiä koskevas-
sa ihmisoikeussopimuksessa 
kirjattuun oikeuteen omaan 
terveelliseen ja turvalliseen 
kotiin.

Halla Cafe&Cateringin Olli ja Henna Ryhänen tarjosivat läm-
mintä mehua ja kahvia.

Pudasjärven kaupungin päättäjiä oli myös kannattamas-
sa tätä tärkeää mielenilmausta. Vasemmalta lukien hyvin-
vointivaliokunnan jäsen Janne Majava ja poikansa Eemil, 
kaupunginvaltuutettu Jorma Kouva, yhteisövaliokunnan 
varapuheenjohtaja Sointu Veivo, kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Olga Oinas-Panuma sekä kaupunginvaltuutettu 
Antti Tihinen.

teenliittymä. Valintakri-
teerinä oli hinta ja voittava 
tarjous tuli oululaiselta Sik-
la Oy:ltä.  Rakennuslupa 
vaati vielä pienen poikkea-
misen asemakaavaan sekä 
Pudasjärven kaupungin va-
kuuden, jonka vuoksi han-
ke käytiin läpi kaupungin 
päätöksiä tekevissä elimissä. 
Valtuusto oli yksimielisesti 
hankkeen takana, joten voi-
taneen sanoa, että päättäjiä 
äänestäneet kuntalaiset ovat 
puoltaneet kehitysvammais-
ten palvelukodin rakenta-
mista, taustoitti Jouko Vää-
nänen puhettaan. 

Onnellisen, eteenpäin 
vieneen aloituksen jälkeen 
Kiinteistö Oy Kurenalan Lii-
kekeskuksen hallitus päätti 
puuttua asiaan aloittamalla 
valitusprosessin rakennus-
luvasta. Kaupunki tarkisti 
omaa päätöstä ja oli edelleen 
sen takana, jolla kaatoivat 
liikekeskuksen hallituksen 
valituksen.  

Kiinteistö Oy Kurenalan 
Liikekeskuksen hallitus jat-
koi valitusprosessia Hal-
linto-oikeuteen ja vielä 
edelleen Korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen – edelleen il-
man lausuntoa ja varsinaista 

syytä valitukselle. Tällä va-
lituskierreajalla on Väänä-
sen mukaan valtava inhimil-
linen hinta sekä suoranainen 
taloudellinen vaikutus. 

- Me teemme tämän ra-
kennuksen ja tulemme 
tarjoamaan hienot, uu-
det asunnot erityisryhmil-
le – kysymys on vain, mil-
loin?, päätti Jouko Väänänen 
oman osuutensa.

Aikaa oli myös kunta-
laisten omille mielipiteille 
tästä tärkeästä asiasta. Kai-
su Heikkinen on paljon ker-
tonut omaa näkemystään 
myös sosiaalisessa medias-
sa ja nyt hän pääsi ääneen 
myös torilla. 

- Tämä on ilkeää kiusan-
tekoa valittajien taholta! Vie-
rivä kivi on sammaloitunut! 
Kehitysvammaiset tarvitse-
vat myös asianmukaiset, ter-
veet asunnot. Miten on mah-
dollista, että Rimmin tiloihin 
on jo ennestään sairaat ihmi-
set sijoitettu asumaan. Tämä 
on jo syrjintää pahimmas-
ta päästä, jyrisi asiallises-
sa puheenvuorossaan Kaisu 
Heikkinen. 

Pudasjärven kaupungin 
hyvinvointivaliokunnan jä-
sen Janne Majava kantaa 

huolta tervettä ryhmäkotia 
tarvitsevien erityisryhmien 
tulevaisuudesta ja siitä mitä 
seuraamuksia tällä viivytyk-
sellä on heidän terveydelle.

Pudasjärven kaupungin-
valtuuston puheenjohta-
ja Olga Oinas-Panuma kiit-
teli kaikkia kuulijoita siitä, 
kuinka suuri joukko ihmisiä 
oli kerääntynyt torille kan-
nustamaan Pudasjärven ke-
hitysvammaisten tuki ry:n 
mielenilmausta.

- Pudasjärvellä on paljon 
ihmisiä, joilla ei ole kunnol-
lista kotia. Entisestä terveys-
keskuksesta saneerataan nyt 
hyviä väistötiloja mitä käy-
tetään siihen saakka, kun-
nes saadaan uusi koti nou-
semaan pystyyn meidän 
kehitysvammaisille. Me 
kaupungin päässä toivom-
me, että tämä saadaan mah-
dollisimman nopeasti raken-
nettua ja oikeusprosessi ei 
enää tämän enempää veny, 
puhui Olga Oinas-Panuma.

Tilaisuuden päätteeksi 
Halla Cafe&Catering tarjosi 
lämmintä mehua ja kahvia.

Terttu Salmi

sesta sisäilmaongelmaisessa 
Rimmin palvelukodissa. 

Hän muistutti vielä siitä, 
että vaikka palvelukoti siir-
rettäisiin vanhan terveyskes-
kuksen tiloihin, niin samat 
ongelmat jatkuvat sielläkin. 

- Osa kehitysvammaisista 
ei voi käydä tilapäishoidos-
sa Rimmin palvelukodissa 
ja on epäselvää, pystyvätkö 
he olemaan edes vanhan ter-
veyskeskuksen tiloissa. Ke-
hitysvammaiset voivat asua 
siellä missä muutkin ihmiset 
ja käyttää samoja palveluita. 
Emme halua näille ihmisille 
mitään laitospaikkoja, vaan 
puhtaat, terveet, käytännöl-
liset ja kodikkaat tilat. Halu-
amme myös muistuttaa, että 
kaupunki on vastuussa asu-
mispalveluiden järjestämi-
sestä myös kehitysvammai-
sille. Päättäjien on tehtävä 
aktiivisesti pikaisia toimia 
asian ratkaisemiseksi, et-
tei tämä tilanne enää pitki-
ty. Vaadimme, että myös ke-
hitysvammaisia käsitellään 
yhdenvertaisina ja tasa-ar-
voisina kuntalaisina, veto-
si Sirpa Timonen-Nissi pu-
heessaan. 

Niin ikään palveluista 
kauempana asumisen vuok-
si, tällä hetkellä Rimmin pal-
velukodissa asuvat joutuvat 
käyttämään inva-taksia, jota 
ei aina ole saatavilla juuri sil-
loin, kun sille on tarvetta. 

Sirpa Timonen-Nissi sai 
raikuvat ablodit kuulijoilta. 
Kaikki saattoivat hyvin yh-
tyä Sirpan sanoihin.

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n toimitusjohtaja Jouko 
Väänänen puolestaan puhui 
rakennuttajan näkökulmasta 
ja oli samaa mieltä Sirpa Ti-
monen-Nissin kanssa siitä, 
että valituskierre on jatku-
nut turhan pitkään ja ihmi-
siä sairastuvat suotta. 

Ilman valituskierrettä 
palvelukoti olisi valmistu-
nut reilusti ennen Hirsihovin 
valmistumista. Rakennuk-
sen suunnittelu oli aloitet-
tu noin puoli vuotta ennen 
hankkeen kilpailuttamis-
ta. Kaupunki, Ara ja Oulun-
kaari yhdessä valitsivat toi-
minnalle ja asukkaille tontin, 
sekä tekivät suunnitelmat.

- Ennen julkaisua pidim-
me kilpailutuksesta tilai-
suuden paikallisille yrittäjil-
le mahdollisuudesta päästä 
mukaan. Yksi tarjoajista oli-
kin paikallisen yrityksen yh-
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Mielipidetutkija pysäyttää vanhan mummon ja ky-
syy: – Päivää. Teen mielipidetutkimusta. Saanko ky-
syä, mitä mieltä olette kapinaliikkeistä?
– Jaa että kapinaliikkeistä? En tiedä, kun teen kaikki 
ostokseni kyläkaupasta.

* * *
Autoliikkeessä. Asiakas: – Te ilmoititte lehdessä, 
että myytte vain sellaisia autoa, joilla on takuu. Olisin 
kysynyt, minkälainen se takuu on?
Myyjä: – Me takaamme, että myymämme autot ovat 
käytettyjä.

* * * 
Liikelounaalla: – Olen monesti miettinyt, miten sai-
sin rahani mukaan kuoleman jälkeiseen elämään? 
Make sanailee Kakelle.
– Tjaah, hankala kysymys. Mutta, sinut tuntien – muu-
ta nyt ensin setelit kolikoiksi, niin ne kestävät parem-
min kuumuutta! 

* * *
Ovikello soi. Oven takana seisoo puhelimitse tilattu 
tv-korjaaja.
Isäntä: –Itse asiassa me emme tarvitsekaan teitä. TV-
kuvan epäselvyys johtuu siitä, että vaimollani ja mi-
nulla olivat vaihtuneet silmälasit!  

* * *
Lokakuun laihialainen: – Kulta, älä välitä, vaikka rii-
sipuuro saattaa maistua hiekkaiselta. Ymmärräthän 
sinä, miten hankala oli saada riisiryynejä puhtaaksi 
poikamme häiden jälkeen!

* * *
Vanhaemäntä tapaa naapurin Einon ja kysyy: – Vaan 
mitäpä se sinä aiot opiskella?
Eino: – Tähtitiedettähän minä. 
Emäntä: – No mitä sinä sitten aikuisena teet päivisin?

* * *
Pankissa: – Haluan tyhjentää pankkitilini, Humppa-
sen vanhaemäntä sanoo.
– Mu-mutta, miksi te haluatte nostaa kaikki säästön-
ne kerralla?
– No kas kun vanhainkodissa kerrottiin, että te lainai-
lette minun rahojani!  

* * *
Parturi asiakkaalle: – Minä en ajakaan enää asiak-
kaiden partoja käsin. Ostin sellaisen koneen, että kun 
leuka työnnetään siihen, kone ajaa parran hetkessä 
pois.
– Mu-mutta – eihän kaikilla ole samanlaisia leukoja? 
– Kyllä ne tämän koneen jäljiltä ovat!  

* * *
Mattotelineellä: – Alli oli katsonut eilen telkkarista 
vanhan kotimaisen elokuvan, sen, missä Ansa Ikonen 
ja Tauno Palo menevät lopussa naimisiin.
– Niinpä niin. Kotimaiset elokuvathan eivät koskaan 
pääty onnellisesti!

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Mummo ja kapinaliikkeet

Katsastusasemalla 
syksyinen tapahtumapäivä

Katsastus Team Oy on toi-
minut Kurenalla Oulu-
Kuusamontien varrella 
Teboilin kiinteistössä syys-
kuusta 2015.  Yrittäjänä toi-
mii pitkään katsastusalal-
la toiminut yrittäjä Marko 
Herranen. 

-Koronasta vapautumi-

sen merkeissä tuli halu jär-
jestää perjantaina 22.10. 
asiakkaille ja yleisölle syk-
syinen tapahtumapäivä 
hernekeittotarjoilun mer-
keissä, kertoi Herranen. 

Kävijöiden kesken oli 
myös arvontaa ja päivän 
aikana katsastusleiman 

Useita vuosia Katsastus Teamin Pudasjärven asemalla kat-
sastusmiehenä toiminut Sami Väyrynen ottaa katsastukseen 
Irma Illikaisen Toyota Corollan vm. -96. Vaikka ikää on jo ker-
tynyt, aina se on mennyt hyvin läpi, tuumaili Irma. 

Alpo Illikaisen soppatykistä riitti hernekeittoa koko tapahtumapäivän ajan. Tuulisella päiväl-
lä oli välillä hieman jonoakin. 

Katsastusyrittäjä Marko Herranen keskustelemassa yhteis-
työstä KoillisAuto Oy autokaupan naapurikiinteistöön perus-
taneen Kimmo Juusolan kanssa. 

hankkineille lahjoitettiin 
lasinpesunestesäiliön täyt-
tö.

Pudasjärven katsastus-
asema on avoinna joka ar-
kipäivä maanantaista per-
jantaihin ja katsastukseen 
voi tulla ilman aikavaraus-
takin. Yhteydenoton voi 
tehdä puhelimitse tai käy-
dä paikan päällä. Katsas-
tusmiehenä on toiminut 
usean vuoden ajan Sami 

Väyrynen. Kiire- ja loma-
aikana järjestyy apua yri-
tyksen toisilta asemilta. 
Myös yrittäjä itse Marko 
Herranen on tuttu mies Pu-
dasjärven asemalla. Pal-
veluihin kuuluu normaali 
katsastustoiminnan, rekis-
teröinnin sekä vakuutusten 
lisäksi myös kevytperävau-
nujen ja asuntovaunujen 
yksittäishyväksynnät, joita 
ei saa jokaiselta katsastus-
asemalta. 

Pudasjärven lisäksi Kat-
sastus Team Oy:llä on toi-
mipiste Limingassa sekä 
raskaan kaluston katsas-
tuspisteet Jäälissä, Oulun 
Ruskossa sekä Raskonei-
den yhteydessä Oulun Mo-
reenikujalla ja Ylivieskassa. 
Matkapisteitä Marko Her-
ranen käy hoitamassa Tai-
valkoskella ja Ranualla.  

-Katsastus Team on eri-
koistunut lisäksi kilpa-au-
tojen katsastamiseen ja 
näitä palveluja Pohjois-
Suomessa tarjoaa lisäksem-
me vain yksi alan toimija, 
kertoi Herranen. HT

Perinteiset Pohjois-Poh-
janmaan maakuntapäivät 
järjestetään 1.–2.11. Ou-
lun kaupunginteatterissa. 
Maanantaina aloitetaan 
juhlistamalla Pohjois-Poh-
janmaan maakuntaliiton 
90-vuotista taivalta. Syn-
tymäpäiväkahvien jäl-
keen iltapäivän teemana 
on ”Kunnat murrokses-
sa – TE-palvelut uudistu-
vat”. Maanantai-iltana on 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 

vastaanotto Pohjois-Poh-
janmaan liiton uusissa ti-
loissa Oulun Höyhtyällä.

Toisen päivän teemat 
ovat ”Kunnat murrokses-
sa – Sote-palvelut uudis-
tuvat” sekä ”Kohti uutta 
energiamurrosta”.

Juhlapuhujina nähdään 
muun muassa eurooppa- 
ja omistajaohjausministe-
ri Tytti Tuppurainen sekä 
sosiaali- ja terveysministe-
ri Hanna Sarkkinen.

Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntapäivät 

1.–2. marraskuuta

Katri ja ystävät

Tervetuloa to-pe 4.-5.11.  
PoPUP-Kahvila  

”Kauppatie 3:een” aamupuurolle klo 8.30 alkaen.
60-70-luvun kahvilassa on koko päivän tarjolla  

nisua, kakkupaloja ja höyrymakkaraa.
Pe iltana kahvilassa on klo 18-21  

”Elävää mUsiiKKia”.  
Paras tyyliin sopiva asu palkitaan.

Tervetuloa tunnelmoimaan ja  
seurustelemaan leikkimielellä. 

Keskustan 
varapuheenjohtaja

PETRI 
HONKONEN

Pe 29.10.
klo 11.30  Pudasjärvi,   
 Kaupungintalo,  
 valtuustosali  
 (Varsitie 7)
klo 14.30  Taivalkoski,  
	 Jalavan	pirtti
klo 16.30  Kuusamo,  
 Kaupungintalo,  
 valtuustosali  
 (Keskuskuja 6) 

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa juttusille!

PUDASjärveläinen
Osa-aikainen toimittaja

Pudasjärveläinen -lehdessä osa-aikaiselle 
toimittajalle paikka avoinna. Tarve on välittömästi. 

Myös uusia avustajia toivotaan lehdelle.

Ota yhteyttä,
Heimo Turunen 

0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi!
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

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

•  kolarikorjaukset
•  automaalaukset
•  ilmastoinnin huollot

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Puutarhajäte
Voit tuoda Pudasjärven  
siirtokuormausalueelle maksutta  
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14
Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT, 
HAUTAKIVI- JA KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, KauppaKIrjaT, 
LahjaKIrjaT, jaKoSopImuKSET, KaupaNVahVISTamISET 

mYÖS pudaSjÄrVEN ja SYÖTTEEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

SarI KÄSmÄ puh. 040 670 9766, sari.kasma@tunturilkv.com
mIKa KÄSmÄ puh. 0400 390 016, mika.kasma@tunturilkv.com

KELLOSEPÄNLIIKE

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

84 -vuotta alan ammattitaitoa!

Koruja
edulliseen
hintaan

Meiltä:
- Ranne- ja herätyskellot
- Kellot - Korut
- Lahjatavarat Tervetuloa!

KELLOSEPÄNLIIKE

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 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Henkilöitä ja tarinoita Talalan suvun historiasta
Talalan sukunimi täyttää 
vuonna 2022 100 vuotta. Ai-
kaisemmin sukunimi on ol-
lut Paukkeri. Paavo Talala 
on kirjoittanut osin Paukke-
rin ja Talalan suvuista kirjan. 
Kirja sisältää myös Amerik-
kaan muuttaneista sukulai-
sista henkilötietoja.  Kirja on 
omakustanteinen, joita hän 
lahjoitti Pudasjärven kirjas-
tolle. Kirjat ovat osin luetta-
vana kotiseutu osastolla ja 
lainattavissa. Samalla hän 
palautti heinäkuussa 1957 
palautettavan kirjan, joka on 
jäänyt jollakin palauttamat-
ta ja löytyi vanhasta muut-
tolaatikosta muiden van-

hojen kirjojen seasta. Kirjat 
otti vastaan Pudasjärven kir-
jaston vastaava Tarja Hytö-
nen. Samalla Tarja otti vas-
taan vanhan lainatun kirjan 
ja kiitti palautuksesta. Lo-
puksi Tarja esitteli kirjastoa 
ja osittain myös uutta Hyvän 
olon keskusta. Paavo, Taisto 
ja Eero Talala totesivat talon 
hienoksi ja lähtiessä totesim-
me, että esittely ja asiakas-
palvelu kirjastossa oli erin-
omaista. Suuri kiitos Tarja 
Hytöselle esittelystä.

Eero TalalaTarja Hytönen ja Paavo Talala 
ihmettelemässä yli 60 vuo-
den takaista kirjalainausta. Tarja Hytönen Paavo Talala ja Taisto Talala.

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -
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YRITTÄJÄ 
ilmoitta

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi 
p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

anon ase ja tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

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 Suora yhteys 

pankkiisi
Päivittäiset pankkipalvelut 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

Rahoituspalvelut 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PAINOTUOTTEET

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

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

varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
kauttamme lvi-, sähkö-, kylmä-, 

Peltityöt sekä tarvikkeet
kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Eija Ikonen ja Antti Tihinen 
aluevaaleihin ehdokkaiksi

Keskiviikkona 20.10. ko-
koontunut Pohjois-Poh-
janmaan Vasemmiston 
piirihallitus nimesi 67 
ensimmäistä ehdokas-
ta tammikuussa 2022 pi-
dettäviin aluevaaleihin. 
Ehdokkaita nimettiin 
kaikkiaan 22 kunnasta 
Pohjois-Pohjanmaan alu-
eella. Pudasjärveltä eh-
dokkaiksi nimettiin Eija 
Ikonen ja Antti Tihinen.  

Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmiston tavoittee-
na vaalien ehdokasaset-
telun osalta on täysi 98 
ehdokkaan lista. Piirijär-

jestö nimeää lisää ehdokkai-
ta marraskuun alussa.

Pudasjärveläinen 

Citypupuja alkanut olla jo 
runsaasti. Jos lapset kotona 
puhuvat ”nukkuvista” pu-
puista. Kannattaa kuunnella 
ja puhua, että ei kannata al-
kaa silittää, vaikka pupu hen-
gittäisi ja vähän liikkuisi. Rut-
toako lie? Eli älkää koskeko 
itse ”nukkuviin” pupuihin!

Tämäkin pupu pääsi vi-

ranomaisten matkaan, ihan 
täsä Kurenalla. Oli hengissä 
(pupu elävä, vaan ei juuri liik-
kunut).

Sain selkeän ohjeen 
112:sta, että sieltä ilmoitetaan 
eteenpäin ja jänö lähtee tutki-
mukseen.

Kaisu Heikkinen

Ruttoako city pupuilla

Iso-Syötteen laskettelukausi 
alkaa perjantaina
Iso-Syötteen laskettelukau-
si alkaa perjantaina 29.10. 
Syksyllä tehty lumetusuu-
distus mahdollistaa aikai-
sen avauksen. Suomalai-
sista keskuksista Iso-Syöte 

avaa laskettelukautensa kol-
mantena, heti Levin ja Ru-
kan jälkeen. Ensimmäisenä 
viikonloppuna laskemaan 
päästään perherinteeseen 
numero 9. Rinteeseen edel-

lisviikolla asennettujen pil-
litykkien avulla tehty lumi 
riittää tunturin talvikauden 
avaukseen. Enemmän ensi 
viikon Pudasjärveläisessä.
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hirviporukka

Yli-Siuruan metsästysseura ry:n 
HIRVIPEIJAISET

la 6.11.2021 klo 11-14 hirvipirtillä. 
Hirvenlihan huutokauppa klo 13.

Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

KYLÄNEUVOSTON KOKOUS
Kyläneuvosto - Tervetuloa tapaamaan muita yhdis-
tystoimijoita upeaan Hyvän olon keskus Pirttiin Kur-
kisaliin tai Teams-yhteydellä 3.11.2021 klo 17.30-20
Avoin tapahtuma kaikille, jotka haluat kuulla/kertoa 
oman yhdistyksensä toiminnasta. 
klo 17-17.25 Kahvit
klo 17.30 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus,  
kaupunginjohtaja Tomi Timonen
klo 17.45 Järjestöyhdyshenkilön tilannekatsaus, 
palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin 
klo 18.00 Teknisen johtajan tilannekatsaus, 
tekninen johtaja Janne Karhu 
klo 18.15 Vesien- ja ympäristönhoidon verkostotoimin-
ta ja rahoitusmahdollisuudet, 
ympäristöasiatuntija Riina Rahkila, Oulun maa- ja 
kotitalousnaiset, Pro Agria
klo 18.45 Yhdistysten / kylien kuulumiset.
Sovitaan seuraavan kyläneuvoston ajankohta ja paik-
ka. Loppuyhteenveto, kaupunginjohtaja.
klo 20.00 Tilaisuus päättyy
Voit osallistua tilaisuuteen myös Teams-linkin kautta 
ilmoittamalla 3.11.2021 klo 12 mennessä oman sähkö-
postiosoitteesi sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi. 
Kirjoita otsikkoon ”Osallistun Kyläneuvostoon 
3.11.2021”. Saat Teams-linkin tilaisuuteen sähköpos-
tilla. 

Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi/yhdistykset

YHDISTYSTOIMINTA

Pudasjärven Reserviupseerit ry  
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
 ma 15.11.2021 klo 18.00 

Pudasjärven kaupungintalolla.
Kokouksissa käsitellään syksyn 

sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! hallitus

SYYSKOKOUS  
ke 3.11.2021 klo 14 seurakuntakeskuksessa. 

Esillä sääntömääräiset asiat.

PIKKUJOULU iso-syötteellä 3.12. 
Matkaan lähdemme linja-auto asemalta klo 12 ja paluu noin 

klo 17. Jäsenille ilmainen, ei jäsen 35 €.
sitova ilmoittautuminen 22.11. mennessä 

Taimille p. 040 530 6839.
Mukaan mahtuu 35 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry:n

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset sekä mökkiläiset 

perheineen tervetuloa!
hirvijaosto

Marikaisjärven Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

su 7.11.2021. klo 12.00-15.00 
Marikaisjärven toimitalolla.

Aluehallintovirasto on päätöksellään 27.10.2021 (Dnro 
PSAVI/1402/2017) jättänyt sillensä Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 
vireille paneman ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen 
aloitteen Pudasjärven kaupungissa sijaitsevan Pukasuon 
turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi, 
koska ELY-keskus on peruttanut aloitteensa. Päätös on 
nähtävillä osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Päätökseen saa 
hakea muutosta 3.12.2021 saakka. Muutoksenhakuohjeet 
ovat päätöksen liitteenä.

ilmoitus ymPäristön- 
suojelulain 
mukaisen Päätöksen 
antamisesta

Turvetuote Peat Bog Oy on hakenut aluehallintovirastolta 
Pudasjärven kaupungissa Kokkokylässä sijaitsevan 
Kotisuon turvetuotantoalueen jälkihoitosuunnitelman 
vahvistamista (Dnro PSAVI/1325/2021). Kuulutus ja 
asiakirjat ovat nähtävillä 26.10.–2.12.2021 osoitteessa 
https://ylupa.avi.fi. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden 
antamiseen ilmenevät kuulutuksesta.

ilmoitus ymPäristön- 
suojelulain 
mukaisesta 
hakemuksesta

tervetuloa mukaan 
PIKKUJOULU REISSULLEMME 

vuokattiin 10.-12.12.2021.
Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautunutta. 

Oma vastuu 150 €, joka sisältää majoituksen 
Break Sokos Hotel Vuokatissa, aamiaiset, lauantaina 

pikkujouluillallisen Ravintola Kainuun Kipossa, 
kuljetuksen Pudasjärvi – Taivalkoski - Vuokatti. 

lähtö Pudasjärveltä pe 10.12. klo 15.00. 
sitovat ilmoittautumiset viimeistään 19.11.2021. 

Ilmoittaudu Paula Soronen 040 586 0572 tekstiviestil-
lä, ilmoita samalla ruoka-aine allergiat. Bussissa arvan 

myyntiä, joten varaathan pikku rahaa matkaan.

PAM PUDASJÄRVEN 
OS. 208 

Terveisin Pam Pudasjärven os. 208 johtokunta

Pudasjärven Nuorisoseura ry:n
YLEINEN SYYSKOKOUS   

koskenhovilla 
keskiviikkona 3.11.2021 klo 18.30.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta klo 18.00.

Tervetuloa!

Jongun Metsästysseuran 
hirvipeijaat 
pidetään la 6.11.2021 

klo 12.00-14.00 Jaalanganpirtillä.  
Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

hirviporukka

Pudasjärven Kuuloyhdistyksen
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS 
to 4.11.2021 klo 11.00 

seurakuntakodilla.
Arvontaa, kahvitarjoilu.

Tervetuloa! hallitus

FUTSAL-KAUDEN AVAUS JA 
KAUDEN 20-21 PÄÄTÖSTILAISUUS 

TS-salilla su 31.10. klo 14 alkaen
FS Kakkosen ottelu

Kioski palvelee! Tervetuloa!

Ottelun jälkeen palkitaan kaikki kaudella 2020-2021 
mukana olleet pelaajat!

FC Kurenpojat    - Tervarit Joga Bonito

VuokrattaVana asuntoja:
Juhontie, 1+kk+kh 36 m2, vuokra 390 €/kk. 
Vapautuu 1.11.2021.
Pappilantie 5, 2h+k+kh 40 m2, vuokra 450 €/kk. 
Heti vapaa.
Pappilantie 5, 3h+k+kh 80 m2, vuokra 690 €/kk. 
Vapautuu 1.11.2021.
Puistotie 2, 2 h+kk+kh 40 m2, vuokra 450 €/kk. 
Vapautuu 1.1.2022.

Ota yhteyttä: 
Pertti Heikkinen 0400 681 895

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

KUNTOURHEILUJAOSTO
Tehokävely su 31.10. klo 18 
Puikkarin pihalta. Vetäjänä 
Jimi Parkkinen. Tervetuloa!

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 21.00
tiistaina  13.00 - 21.00
keskiviikkona  13.00 - 02.00
torstaina  13.00 - 21.00
perjantaina  13.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

HALLO-
wEEN- 
pARTy

Lauantaina 30.10.

Lippu 5 € sis. ep.

Tulevaa ohjelmaa:
27.11.  Woyzeck
5.12.  Ässät

11.12.  Kiertotähdet
18.12.  Faija

Tervetuloa viihtymään. 
Muistathan koronarajoitukset.  Tule Terveenä.

Klo 22.00-24.00. pääsylipun 
ostaneille Halloween shotti,

myös alkoholiton vaihtoehto.

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

   SYYSKOKOUS  
 ti 9.11.2021 klo 14.30 

Palvelukeskuksessa, kauppatie 25.
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7 §:ssä mainitut asiat.

Tervetuloa!

Livon Metsästysseura ry:n
hirvipeijaat 
livon koululla 7.11.2021.

hirviporukka

Maan vuokraajat, seuran jäsenet, kyläläiset ja 
mökkiläiset perheineen TERVETULOA! 

Koronatilanteen vuoksi 
järjestämme kaksi kattausta!

Yli 65-vuotiaat klo 12.00, 
nuoremmat klo 14.30.

Muutamme pienempään kotiin
KOTI-IRTAIMISTON 

HUUTOKAUPPA
pe 29.10. klo 10 alkaen 

Rahtimiehentie 4.
Tervetuloa!

Seppo Parkkila p. 044 582 2015
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Kirkollisveroksi päätettiin edelleen 1,5 prosenttia
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoontui 
maanantaina 18.10. kuluvan 
vuoden kolmanteen koko-
ukseensa. Vuoden 2021 kir-
kollisveroprosentiksi päätet-
tiin edelleen 1,5 prosenttia. 
Kirkollisverojen kertymä on 
1 145 000 euroa, valtionra-
hoitusta saadaan 152 000 eu-
roa, verotulojen täydennys-
tä arvioidaan saatavan 97 000 
euroa. Toimintatuotot ovat 
250 000 euroa ja toimintaku-
lut noin 1,4 miljoonaa euroa. 
Tuleviin investointeihin ja 
vuosikorjauksiin 2021–2023 
on suunniteltu ensi vuodel-
le seurakuntakeskuksen pi-
han korjaus, jossa sadeve-
det johdetaan rakennuksista 
poispäin. Lisäksi maalataan 
Sarakylän kappeli ja ulkora-
kennus sekä kunnostetaan 
ja maalataan Riekinkankaan 
kellotapulin tornin laho-osat. 
Vuosina 2023-2024 toteute-
taan Riekinkankaan hauta-
usmaan hirsisen aidan kun-
nostus. 

Metsämyynti- 
tuloja hyvin
Valtuusto sai tiedoksi ta-
louspäällikkö Timo Niska-
sen esittämän talousarvion 
toteutuman 31.9. Toiminta-
tuottojen kokonaistoteuma 
tulisi olla 67 prosenttia. Tuot-
toja oli kuitenkin 194 000 eu-

roa, joka on 80 prosenttia. 
Metsämyyntituloja ja hau-
dan lunastus-, kaivu- ja peit-
tomaksuja oli suunniteltua 
enemmän. Toimintakulut 
olivat 846 000 euroa, joka on 
talousarviosta 60 prosenttia. 
Kuluissa on säästöä 100 000 
euroa, koska toiminta on ol-
lut osin keskeytyksissä koro-
nan takia. Verotulot ja valti-
onrahoituksen toteuma oli 1 
006 000 euroa, joka on 22 000 
euroa suurempi talousarvi-
oon nähden. Verotulojen täy-
dennysavustusta oli saatu ar-
vioitu määrä 118 000 euroa. 

Investoinneissa kirkon, 
kellotapulin ja asehuoneen 
huoltomaalaus on valmistu-
nut. Maalauksen kokonais-
kustannus oli noin 53 000 
euroa, johon saatiin kirk-
kohallituksen avustusta 21 
000 euroa. Hilturannan leiri-
keskuksen päärakennuksen 
huoltomaalaus ja kattotur-
vatuotteiden uusintaurakka 
on myös valmistunut. Kus-
tannukset olivat 45 000 eu-
roa. Kuluvan vuoden inves-
toinneissa meneillään ovat 
kirkon äänentoistolaitteiden 
uusinta sekä seurakuntakes-
kuksen äänentoisto- ja strii-
mauslaitteiden uusintatyöt. 

Useissa valtuutettujen pu-
heenvuoroissa kiiteltiin seu-
rakunnan pitävän hyvää 
huolta kiinteistöistään. 

Talouspäällikkö Timo Niskanen esittelemässä kirkkovaltuutetuille kuluvan vuoden talouskatsausta syyskuun loppuun saakka.

Toimituksissa  
palattu kohti  
normaalia
Kirkkoherra Timo Liika-
nen esittämässä ajankohtais-
katsauksessa vuoden alusta 
syyskuun loppuun kävi ilmi, 
että seurakunnan jäsenmäärä 
oli kokouspäivänä 6694 hen-
keä. Siinä oli vuoden aikana 
vajaan sadan vähennys. Kas-
tettuja oli 39, kuolleita 97 hen-
keä. Seurakuntaan oli muut-
tanut syyskuun loppuun 163 
ja seurakunnasta muuttanut 
pois 185 henkeä. Kirkkoon oli 
liittynyt kahdeksan henkeä ja 
eronnut 15.

Jumalanpalveluselämäs-
sä ja kirkollisissa toimituksis-

sa on palattu kohti normaa-
lia. Muistotilaisuuksiin on 
osallistuttu pyyntöjen ja mah-
dollisuuksien mukaan. Ko-
rona-ajan jäljiltä enemmistö 
muistotilaisuuksista on ollut 
pieniä. Kuorotoiminta ja elä-
keläisten musiikkipiiri on 
käynnistetty. Konsertteja ja 
musiikkitapahtumia on pi-
detty. Raamattupiiri kokoon-
tuu. Sarakylän kappeliin on 
hankittu uudet digitaaliurut. 
Äänentoistolaitteiden uu-
sinta toteutuu seurakunta-
kodilla lokakuun viimeisel-
lä viikolla ja kirkossa ennen 
joulua. 

Lähetyksen talkootoimin-
nan 30-vuotisjuhlat pidettiin 
ja tupakahvila toimii. Kaksi 

nimikkosopimusta on päätty-
mässä; Kansanlähetys Maria 
Karjalainen Etiopia ja Lähe-
tysyhdistys Kylväjä Lea Luk-
ka Japani. Uudet sopimukset 
ovat valmistelussa. Tarkaste-
lun alla on Inkerin kirkon sti-
pendirahaston sopimus. 

Yhteisvastuukeräys tuot-
ti noin 8600 euroa. Erityi-
sesti seurakunnassa oltiin 
myönteisesti yllättyneitä 1200 
euron kauppojen kassoilla ol-
leiden lippaiden tuotosta ja 
yrityslahjoituksista. 

Meneillään on seurakun-
nan strategiapäivitys. Työ-
yhteisön strategiapäivä 
pidettiin syyskuussa, kirkko-
valtuustolla on strategiapäivä 
marraskuun lopulla ja työn-

tekijöillä ja valtuustolla ensi 
vuoden tammikuussa. Seura-
kuntalaisten toivotaan myös 
osallistuvan suunnitteluun. 
Strategiatyön päivityksen on 
tarkoitus valmistua ensi vuo-
den toukokuussa.

Tonttien  
vuokrausta ja 
myyntejä
Marjo ja Juha Kokon omako-
titalotontin vuokrasopimus 
uusittiin 50 vuoden ajalle. 

Arja Tuohimaalle ja Han-
nu Koivulle myytiin kaksi 
tonttia Hilturannan alueelta 
yhteishintaan 29 000 euroa. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Koskenhovil-
la keskiviikkona 20.10. ko-
koontuneet Pohjois-Pohjan-
maan nuorisoseurat saivat 
tuhtiannoksen leader-han-
ketietoutta kuin myös kes-
kusseuran toimintaan 
kannustavan tietoiskun toi-
minnanjohtaja Timo Ne-
vanperältä ja leader asian-
tuntija Pirjo Hongistolta.

Mittavia suunnitelmia 
toiminnan kehittämisek-
si Pohjois-Pohjanmaan alu-
eella on. Onhan rakennettu 
uusia toimitiloja ja koro-
nasta ollaan heräilemässä 
vahvaan toimintakauteen. 
Järjestötoiminnan varain-
hankinta on puhuttanut vii-
me päivinä paljon. Veikka-
uksen rahoitus kolmannen 
sektorin toimintaan on käy-
mistilassa. Valtionhallinto 
ehti sopia laajasta leikkaus-
listasta, mutta perui sen 
myöhemmin.

Oman varainhankinnan 
kehittäminen nousi vahvas-
ti esille Nevanperän esitel-
mässä. Ei voida tukeutua 
liiaksi valtion tukeen. Jat-
kossa se tulee joka tapauk-
sessa vähenemään, mainitsi 
Nevanperä.

-Kolmannen sektorin 
toiminta on haluttua, kun-
han toimintaresurssit ovat 
kunnossa. Kunnat, valtio, 

Omaa varainhankintaa joudutaan 
kehittämään Nuorisoseurojen toiminnassa

yksityiset, yritykset osta-
vat mielellään yhdistyksil-
tä palveluita kuten koulu-
tusta, tilapalveluja, lasten 
iltapäivähoitoa, vanhus-
palveluita jne. Yhdistyk-
set näkevät nyt olemas-
sa uuden järjestötoiminnan 
nousun, kunhan toimin-
ta sopeutetaan vallitseviin 
olosuhteisiin, totesi Nevan-
perä.

Paikalla olleet Pudasjär-
ven nuorisoseurat Pudas-
järvi, Iinattijärvi ja Saraky-
lä päättivätkin kokoontua 
yhteen pohtimaan tulevi-
en toimintojen päivittämis-
tä esimerkiksi leader hank-
keen muodossa. Lisäksi 
Ylikiimingin Nuorittan ky-
lästä oli saapunut nuoriso-
seuralaisia neljän hengen 

ryhmä. 

Toiminta- 
kuulumisia 
Iinattijärven Nuorisoseu-
ran toiminnassa Hampus-
hallin rakentamistyö on ol-
lut päällimmäisenä. Usean 
vuoden rakennusurakka on 
valmistunut. Viime kesä-
nä tehtiin lämpöeristystyöt 
tanssisalin osalta. Ensi vuo-
den kesäkuussa on tarkoi-
tus pitää avajaistanssit. Hei-
näkuuksi on suunniteltu 
Kake Randelinin vierailu ja 
vielä kolmannet tanssitkin. 
Viime vuonna Iinattijär-
vi valittiin Vuoden Nuori-
soseuraksi Pohjois-Pohjan-
maalla. Koronan vuoksi 
juhlat ovat siirtyneet, tar-

koitus on nekin pitää ensi 
vuonna, kertoi puheenjoh-
taja Ritva Kinnula. 

Sarakylän Nuorisoseu-
ran toiminta on ollut jäissä 
koronan vuoksi. Tanssitoi-
minnassa tarvittaisiin ker-
raltaan vähintään 70 hen-
gen lipputulot ja näyttäisi, 
että tansseja ei tulevana tal-
vena pystytä järjestämään. 
Rautaromun keräystä on 
toteutettu ja talon pihas-
sa oleva kontti on jo ker-
ran tyhjennetty ja nyt alkaa 
olla jälleen täynnä. Kirppu-
tori pidettiin elokuussa ja 
tarkoitus on pitää niitä tu-
levaisuudessakin. Tuuli-
voimayhtiö on pitänyt ta-

lolla muutaman tilaisuuden 
ja omat seuran kokoukset 
on myös pidetty seuran ta-
lossa, kertoi puheenjohtaja 
Urpo Puolakanaho. 

Pudasjärven Nuoriso-
seuralle korona-aika aihe-
uttanut tuhansien eurojen 
menetykset, kun ei ole ol-
lut tilaisuuksia, eikä näin 
talosta vuokratuloja. Bin-
goa on alettu pyörittää sun-
nuntai-iltaisin joka toinen 
viikko. Viime sunnuntaina 
oli mukana 58 henkeä. Oli 
uusiakin, syyslomalaisia 
varmaankin ja lapsiperhei-
täkin mukana. Iijoen Tans-
sijoiden järjestämät tans-
sikurssitkin ovat alkaneet 

pyöriä. Toivon mukaan 
näyttämökin alkaa toimia. 
Pelastus on ollut se, että 
seuran talous on vahvassa 
kunnossa. Kiitos siitä kuu-
luu myös Iijoen tanssijoil-
le, jonka tanssitoiminnas-
ta on tullut tuloja. On myös 
tutkittu kohteita, mistä saisi 
hakea avustuksia ohjaajien 
palkkioihin mm. Sivistys-
seuralta. Pudasjärven Nuo-
risoseuralla on noin 80 jä-
sentä. Syyskokous pidetään 
3.11. kello 18 Koskenhovil-
la vuosikokouksena, kertoi 
seuran puheenjohtaja Arto 
Liekola. HT

Ylikiimingin Nuorittan Nuorisoseuralla oli paikalla vahva 
edustus. 

Nuorisoseurojen yhteisessä kokoontumisessa Koskenhovilla vaihdettiin kuulumisia ja poh-
dittiin myös yhteisten toimintojen mahdollisuutta. Toiminnanjohtaja Timo Nevanperä kes-
kellä. 
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Virkistysalueiden taidepenkeistä julkistustilaisuus

Pudasjärvellä on vuoden 
2021 aikana on aloitettu osana 
Pudasjärven kaupungin Lep-
poisasti liikkeelle-hanketta 
Kurenalan keskeisten lähi-
virkistysalueiden kehitystyö, 
jonka osana kohteiden saa-
vutettavuutta, yleistä käy-
tettävyyttä ja turvallisuut-
ta parannetaan. Osana tätä 
laajempaa kehitystyötä Ou-
lunkaaren kuntayhtymän ja 
Iin kunnan yhteisen Lähde! 
Taiteesta osallisuutta –hank-
keen puitteissa ollaan luotu 
taidepenkkejä, joita esiteltiin 
torstaina 21.10. Pudasjärven 
Työkeskuksen pihalla järjes-
tetyssä penkkien valmistu-
misen julkistustilaisuudessa. 

Paikallisen työkeskuksen 
asiakkaat ovat pudasjärve-
läislähtöisen taiteilijan Tal-
vikki Pisilän johdolla tuu-
nanneet valmiista penkkien 

aihioista taidepenkkejä mm. 
maalauksin ja puukoristein. 
Taidepenkeissä voi nähdä 
osallistujien ajatuksia Pudas-
järvestä ja pudasjärveläisyy-
destä, ja esimerkiksi alueen 
luonto on noussut vahvas-
ti esiin projektissa. Projek-
tin toteutusta ovat tukeneet 
myös paikalliset yritykset K-
Rauta Pudasjärvi ja Kontio-
tuote. 

Tilaisuudessa hanketta 
esitelleet Lähde! –hankeen 
projektipäällikkö Heidi Jäär-
ni ja Rimmin palvelukodin 
vastaava ohjaaja Marja Loh-
vansuu kertoivat, että penkit 
ovat työkeskuksen yhteinen 
taideteos, jossa on toteutettu 
osallistavaa taidetta. Halut-
tiin myös tuoda iloa kaupun-
kilaisille. 

-Toiveita on kyselty ja 
kuunneltu. Uusiutuvista ra-

kennusaineista valmistetuis-
sa penkeissä näkyy asioita, 
mitkä ovat Pudasjärvelle tär-
keää; Iijoki, kalat, luonto ja 
revontulet, esitteli penkkien 
tekemistä ohjannut taiteilija 
Talvikki Pisilä. 

Tähän mennessä on val-
mistunut kuusi penkkiä, jot-
ka sijoitetaan jo tämän syk-
syn aikana Rantaraitille, 
Rajamaanrantaan ja ome-
napuupenkki kaupunginta-
lon ja hirsikerrostalojen vä-
liin. Hankkeeseen liittyen 
loput kuusi penkkiä tullaan 
työkeskuksessa maalaamaan 
tulevan talven aikana ja ensi 
keväänä niitä viedään mm 
Sivakan pururadalle.

Kaupungin liikuntapaik-
kamestari Heino Ruuskanen 
toivoi, että penkit säilyvät 
ehjinä mahdollisimman pit-
kään. HT

Penkkien tekemistä ohjannut taiteilija Talvikki Pisilä ja projektipäällikkö Heidi Jäärni esitteli-
vät penkkiprojektia julkistustilaisuuteen kokoontuneelle työkeskuksen väelle.

Iijoki -penkissä näkyy joki, luonto, kalat ja kalastus. Taustalla näkyy sydänpenkki, jossa ylijää-
mävanerista leikattuihin sydämiin on siirretty Pudasjärveltä mieleen nousseita kauniita aja-
tuksia. Penkin vanereiden leikkauksen suoritti lahjoituksena Karhupaja. 

Työkeskuksen pihalla pidetyn julkistustilaisuuden jälkeen siirryttiin sisälle nauttimaan Pom-
makki-drinkit ja täytekakkukahvit. 

Kauppias Anne Pääahon 
kanssa ideoimme lähiruoka- 
ja hyvinvointitapahtuman 
lauantaina 23.10. Puhosky-
län M-kaupalle. Tavoittee-
na oli virkistää mieliä loka-
kuun pimeässä, vauhdittaa 
kaupassa asiointia ja kan-
nustaa kyläläisiä myymään 
leivonnaisia ja muita tuottei-
taan. Myyntipisteitä oli lau-

Lähiruoka- ja hyvinvointitapahtuma Puhoksella
antaina kaupan pihalla ja si-
sätiloissa.

Pudasjärvellä puhutaan 
paljon lähiruuan merkityk-
sestä, tekoja on vain niu-
kasti. Marjastaminen ja sie-
nestäminen ovat arvossa. 
Perheet saavat oman käy-
tön lisäksi myös käyttöra-
haa tuotemyynnistä. Samaa 
yritteliäisyyttä tulisi saada 

ruuanlaittoon ja leivontaan, 
erityisesti tuotteiden jatkoja-
lostamiseen. Hyvä esimerkki 
on tapahtumassakin muka-
na ollut Puhoksen kalan toi-
minta. Yrittäjä Helinä Koski 
oli myymässä kalasäilykkei-
tä, joita ainakin henkilökoh-
taisesti vien mielelläni tuliai-
siksi, ”oman paikkakunnan 
tuotteina”. Hänellä oli myös 
rieskaa myynnissä, josta voi-
si tulla myös ajankohtainen 
paikkakunnan oma tuote 
makua ja koostumusta miet-
timällä ”pudasjärveläisek-
si”. Perinteitähän rieskalla jo 
onkin.

Samoin gluteenittomat 
tuotteet ja hapanjuurel-
la leipominen ovat oman-
laista taitoa ja aikaa vaati-
vaa työtä. Arvokasta siis. 
Osaajia on kuitenkin mo-
nia kylillä, kunhan tulevat 
esille. Näiden tuotteiden li-
säksi tarjosin myös erilaisia 
säilykkeitä. Punaherukka-
inkiväärihillo, Balsamico-
tomaattihilloke ja kesäkur-
pitsa-chutney intialaisilla 
mausteilla herättivät mielen-
kiintoa. Tuotteista saa mo-
nipuolisuutta ja makua ruo-
kavalioon. Näistäkin voisi 
löytyä tuotteita useamman-
kin makuun. Kokeilla pitää, 
ei muuten tiedä. 

Anne Pääaho ja San-
na Taikina-aho esittelivät 
Neolife-tuotteita ja aina-
kin pesuaineet näyttivät he-
rättävän kiinnostusta. Tuot-
teista ei tiedä, jos niitä ei 
esitellä tapahtumissa. Fysio-
KVn Aloe Vera-tuotteet jäi-
vät nyt laukkuun aikapulan 
takia, mutta fysioterapia-
palveluista saatiin juttua ai-
kaan ja asiakasvarauksiakin. 
Villi ajatus tuli taas mielee-
ni vuosien jälkeen; liikkuva 
fysioterapiapalvelu kylille. 
Kylätaloja voisi hyödyntää 
asiakastapaamisissa tai jon-
kun kyläläisen kotoakin tai 
yrityksen tiloista saattaisi 
löytyä sopiva tila palvelujen 
tuottamiseen. Syötteen ky-
läyhdistyksen kanssa olen 
käynyt jo alustavia neuvot-
teluja asiasta ja Puhoksella-
kin on näytetty vihreää va-
loa asialle aikaisemmin. 
Mietitäänpä toteutustapaa ja 
kustannusten jakamista. 

Lähiruokatapahtuma oli 
paljon enemmän kuin ruo-
katapahtuma. Se innoit-
ti tuotekehittelyyn, jatkojär-
jestelyihin, yhteistyöhön ja 
palvelujen tuottamisiin ky-
lillä. Haastankin kylät to-
teuttamaan jotain ruokaan 
liittyvää tapahtumaa -nyt 
talvella! Valmistakaa yhdes-

Sanna Taikina-aho ja Anne Pääaho esittelivät myivät Neoli-
fe-tuotteita.

Helinä Koski esittelemässä ja myymässä Puhoksen Kalan 
tuotteita.

sä ruokaa, miettikää tuttu-
jen raaka-aineitten rohkeata 
käyttöä tai jakakaa parhaat 
hävikkiruokavinkit toisil-
le. Ja kokeilkaa. Martat, 4H 
ym. osaajat mukaan yhteis-
työhön kyläyhteisöjen kans-
sa. Ruuan valmistus, yhdes-
sä syöminen ja ruokavalion 
monipuolistaminen on ter-
veysteko! Henkilökohtai-
sesti jatkan PopUp- ravin-
tolapäivien toteuttamista 

eri teemoilla kotona, mökil-
lä ja työpaikalla. Tuotteet ei-
vät ole siistiä sarjatuotantoa 
vaan ”rustiikkisia tuottei-
ta” maisteltaviksi ja nautit-
taviksi. 

Ruokatapaamisiin kylillä 
ja torilla!

Katri Virtanen
FysioKV 


