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PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen

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

(Pöytävarauskset 3.11. mennessä 040 8398561, 5€/jäsenille ilmainen.)

Pudasjärven yhdistys

Nelli ja Niilo –pellet 
Jennin pop-up lapsikuvausta 

ilman ajanvarausta

Ja paljon muuta mukavaa! Tervetuloa!

LAPSIMESSUT
Liikuntahallilla 

la 5.11.2022 klo 10-13

Lastenvaate-esittelijöitä
Kirpputori

Pudasjärvi-Syöte-
Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.

Pudasjärvi-Syöte alueellaPudasjärvi-Syöte alueella

    0100 84250
1,25€/puhelu + 1,00€/min+pvm

Tilaa Kelataksi numerosta

Tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7.

Paikallinen ja Palveleva!

Nopeaan ja helppoon taksitilaukseen!

Pudasjärvi oli mukana
valtakunnallisessa 
mediamissiossa s. 4

Pudasjärven Urheilijoiden 
28. toimintavuosi
50 vuotta sitten s. 10

Rahoitustyöpajassa ajankohtaista 
tietoa eri avustus- ja 
rahoitusmuodoista s. 15

SÄHKÖÄ
OMALTA KATOLTA

Rahoitus
alk. 155€/kk

PYYDÄ TARJOUS
AURINKOVOIMALASTA!

SOITA JO TÄNÄÄN
p. 050 340 5100

www.kattoenergia.fi

Aurinkopaneeliesittely
K-Supermarket Pudasjärvi
to 3.11. klo 10-16.30

MIRKA
VÄYRYNEN

EDUSKUNTAAN
IRTI EU:STA 

- PÄÄTÖSVALTA SUOMEEN
 METSÄT ON MEIDÄN 

TURVE TAKAISIN - EI TUULIVOIMAA 
KOTIMAINEN RUOANTUOTANTO 

TURVATTAVA 

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

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.

Toyota Landcruiser 3,0TD manuaali, JÄMÄK-
KÄ, pakettiauto, vm. 1998, aj. 399 500 km, kats. 
9/22, kahdet renkaat, webasto, hyvä huoltokirja, 
vetokoukku.  8750€

Volvo V70 2,4 bens., manuaali, vm. 2007, aj. 
362 100, kats. 5/22, kahdet renkaat, HALPA.  
 3250 €

Toyota Landcruiser 3,0TD automaatti, HYVÄ, 
7 henk., vm. 2000, aj. 580 100 km, kats. 1/21, 
kahdet renkaat, lohkolämmitin, akkulaturi, hyvin 
huollettu, vetokoukku. 7950 €

Skoda Octavia farmari 1,6 bens, vm. 2004, aj. 
294000 km, JUURI KATSASTETTU, kahdet ren-
kaat, ilmastointi, vakkari.  2650 €

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

ÖLJYKYNTTILÄ HANSA ÖLJYKYNTTILÄ HANSA 
48-55H VALKOINEN 48-55H VALKOINEN 6 kpl6 kpl

ULKOTULI FXA ULKOTULI FXA 
45x105 mm 6kpl45x105 mm 6kpl

449595

449595

Kuuden kappaleen öljykynttilä-Kuuden kappaleen öljykynttilä-
pakkaus. Paloaika 48–55 tuntia. pakkaus. Paloaika 48–55 tuntia. 
Poltettava lyhdyssä.Poltettava lyhdyssä.

Kuuden kappaleen Kuuden kappaleen 
ulkotulipakkaus. ulkotulipakkaus. 
Paloaika 4–5 tuntia.Paloaika 4–5 tuntia.

RÖMPPÄ-
KAHVIT 

HILLOMUNKIN 
KERA PE 4.11., 
TERVETULOA!

Palvelemme: ma ja ke klo 10-17, ti ja to klo 10-16, pe klo 10-15, la suljettuPalvelemme: ma ja ke klo 10-17, ti ja to klo 10-16, pe klo 10-15, la suljettu

SYKSYN SUPERTARJOUS!

Moniteholasien 
Moniteholasien 

ostajalle kehykset 
ostajalle kehykset 

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

Yksiteholasien Yksiteholasien 
ostajalle 1.6 ostajalle 1.6 

ohennetut linssit ohennetut linssit 

kehyksen hinnalla! kehyksen hinnalla! 

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Optikon 
näöntutkimus 

0€! 

Lääkäripäivät pe 11.11., to 24.11. ja to 8.12 .
Lääkäripäivät pe 11.11., to 24.11. ja to 8.12 .

UUSI SILMÄLÄÄKÄRI 
UUSI SILMÄLÄÄKÄRI 

Lauri Pelkonen aloittaa vastaanotot 

Lauri Pelkonen aloittaa vastaanotot 

liikkeessämme perjantaina 11.11.
liikkeessämme perjantaina 11.11.

KEHYSESITTELY
KEHYSESITTELY

TORSTAINA 24.11.
TORSTAINA 24.11.
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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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Edesmennyt taiteilijaprofesso-
ri Kari Suomalainen nauratti 
kansaa pilapiirroksillaan. Kato-
lilainen kynätaituri oivalsi terä-
västi myös hengellisiä asioita. 
Kerran hän piirsi valtavan suu-
ren käden, jolla seisoi hyvin 
pieneksi kuvattu ihminen etsi-
en ja huudellen Jumalaa. Kuva 
pysäytti!

Ei vain ihminen vaan koko 
maailmankaikkeus ovat tur-
vallisesti Jumalan kämmenel-
lä. Ihminen on tässä kokonai-
suudessa se, joka usein eksyy 
suhteessaan Jumalaan, lähim-
mäisiinsä ja jopa itseensä. Kris-
tuksen opetuslapsetkin jumit-
tuvat ajoittain Emmauksen 
tien näköalattomuuteen. Vii-
leäksi jäähtynyt sydän ei näe 
kuinka Mestari kulkee kans-
samme. Pyhien asioiden äärel-
läkin voi olla sokea tai horjah-
taa sivuraiteelle. 

Taiteilijaprofessori oli saa-
nut Taivaalliselta Isältä suuren 
lahjan. Hän oli sisäistänyt, että 
Raamattu on “käden” kirja. Ju-
malan käden! 

“Herran oikea käsi korot-
taa, Herran oikea käsi tekee 
väkeviä tekoja” (Ps. 118:16) 
valistaa ilmoituksen sana. Se 
myös toteaa, että “Herran käsi 
tulee tunnetuksi hänen palve-
lijoissansa.” (Jes. 66:14) Kris-

tuksen Edelläkävijä Johan-
neksesta evankeliumi todistaa, 
että “Herran käsi oli hänen 
kanssansa.” (Lk. 1:66) Erä-
maan “Huutavan äänen” vai-
ettua yksikkömuoto muuttuu 
monikoksi. Alkukirkosta sa-
notaan: “Herran käsi oli hei-
dän kanssansa.” (Ap.t. 11:21) 
Tämä muutos sai aikaan sen, 
että usko Jeesukseen Kristuk-
seen levisi nopeasti. 

Ihmisen käden anatomias-
sa merkittävän toimintayksi-
kön muodostavat sormet. Kol-
miyhteisen Jumalan “käden” 
aktiivisuuden voi nähdä sa-
moin. Jumalan sormi kirjoitti 
israelilaisille laintaulut. (2. Ms. 
31:18) Samat sormet kirjoitti-
vat riipaisevan viestin Babylo-
nian kuninkaallisen linnan sei-
nälle. (Dan. 5:5) Jumalan käsi 
laskeutui pyhien profeettojen 
Elian (1. Kun. 18:46) ja Elisan 
päälle. (2. Kun. 3:15)   

Israelin kansan ollessa 
Egyptin orjuudessa astuivat 
Jumalan käskystä pyhä Moo-
ses, Jumalan näkijä ja hänen 
veljensä vanhurskas ylipap-
pi Aaron vaatimaan faaraolta 
kansan päästämistä vapaaksi. 
Kun faarao ei tähän suostunut 
Jumala löi egyptiläisiä vitsa-
uksilla. Faaraon hovin päävel-
hot vetosivat hallitsijaan, että 

tämä taipuisi jumalanmiesten 
tahtoon. He ymmärsivät vit-
sauksien ylittävän taikureiden 
temput, noituuden mahdin ja 
luonnontieteiden lainalaisuu-
det. Täynnä pelkoa velhot sa-
noivat faaraolle: “Tämä on Ju-
malan sormi.” (2. Ms. 8:19) 

Mainittu tapauskertomus 
noin 3500 vuoden takaa aset-
tuu mielenkiintoiseen kon-
tekstiin, kun kuljetamme sen 
rinnalle Jumalan Pojan todis-
tuksen: “Mutta jos minä Juma-
lan sormella ajan ulos riivaajia, 
niin onhan Jumalan valtakun-
ta tullut teidän tykönne.” (Lk. 
11:20) 

Nikealais-konstantino-
polilainen uskontunnus-
tus luonnehtii tätä jumalallis-
ta toimintaa “eläväksi tekijän” 
työksi, jota “yhdessä Isän ja 
Pojan kanssa kumarretaan ja 
kunnioitetaan.” Edellä kuva-
tuissa ilmiöissä seitsemän Ju-
malan henkeä (Ilm.3:1), Hän 
“joka on puhunut profeetto-
jen kautta”, toimi aktiivisesti 
ihmisten arkielämässä. Orto-
doksisen kirkon akatistos eli 
ylistysveisu luonnehtii Pyhää 
Henkeä “ehtymättömäksi voi-
man lähteeksi, sielujemme pa-
rantajaksi, pelastuksen iloksi, 
armolahjojen jakajaksi, loh-
duttajaksi ja korkeimmaksi to-

tuudeksi.” 
Tämä “käden evankeliumi” 

on mukana myös jokaisessa 
Ortodoksisen kirkon jumalan-
palveluksessa. Papin ja diako-
nin liturgiseen asuun kuuluvat 
ristinmerkillä koristellut irtohi-
hat. Niitä puettaessa lausutaan: 
“Sinun oikea kätesi, Herra, ih-
meellinen voimassaan. Sinun 
kätesi ovat minut muovan-
neet.” Käsillään tai siihen ot-
tamallaan ristillä pappi siunaa 
kansaa ja kirkkokansa puoles-
taan siunaa itsensä ristinmer-
killä. Kirkon jälkeen kristityt 
välittävät käden evankeliu-
mia eteenpäin hyvillä töillä ja 
aikeilla missä ikinä liikkuvat-
kaan.

Pyhä Henki, hyvyyden 
lähde ja elämän antaja, 

tule ja asu meissä!

Oulun Pyhän 
Kolminaisuuden kated-
raalin lukija Johannes, 

Pohjois-Suomen 
ortodoksinen seurakunta

Käden evankeliumi
Rakkaamme

Ritva Anneli
ILLIKAINEN
o.s. Luokkanen
s. 28.12.1935
sai kutsun taivaan kotiin
k. 22.10.2022

Kaikesta kiittäen ja syvästi ikävöiden

Aaro
Anne-Mari ja Kyösti
Henry
Elsi ja Vesa
Hannu ja Sanna
Mikael ja Mirja
Jukka ja Marilou
lastenlapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Sinne minne menet,
en minä voi sinua seurata.
Lähetän sinut matkaan,
käsiin, jotka ovat
omiani kestävämmät,
syliin, joka on
kaikkia sylejä suurempi.
Lähetän sinut ja kiitän, että elit.
 (Anna-Mari Kaskinen)

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan Pudasjärven kirkossa 11.11.2022 klo 12.00.

Muistotilaisuus vietetään läheisten kesken.

Pyhäinpäivän messu Sarakylän kappelissa 5.11. kello 
10. Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Kappelikuoro. Messussa luetaan viime pyhäinpäivän jäl-
keen Sarakylään haudattujen seurakuntalaisten nimet. 
Striimaus YouTube-kanavan kautta. Kirkkokahvit.

Pyhäinpäivän messu kirkossa 5.11. kello 18. Toimittaa 
Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. Kirkkokuo-
ro. Messussa luetaan viime pyhäinpäivän jälkeen Pudas-
järvelle haudattujen seurakuntalaisten nimet. Striimaus 
YouTube-kanavan kautta.

Messu seurakuntakodilla su 6.11. kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus 
YouTube-kanavan kautta. 

Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 9.11. 
kello 13.

Voces -yhtyeen konsertti seurakuntakodissa su 6.11. 
kéllo 18.30. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

Raamattupiiri seurakuntakodilla ke 2.11. krllo 18.00. 
HUOM! Ensi viikolla (9.11.) ei raamattupiiriä.

Reissu Yhteisvastuustarttiin Ouluun (Myllyojan seura-
kuntatalo) ke 16.11. Lähtö seurakuntakodilta kello 9.30 
ja paluu n. kello 16.00. Reissu on tarkoitettu kaikille Yh-
teisvastuukeräyksestä kiinnostuneille! YV-startissa saat 
ajankohtaista tietoa ensi vuoden keräyksestä. Ruokailu 
ja kahvittelu kuuluu ohjelmaan. Reissu on maksuton. Il-
moittautumiset viim. ti 8.11. joko marko.vayrynen@evl.
fi tai 0400 866 480/Marko Väyrynen.

Ystävänkammari ensi viikolla to 10.11. kello 12–13.30.

Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maa-
nantaina 7.11. kello 18.00.
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakunta-
kodin rippikoulusalissa kello 9.30–12. Myynnissä kah-
via ja pullaa, pullaa myös mukaan, sekä villasukkia. Ter-
vetuloa!
Iltakahvila Rönö perjantaina 4.11. kello 18–22. Rönös-
sä on luvassa menoa ja melskettä sekä yhdessäoloa. Ter-
vetuloa Rönöileen!
Nuorten reissu Maata Näkyvissä -festareille Turkuun 
18.-20.11.2022. Reissuun lähdetään seurakuntakodilta 
perjantaina aamulla kello 6.00 ja paluu on sunnuntain ja 
maanantain välisenä yönä. Reissun hinta on 70 € ja se si-
sältää lippupaketin ja festariruokailut koko viikonlopuk-
si, lattiamajoituksen koululla sekä matkat. Retki on tar-
koitettu rippikouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille 
ja nuorille aikuisille. Katso lisää tietoa tapahtumasta fes-
tareiden nettisivuilta maatanakyvissa.fi. Sitovat ilmoit-
tautumiset viimeistään keskiviikkona 2.11. Sirpalle (sir-
pa.kukkohovi@evl.fi / 040 752 4387) tai Tiinalle (tiina.
inkeroinen@evl.fi / 040 571 46 36).
Lapsiparkki pe 4.11. ja 11.11. kello 9.30–12 seurakun-
takodilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsi-
parkkiin. Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 
4 voi olla vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenoh-
jaajille P. 040 868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. 
Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan, 
vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.
Perhekerho ke 9.11. kello 10–12.30 seurakuntakodil-

la.  Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lap-
set yhdessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai 
muun aikuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, askartelua, 
pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja makeaa.    
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–
11. Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 
tai 040 175 8597.
Omaishoitajat kokoontuvat ti 8.11. kello 13 Meritas-
sa.
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–
11 ja 11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   
Rauhanyhdistykset: Pyhäinpäiväseurat ry:llä la 5.11. 
kello 15 (Jukka Karhumaa, Olli-Pekka Telkki), pyhäin-
päiväseurat ry:llä su 6.11. kello 13 ja klo 17 (Olli-Pekka 
Telkki, Jukka Karhumaa), seurat Sarakylän kappelissa 
su 6.11. kello 12 (Timo Lyytikäinen ja Samuli Leppä-
nen).
Kuolleet: Alli Hiltula 77 v., Aili Erkkilä 63 v.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

Ole näkyvillä – käytä heijastinta

Pimeän aikaan liikkuvia ja-
lankulkijoita ja pyöräilijöi-
tä on vaikea havaita. Hei-
jastimet ja valot  auttavat 
kevyenliikenteen kulkijoita 
erottumaan liikenteessä pa-
remmin. Kaukovaloilla aja-
va  autoilija näkee ilman 
heijastinta pimeällä tiellä 
kulkevan jalankulkijan noin 
150 metrin etäisyydeltä vaa-
tetuksesta ja auton valoista 
riippuen. Heijastinta tai hei-
jastinliiviä käyttävä havai-
taan jopa 600 metrin päästä. 
Kohtaamistilanteissa lähiva-
loilla ajava autoilija havait-
see ilman heijastinta kul-
kevan henkilön vasta noin 

50 metrin päästä. Kun au-
ton nopeus on 80 kilometriä 
tunnissa, jää vaaratilanteissa 
auton pysäyttämiseen aikaa 
noin kaksi sekuntia, joka ku-
luu reagoimiseen! 

Heijastava huomioliivi 
auttaa myös jalankulkijan 
seurana liikkuvaa lemmik-
kiä erottumaan pimeässä. 

Liikenteessä  
hämärä on  
yhteinen ongelma
Pudasjärven taajamassa on 
paikkoja, jossa on vaikea ha-
vaita pimeän aikana liikku-
via jalankulkijoita tai pyöräi-

lijöitä. Katu- ja mainosvalot 
sekä puiden ja pensaiden 
varjot saattavat hankaloittaa 
havainnointia. Sade, sumu, 
musta tie ja huurtuneet ik-
kunat vaikeuttavat kuljet-
tajan näkymää. Yhteisym-
märrystä tarvitaan puolin ja 
toisin, kun liikutaan kaduil-
la. Tutkimuksen mukaan 
vuonna 2020 tapahtuneista 
jalankulkijoiden kuoleman-
tapauksista yli puolet tapah-
tui pimeällä tai hämäräs-
sä. Heijastimia käyttämällä 
ja autoilijoiden rauhallisel-
la ajotavalla voidaan välttää 
loukkaantumisia ja kuole-
man tapauksia taajama-alu-

eella. Nyt olisikin syksyn 
pimeiden myötä kaikkien 
hyvä kiinnittää huomiota 
näkyvyyteen ja valppauteen 
liikenteessä. Heijastimen 
käytöstä olisi hyvä muistut-
taa niin kotona, koulussa, 
päiväkodissa kuin työpai-
koillakin. Ollaan näkyvillä 
– käytetään heijastinta – ol-
laan valppaita liikenteessä. 
Lisätietoja liikenneturva.fi

Ape Nieminen
Kuvat: Liikenneturva

Heijastimen paikka. Heijastimen näkyminen pimeässä.

Lapin kamariorkesteri
Kantaesitysvyörymä... ja Boléro!

pe 4.11. klo 19
kurkisali

pudasjärvi

John Storgårds,
kapellimestari

Liput 15/10€
myynti tuntia

ennen konserttia ovelta

Anni kuusimäki,
solisti

Debussy - Räihälä - Mařatka -
Yli-Salomäki  -  Ravel 

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

Voimassa 
TO-LA 3.-5.11.

Voimassa 
TO-LA 3.-5.11.

Voimassa 
TO-LA 

3.-5.11. TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 3.-6.11. ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Jauhelihakeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G
Riistakäristys L, G
Falafelpihvejä L, G

Perjantai
Kylmäsavu- 
lohikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Keitinperunoita L, G 
Riisiä L, G 
Naudan hapanimelä- 
kastike
Kasvislasagne  L, GTiistai

Lihakeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Lihapullakastike L, G

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

HERKKUTORILTA

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Maanantai
Lohikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamusi L, G
Kermaperunoita L,G
Uunimakkara L, G
Tomaatti-
fetabroilerikastike L, G 

Torstai
Lapinriistakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Lohkoperunoita L, G 
Aurajuustopossua L, G
Sitruunainen kanapasta 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät  
kasvikset
Päivän salaatit

ERÄ 450190

Pitkäaikasesti edulliset Pirkka- tuotteet! 
Voimassa 31.10.2022-1.1.2023

2 KPL

Ilman Plussa-korttia 1,09 kpl (5,45/l/kg) Ilman Plussa-korttia 0,99 kpl (5,66/kg)

2 KPL

Ilman Plussa-korttia 2,49 kpl (24,90/kg)

MUSTAPIPPURI-
TUOREJUUSTO  
100 g (22,50/kg) -9%

Plussa-etu-12 %
Plussa-etu

SUOMALAINEN 
KUOHUKERMAT
2 dl (4,75/l)

260

ESIPAISTETTU  
MAUSTEVOI- 
PATONGIT  
175 g, pakaste  
(4,95/kg)

-12 %
Plussa-etu

439

KEKSILAJITELMA 
JUUSTOILLE
250 g

Ruokamestarin

KARJALANPAISTI- 
LIHAT

1495
KG

SUOMI

1295

TUORE SUOMALAINEN  
PIKKUSIIKA 
Perämeri, Selkämeri, Suomi  
Säävaraus

KG

HERKKUTORILTA

1195
KG

Hätälä

TUORE  
LOHIFILEE
Vakuumipakattu 
A-leikattu, Norja  
Rajoitus 2 fileetä/talous

ERÄ

SUOMI

Voimassa 
KE-LA 2.-5.11.

TUORE  
SUOMALAINEN  
KIRJOLOHEN MÄTI
Suomi

3495
KG

HERKKUTORILTA

ERÄ

SUOMI

Päivän 
keitto hintaan 
3,95€/annos

Makeita 
uutisia! Bruno 
klementiinit 

ovat 
saapuneet!

Bruno 
klementiinit

3,99€/kg 

Haapalan

JUUSTOLEIVÄT
500 g (9,98/kg)

499
KPL

499
PKT

Juhla Mokka

JAUHETUT  
KAHVIT 
400-500 g (9,98-12,48/kg)  
Rajoitus 2 pkt/talous

Ilman Plussa-korttia 6,59 pkt (13,18-16,48/kg)

-24 %
Plussa-etu

-31-44 %
Plussa-etuCoca-Cola 

VIRVOITUSJUOMAT 
24 x 0,33 l (0,96/l)  
sis. pantit 2,40 
Rajoitus 2 erää/talous

Ilman Plussa-korttia 13,49-15,99/24-pack (1,40-1,72/l) sis. pantit 2,40

999 24
-PACK

Ilman Plussa-korttia 2,55-3,09 kpl (12,75-15,85/kg)

Fazer

SININEN  
MAITOSUKLAA  
sekä MAKU- ja  
TUMMASUKLAALEVYT
190-200 g (10,00-10,53/kg) 
Ei  Winter

-21-35 %
Plussa-etu

10.- 5 KPL

3 KPL PKT
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Ei rajoitteita!

Tarjous on henkilökohtainen ja koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltui-
hin tuotteisiin. Tarjous ei koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista tuoteostoista, 
jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Silmälasien ostajalle optikon näöntutkimus 0 €. Tarjous on voimassa 20.11.2022 asti.

KAHDET LASIT,  
 YKSI HINTA.

Osta silmälasit, saat itsellesi kaupan päälle mitkä tahansa saman- 
arvoiset tai edullisemmat silmälasit, merkkiaurinkolasit tai piilolinssit!

VIELÄ 
EHDIT!

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI

PUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649

Pudasjärvi oli mukana 
valtakunnallisessa mediamissiossa
Pudasjärven helluntaiseu-
rakunta ja ev.lut. seura-
kunta olivat mukana val-
takunnallisessa Se löytyi 
-mediamissiossa järjestä-
mällä perjantaina 21.10. 
yhteisen iltatapahtuman 
Hyvän olon keskuksen Kur-
kisalissa. Kyse oli valta-
kunnallisesti historiallisen 
laajasta evankeliointikam-
panjasta, jonka toteuttivat 
yhtä aikaa 386 seurakun-
taa ja 40 muuta kristillis-
tä toimijaa ympäri Suomen. 
Valtakunnallisesti media-
missiota koordinoi IRR-TV 
medialähetysjärjestö. 

Tilaisuuden avannut 
seurakuntapastori Jari Val-
konen totesi Mediamis-
sion tarkoituksena olleen 
herätellä suomalaisia miet-
timään elämän perimmäis-
tä tarkoitusta. 

-Kampanja toteutetaan 
yhteiskristillisesti keskitty-
en kristinuskon perusasi-
oihin. Opillisiin asioihin ei 
oteta kantaa, vaikka näke-
mykset ja tulkinnat Raa-
matusta voivat vaihdella 
eri seurakunnissa. Kaikille 
kampanjassa mukana ole-
ville toimijoille yhteistä on 
halu jakaa evankeliumin 
ilosanomaa, totesi Valko-
nen.

Valkonen myös sanoi 
iloitsevansa tästä Pudas-
järvellä ainutlaatuisesti yh-
teiskristillisestä tilaisuu-
desta ja toivoi yhteyttä 
pidettävän myös tulevai-
suudessa. 

Tilaisuudessa pyrittiin 
saamaan rento tunnelma ja 
oli myös musiikkipainottei-
nen. Yhteislaulut säesti kita-
ralla diakoni Marko Väyry-
nen ja toimittaja Ari-Pekka 
”Ape” Nieminen lauloi kita-
ransa säestyksellä omia te-
kemiään hengellisiä lauluja. 

Pääpuhujana illassa oli 
Pudasjärvellä noin 10 vuot-
ta sitten nuorena pappi-
na työskennellyt Kuhmon 
kirkkoherra Timo Suutari. 
Hän muisteli lämmöllä Pu-

dasjärven puolentoista vuo-
den työrupeamaansa ja ker-
toi olevan edelleen ystäviä 
ja yhteyksiä paikkakunnal-
le. 

-Jumalan sydän on suuri. 
Hän ei jätä työtään kesken. 
Uskon löytyminen on elä-
mässä tärkeää. Jumalan hy-
vyyden vastaanottamises-
sa ei kannata jarrutella. On 
hyvä nähdä myös lähim-
mäinen, kuten laupias sa-
marialainen näki ja auttoi. 
Jeesus on suurin lähimmäi-
nen. Hän ei kävele ohi. Yh-
teys Häneen löytyy rukoile-
malla, totesi Suutari. 

Hän myös kehotti sijoit-
tamaan taivaallisiin asioihin 
ja olemaan aktiivinen seura-
kunnan toiminnassa. 

-Seurakunnassa on tilaa 
rukoileville ihmisille. 

Pärjänsuolla asuva Mark-
ku Honkasen todisti siitä, 
kuinka hän löysi 17 vuotta 
sitten henkilökohtaisen us-
kon Jeesuksen. 

-Se on ollut elämäni pa-
ras ratkaisu, hän totesi. 

Tilaisuuden käytännön 
järjestelyistä vastasi use-
an henkilön järjestelytoi-
mikunta, jossa aktiivisina 
toimijoina olivat muun mu-
assa Merja Honkanen ja Eli-
na Wachira. 

Missiokampanjaan on 
kuulunut myös pudasjär-
veläisiin kotitalouksiin jaet-
tu kirjanen, jonka lehdillä 
16 henkilöä kertovat vakau-
muksestaan. Halutessaan 
voi saada kirjasen maksut-
ta itselleen soittamalla me-

Se löytyi -missiotapahtuman järjestelyistä vastasi toimikunta, jossa olivat edustettuina ev.lut. seurakunnan ja helluntaiseu-
rakunnan henkilöitä. 

Pudasjärvellä tunnetulla Timo Suutarilla riitti tilaisuuden loputtua jututettavia ja hän oli myös valmis tarjoamaan rukousapua. 

diamission ilmaisnumeroon 
0800 135 135. Sitä kautta on 

mahdollista jättää yhtey-
denottopyyntö, jolloin Se 

löytyi -mission vapaaeh-
toistoimija soittaa ja voi kes-

kustella mieltään askarrut-
tavista asioista.  HT
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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 3.-9.11. TEKSTIILIOSASTOLTA PYHÄINPÄIVÄÄNAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

MA-TI 7.-8.11. KESKIVIIKKONA 9.11.

TORSTAI-PERJANTAI 3.-4.11. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 7.-9.11.

KENKÄOSASTOLTA

PYHÄINPÄIVÄN HERKUT       -TAVARATALOSTA

119999

229999

119999

999595

224949

229999

112929
pkt

119999

11119595
kg

pkt

334949

prkprk

119999

559999

224949
pkt

331919

999595
pkt

levy

kpl

pkt

pkt

pkt

113939
prk

224545
pss

669999
rasras

339999
kplkpl

pktpkt

pss

117979
pkt

2 kg/2 kg/
taloustalous669595

kgkg 669595
kg

11119595
kg

224949
pkt

559999
pkt

pkt225050
rasras

110000
pkt

779595
kg

pkt

79799090
paripari 79799090

paripari 79799090
paripari

2 pkt

2 pkt/talous

114949555050
rasras 118585

rasras pss

11119595
kg

229999
pkt

Laktoosittomat 2,99 pkt

999595
kgkg

2 kalaa/talous

ValioValio
JOGURTTIJOGURTTI

1 kg tai1 kg tai
JUOTAVAT JUOTAVAT 
JOGURTITJOGURTIT

0,95 l0,95 l

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

AtriaAtria
PIKKU-PIKKU-
KINKKUKINKKU
1 kg1 kg

Snellman Snellman 
MEETVURSTIMEETVURSTI
200 g200 g
viipaleetviipaleet

Kulta Katriina Kulta Katriina 
KAHVIKAHVI
500 g500 g

Pingviini Pingviini 
MAUSTETUTMAUSTETUT
KERMA-KERMA-
JÄÄTELÖT JÄÄTELÖT 1 l1 l

Eldorado Eldorado 
kuivatut kuivatut 
KIVETTÖMÄTKIVETTÖMÄT
LUUMUTLUUMUT
250 g250 g

Panda Panda 
JUHLA-JUHLA-
PÖYDÄN PÖYDÄN 
KONVEHTIKONVEHTI
3x30 g3x30 g

Kivikylän Kivikylän 
LÖYLY-LÖYLY-
LENKKILENKKI
400 g400 g

Vaasan Vaasan 
ISOPAAHDOTISOPAAHDOT
500-525 g500-525 g

Atria Atria 
MAKSA-MAKSA-
LAATIKKOLAATIKKO
400 g400 g

Atria Atria 
PUNAINENPUNAINEN
LENKKILENKKI
500 g500 g

Atria RehtiAtria Rehti
LIHAISA LIHAISA 
NAKKINAKKI

280 g280 g

Snellman kunnonSnellman kunnon
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI

500 g500 g

Findus Findus 
Pommes Pommes 
NOISETTESNOISETTES
350 g350 g

Vip Vip 
GLÖGI-GLÖGI-
JUOMAJUOMA
1 l1 l

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Mr PaniniMr Panini
OHUTLEIPÄ-OHUTLEIPÄ-

RULLATRULLAT
250 g250 g

kebab, kana tai kinkkukebab, kana tai kinkku

PorsaanPorsaan
PAAHTOKYLKIPAAHTOKYLKI KANAN-KANAN-

MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

Atria Atria 
Ohuen Ohut Ohuen Ohut 
PALVI-PALVI-
KINKKU KINKKU 200 g200 g

Atria takuumureaAtria takuumurea
NAUDANNAUDAN
PIPPURIPIHVI PIPPURIPIHVI 
280 g280 g
paahtopaistiapaahtopaistia

Marabou Marabou 
SUKLAA-SUKLAA-
LEVYTLEVYT
185-200 g185-200 g

Eesti PagarEesti Pagar
VALKOSIPULI- VALKOSIPULI- 
taitai YRTTI- YRTTI-
PATONKIPATONKI
175 g175 g

ValioValio
VIOLAVIOLA
TUORE-TUORE-
JUUSTOT JUUSTOT 
200 g200 g

NaudanNaudan
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT

Atria porsaanAtria porsaan
SISÄFILEE SISÄFILEE n. 500 gn. 500 g
pehmeä pippurinenpehmeä pippurinen

Kuoma  Kuoma  
NUOSKANUOSKA
Koot: 35-41Koot: 35-41
ruskearuskea

KariniemanKarinieman
BROILERINBROILERIN

SIIVETSIIVET
700 g700 g

19199090 10109090 26269090

Miesten Miesten 
”hirvi” ”hirvi” 
KERRASTOKERRASTO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Miesten Miesten 
”hirvi” ”hirvi” 
KERRASTO-KERRASTO-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

MiestenMiesten
”Risto” ”Risto” 
KERRASTOKERRASTO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Kuoma Kuoma 
LUMITARINALUMITARINA
Koot: 35-41Koot: 35-41

Kuoma Kuoma 
REIPASREIPAS
Koot: 35-45Koot: 35-45

KariniemenKariniemen
broilerinbroilerin

MINUUTTI-MINUUTTI-
PIHVIPIHVI

290-370 g290-370 g

JÄÄ-JÄÄ-
SALAATTISALAATTI

SuomiSuomi

PISARA-PISARA-
TOMAATTITOMAATTI

250 g250 g
EspanjaEspanja

HyväHyvä
NAUTANAUTA
JAUHE-JAUHE-
LIHALIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

Myllyn Paras Myllyn Paras 
TORTTU-TORTTU-
TAIKINA-TAIKINA-
LEVYJÄLEVYJÄ
1 kg1 kg

89899090
paripari

Kuoma Kuoma 
RICKYRICKY
Koot: 40-46Koot: 40-46

14149595

MiestenMiesten
”Risto” ”Risto” 
KERRASTO-KERRASTO-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

1141149090 1141149090 24249090

Kuoma lasten Kuoma lasten 
TOPPA-TOPPA-
TAKKITAKKI
Koot: 128-164 cmKoot: 128-164 cm

Kuoma lasten Kuoma lasten 
TOPPA-TOPPA-
PUKUPUKU
Koot: 92-122 cmKoot: 92-122 cm

BrandlessBrandless
lastenlasten
THERMO- THERMO- 
HOUSUTHOUSUT
Koot: 130-160 cmKoot: 130-160 cm

25259090

BrandlessBrandless
lastenlasten
THERMO- THERMO- 
HUPPARIHUPPARI
Koot: 130-160 cmKoot: 130-160 cm

999595

Cross Cross 
Adventure Adventure 
MERINO-MERINO-
SUKKASUKKA
80%, koot: 36-4780%, koot: 36-47

45459595

M.X.OM.X.O
miesten miesten 
PAITAPAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

39399090

BrandlessBrandless
miesten vuorellinen miesten vuorellinen 
REISITASKU-REISITASKU-
HOUSUHOUSU
Koot: 30”-38”/30”-32”Koot: 30”-38”/30”-32”

74749090

B. CoastlineB. Coastline
naisten naisten 
NEULE-NEULE-
TAKKITAKKI
Koot: S-XXL, 36% villaKoot: S-XXL, 36% villa

Polar Polar 
HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
4 kpl, paloaika 25h4 kpl, paloaika 25h

Polar Polar 
HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
paloaika 120hpaloaika 120h

HAUTA-HAUTA-
KYNTILÄKYNTILÄ
tekstillätekstillä
paloaika 65hpaloaika 65h

ÖLJY-ÖLJY-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
enkelienkeli
paloaika 36hpaloaika 36h

JUHLA-JUHLA-
HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
paloaika 168hpaloaika 168h

Kynttilä-tuote Kynttilä-tuote 
patentti patentti 
HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ

Polar Polar 
HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄ KYNTTILÄ 
5 kpl5 kpl
paloaika 25hpaloaika 25h

LÄMPÖ-LÄMPÖ-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
maxi 12 kplmaxi 12 kpl
paloaika 8hpaloaika 8h

Polar Polar 
ÖLJYKYNTTILÄÖLJYKYNTTILÄ
6 kpl6 kpl
paloaika 55hpaloaika 55h

Polar Polar 
ÖLJYKYNTTILÄÖLJYKYNTTILÄ
6 kpl6 kpl
paloaika 96hpaloaika 96h

PÖYTÄ-PÖYTÄ-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
8 kpl8 kpl
valk.tai punvalk.tai pun
paloaika 16hpaloaika 16h

LYHTY-LYHTY-
KYNTTILÄ KYNTTILÄ 
12 kpl12 kpl

HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
paristollaparistolla

LYHTY-LYHTY-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
5 kpl5 kpl
paloaika 14hpaloaika 14h

HAUTA-HAUTA-
LYHTYJÄLYHTYJÄ

224949

330909

331919

221919

336969

005555

229999

332525

559999

10109595

555050

223535

229595

116969

777575
AlkaenAlkaen

TuoreTuore
NorjanNorjan
LOHILOHI
1-3 kg1-3 kg

kokonainenkokonainen
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Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
25.10. Päätettiin, että kau-
punki osallistuu ensi vuon-
na 60 000 eurolla Syötteen 
Matkailuyhdistys ry:n yh-
teismarkkinointiin. Matkai-
luyhdistyksen tavoitteena 
on vahvistaa Syötteen alu-
een tunnettuutta kotimaassa 
ja ulkomailla. Tavoitteena on 
myös edistää alueen kasvua 
ja kehittymistä ympärivuo-
tisena matkailualueena. Kai-
kessa toiminnassa otetaan 
huomioon kestävä matkai-
lu sekä vastuullisuus. Syöte 
on mukana Visit Finlandin 
STF-ohjelmassa, jota ediste-
tään tulevalla kaudella. Alu-
eelle tulevat isot investoin-
nit otetaan myös huomioon 
matkailuyhdistyksen toi-
minnassa. Matkailuyhdistys 
tekee tässä tiivistä yhteistyö-
tä Pudasjärven Kehitys Oy:n 
kanssa. Myös mahdolliset 
hankkeet tullaan hakemaan 
jatkossa yhdessä Kehityksen 
kanssa. 

Eteläisen osan 
asemakaava- 
ehdotus 
Asemakaavan muutos Ku-
renalan eteläisen osan ase-
makaavan kortteliin 14 kaa-
vanlaatija on valmistanut 
asemakaavaehdotuksen. Eh-
dotukseen ja selostukseen 
on luonnosvaiheen jälkeen 
lisätty rakennuspaikka nu-
mero kolme, joka muodos-
tuu luonnosvaiheen jälkeen 
kaupungille ostetun Tuop-
pi tilaan sisältyvästä aluees-
ta. Muita muutoksia kaava-
luonnoksen jälkeen ei ole 
tehty. Päätettiin hyväksyä 
laadittu asemakaavaehdotus 
ja asettaa se nähtäville sekä 
pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot.

Metsänmyyntiä
Koillismaan metsähoitoyh-
distys / Jussi Perttu on pyy-
tänyt tarjoukset Törrö ja 
Nivankangas -tilojen hak-
kuusta. Tarjouspyynnön 
mukaan Nivankankaan alue 
hakataan tulevaa maaseutu-
maista asutusta silmällä pi-
täen. Ranuantiestä lähtevä 
tielinja hakataan auki kau-
pungin tekemän maasto-
merkinnän mukaisesti sulan 
kauden 2022 aikana. Nivan-
kankaan kaikki muu hakkuu 
tehdään talvikorjuuna maas-
tovaurioiden minimoimisek-
si. Puukaupan tekemiseen 
päätettiin hyväksyä korkein 
Stora Enso Oyj:n tarjous.

Kouluverkko- 
selvitys ja opetus-
suunnitelma
Hyvinvointivaliokunta on 
kesä- ja elokuun kokouksis-
saan saanut laajasti katsaus-
ta koulujen tilanteesta mm. 
oppilasmäärien ja koulukiin-
teistöjen kunnon osalta. Va-
liokunnassa oli keskustel-
tu kouluverkkotarkastelun 
käynnistämisen tarpeelli-
suudesta ja päädytty siihen, 
että kouluverkkoa ja koulu-
jen tulevaisuudennäkymiä 
on syytä tarkastella, kuten 
valtuuston hyväksymä ta-
lousohjelma edellyttää. Sa-
malla valiokunta linjasi, että 
tarkastelu on syytä ulottaa 
koskemaan koko kouluverk-
koa lukio mukaan luettuna. 

Kaupunginhallitus kes-
kusteli oppimisympäristöjen 
kehittämisestä ja oppilaiden 
hyvinvoinnin parantamises-
ta sekä yhtyi hyvinvointi-
valiokunnan näkemykseen, 
että koulujen tulevaisuu-
den näkymiä selvitetään ja 
kehittämistä innovatiivisin 

keinoin. Kaupunginhallitus 
totesi myös, että koulujen 
lakkauttaminen ei ole tässä 
kohtaa ajankohtaista, joten 
kouluverkkoselvitystermiä 
ei tässä nyt käytetä.

Hyväksyttävänä ollut Pu-
dasjärven perusopetuksen 
opetussuunnitelma sisältää 
päättöarvioinnin kriteeris-
tön täsmennykset ja ohjausta 
koskevat muutokset. Samoin 
hyväksyttävänä oli erityisen 
tutkinnon suorittamiseen 
kohdistuvia täsmennyksiä. 
Nyt hyväksyttyihin muutok-
siin sisältyy edelleen Ope-
tushallituksen 10.5. määrää-
mät täsmennykset oppilaan 
ja opiskelijan oikeusturvaan 
sekä oppimisympäristön 
turvallisuuteen. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä Pu-
dasjärven perusopetuksen 
opetussuunnitelman muu-
tokset.

Hallintojohtajan 
virka
Hallintojohtajan virkaa hoi-
tava Seija Turpeinen on ai-
keissa jäädä virastaan eläk-
keelle kesällä 2023. Virka on 
julistettu haettavaksi ja vir-
kaan tuli yhteensä 17 ha-
kemusta, joista neljä oli ve-
tänyt hakemuksensa pois. 
Virantäytössä voidaan ot-
taa huomioon 13 hakemusta. 
Lisätehtäviä päätettiin teet-
tää hakijoista Mirva Haata-
ja, Anssi Lahnalampi, Sanna 
Leinonen, Tapani Maaninka, 
Henri Pätsi ja Jukka Rinne. 
Tavoitteena on päättää haas-
tatteluun kutsuttavista 8.11. 
kaupunginhallituksen koko-
uksessa.

Tarkastuslauta-
kunnan kertomus
Kaupunginhallitus merkit-

si tarkastuslautakunnan ar-
viointikertomuksen tiedoksi 
ja esittää lautakunnan suo-
situsten valmistelusta kau-
punginvaltuustolle. Talou-
den tasapainotusohjelman 
toteutuminen esitellään val-
tuustolle talousarviokäsitte-
lyn yhteydessä. Kehittämis-
rahaston käyttöä hallinnoi 
kaupunginhallitus ja kehit-
tämisrahastoa käytetään ra-
haston sääntöjen mukaiseen 
toimintaan, ei alijäämien kat-
tamiseen. Toiminta-alueet 
pyrkivät kirjoittamaan laa-
jemmat sanalliset selvitykset 
talousarvion poikkeamiin. 
Viranhaltijoiden on syytä 
kiinnittää huomioita tarkas-
tuslautakunnan huomioon 
vastaamisessa tiedustelui-
hin, viesteihin ja puheluihin.

Talousarvio ja  
talous- 
suunnitelman 
tilannekatsaus
Hallitukselle esiteltiin ta-
lousarvio 2023 ja taloussuun-
nitelma 2024-2025 valmiste-
lun tilannekatsaus. Vuoden 
2023 raamin laskennassa on 
huomioitu kuluvan vuo-
den talousarvio, talouden 
sopeutusohjelman säästöta-
voite 130 000 euroa sekä ar-
vioitu kolmen prosentin kus-
tannusten nousu palkoissa. 
Lisäksi laskennassa on huo-
mioitu hyvinvointialueelle 
siirtyvät kustannukset, sekä 
kaupungin oman ateriapal-
velujen siirtyminen tuleval-
le inhouse-yhtiölle. Hallitus 
merkitsi tietoonsa saatetuk-
si talousarvion 2023 ja ta-
loussuunnitelman 2024-2025 
valmistelun tilanteen sekä 
edellytti toiminta-alueilta 
säästötavoitteiden toteutu-
misen lisätäsmennyksiä.

Lausuntoja
Hallitus antoi lausunnon 
luonnoksesta sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetukseksi 
vähimmäistietosisällöksi.

Pohjois-Pohjanmaan liit-
to oli pyytänyt lausuntoa 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
talous- ja toimintasuunni-
telmaluonnoksesta vuosil-
le 2023-2025. Hallitus toteaa, 
että kokonaisuutena talous- 
ja toimintasuunnitelmassa 
esitetyt tavoitteet ovat maa-
kuntaohjelman ja strategian 
mukaisia ja pääosin toteutta-
vat laajan maakunnan kehit-
tämistavoitteita. Pudasjärvi 
esittää kuitenkin muutamia 
lisäyksiä ja painopisteitä 
suunnitelmaan. Pudasjär-
vi pitää tärkeänä tavoitteena 
sitä, että käynnistyneen uu-
den EU-ohjelmakauden sekä 
JTF:n painopisteissä sekä 
käytössä huomioidaan riittä-
västi harvaan asutun alueen 
kehittämistarpeet. Kaupun-
ki edellyttää myös, että maa-
kunnan liitto osoittaa vahvaa 
edunvalvontaotetta metsi-
en kestävän ja taloudellisesti 
kannattavan käytön mahdol-
listamiseksi jatkossakin EU:n 
alueella, Suomessa ja täällä 
varsinaisten metsävaranto-
jen äärelläkin. Lisäksi eten-
kin harvaan asutuilla alueilla 
metsästä saatavan energian 
merkitys ei lähitulevaisuu-
dessa tule vähenemään, pi-
kemminkin päinvastoin. 
Kaupunki pitää erittäin tär-
keänä liiton pyrkimyksiä 
varmistaa ja edistää alem-
man tieverkon kunnossapi-
don taso ja rahoitus myös 
tulevaisuudessa. Kaupun-
ki esittää huolensa VT20 ja 
kt78 liikenneväylien merkit-
tävyyden huomiotta jättämi-
sestä. Lausunnossa todettiin, 
että Tuuli-hanke on kokonai-

suudessaan toteutettu hyvin 
ja kriittisellä ajanhetkellä. 
Tuuli-hankkeen toteuttami-
nen on mahdollistanut myös 
Pudasjärven oman, paikal-
lisista lähtökohdista toteu-
tetun tuulivoimaselvityksen 
ja sijainninohjausmallin to-
teuttamisen. Kaupunki edel-
lyttää sitä, että aktiivinen 
vuoropuhelu laadittavana 
olevan energia- ja ilmasto-
vaihemaakuntakaavan osal-
ta jatkuu edelleen kaavan 
ehdotusvaiheessa, tarkem-
pien selvitysten valmistuttua 
ja että jatkotyössä huomioi-
daan myös Pudasjärven oma 
tuulivoimaselvitys.

Pohjois-Pohjanmaan pe-
lastuslaitos oli pyytänyt lau-
suntoa palvelutasopäätös-
luonnokseen. Pudasjärven 
kaupunki pitää tärkeänä, et-
tei Pudasjärven pelastuslai-
toksen toiminnan sisältöä 
eikä resursointia heikenne-
tä entisestä vuodelle 2023. 
Nykyisessä tilanteessa ase-
mapaikkojen määrä sekä 
niihin liitettyä henkilöstö-
vahvuutta voidaan pitää täs-
sä ajanhetkessä tarkoituksen 
mukaisena. Kaupunki huo-
mauttaa, että tulevien vuo-
sien palvelutasopäätöksiä 
suunniteltaessa tulee ottaa 
huomioon erityisesti Syöt-
teen matkailualueen viime-
aikainen kehitys, jossa tar-
vittava paikallinen valmius 
ja resursointi tulee varmis-
taa myös jatkossa. Valtatie 
20 kasvavat liikennemäärät 
sekä sijoittuminen osin poh-
javesialueille asettavat myös 
omat erityisvaatimukset pai-
kalliselle reagointikyvylle.

PUDASjärveläinen lehti

Pudasjärvi osallistuu 60 000 eurolla 
Syötteen yhteismarkkinointiin

Sarakylästä kotoisin oleva 
Anuliina Sarajärvi perus-
ti 1.10. Pudasjärvelle uuden 
isännöintipalveluita tarjo-
avan yrityksen. Asiakaspal-
velusta hänellä on kokemus-
ta yhdentoista vuoden ajalta 
Pudasjärven 

K-Supermarketista. Vuo-
den 2019 elokuussa Anuliina 
vaihtoi työpaikkaa ja on siitä 
lähtien toiminut isännöitsi-
jänä Pudasjärven Vuokrata-
lot Oy:ssa. Hän on suoritta-
nut työn ohessa isännöinnin 
ammattitutkinnon. Tällä 
hetkellä hän opiskelee tek-
nisen isännöitsijän-tutkin-
toa. Anuliina kertoi, että en-
nen miesvaltaisella alalla 
nykyään myös naisia toivo-
taan enenevässä määrin hoi-

tamaan taloyhtiöiden isän-
nöintiä. Asiakaspalvelu- ja 
yhteistyötaitoa tarvitaan, 
että asiat tulevat hoidettua 
oikeaan aikaan ja hyvässä 
hengessä.

Sara-Isännöinti Oy
- Toimin tällä hetkellä Pu-
dasjärven Vuokratalot 
Oy:ssä kiinteistövastaavana. 
Aloitin Taloasema-yrittäjyy-
den sivutoimisena yrittäjä-
nä. Pitkän ajan suunnitel-
mani on, että voisin siirtyä 
pikku hiljaa kokopäiväiseksi 
isännöitsijäksi perustamaa-
ni Sara-Isännöinti Oy:öön. 
Tällä hetkellä käyn omalla 
ajallani Taloaseman koulu-
tuksia ja valmistelen mark-
kinointia. Jossain vaiheessa 

innostuin valtakunnallisen 
Taloaseman tarjoamasta 
mahdollisuudesta perustaa 
oma itsenäinen yritys hei-
dän ketjunsa alle. Yrittäjäksi 
ryhtyvä saa Taloaseman ke-
hittämän liiketoimintamal-
lin ja ketjun täyden tuen. En 
halunnut alkaa isännöimään 
asunto-osakeyhtiöitä yksin. 
Ketjun kautta saan tarvit-
tavaa tukea ja näkyvyyttä 
sekä isännöintiin tarvittavat 
nykyaikaiset sähköiset jär-
jestelmät ja lakipalvelut. En 
ole vielä tehnyt varsinaisia 
asunto-osakeyhtiöiden isän-
nöintiä, koska aloitin itse-
näisenä yrittäjänä Taloase-
ma-ketjussa vasta lokakuun 
alusta. Pudasjärvellä olen 
ensimmäinen Taloasema-

yrittäjä. Pohjoisin yrittäjä on 
Rovaniemellä ja kaksi toimii 
Oulussa.  Valtakunnallisesti 
Taloasema on isännöintialal-
la tuttu ja tykätty yritys, ker-
toi Anuliina.

Kutsu aloitus- 
tilaisuuteen
- Lähiviikkoina tulemme ot-
tamaan yhteyttä taloyhtiöi-
den hallituksien puheenjoh-
tajiin ja kutsumme heidät 
yritykseni aloitustilaisuu-
teen. Taloasemalla on tapa-
na yrittäjän kanssa järjestää  
avajaistilaisuus aina uudel-
la paikkakunnalla, jossa on 
mukana myös ketjun edus-
taja. Tilaisuus tulee olemaan 
keskiviikkona 23.11. Tar-
kempi paikka ja aika tule-

vat lehti-ilmoitukseen ennen 
tilaisuutta. Odotan innol-
la, että saisin aluksi muuta-
mia taloyhtiöiden isännöin-
tejä, joiden kautta pääsisin 
alkuun. Mitään suurempia 
paineita aloittelevana yrit-
täjänä en ole vielä ottanut. 
Uskon, että asiakkaita tu-
lee, kun asiat hoitaa hy-
vin ja sana kiirii. Markki-
noinnilla on myös iso osa 
yrityksen kasvussa. Yri-
tykseni toimii Pudasjärvi-
Oulu-akselilla. Isännöinti on 
etupäässä asiantuntija työ-
tä ja palveluiden hankkimis-
ta taloyhtiölle. Isännöitsijän 
tehtäviin kuuluu muun mu-
assa taloyhtiön vakuuksi-
en, sopimusten, kirjanpidon, 
vastikevalvonnan, taloyh-

Tarjolla uutta isännöintipalvelua

tiön kokouksien ja muiden 
käytännön asioiden ja tehtä-
vien hoitaminen.

Ape Nieminen

Anuliinan tarkoituksena on 
palvella asiakkaitaan säntil-
lisesti ja tunnollisesti. Kuva: 
Jenni Naumanen.
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Pudasjärven kaupunki ja 
Nevakivi Oy järjestävät yh-
teistyössä Oiva-palvelulii-
kennereitti toimintaa. Van-
hustenviikolla kaupungin 
resurssipäällikkö Jenna-
Riikka Kouva ja Anni Sipi-
lä Nevakivi Oy:sta kävivät 
pitämässä Pirtin Kurkisa-
lissa infotilaisuuden. Jär-
jestäjien taholta annettiin 
selvä viesti siitä, että Oi-
va-palvelun käyttäjiä kai-
vataan lisää. Oiva-palve-
lu ei ole vain ikäihmisille 
suunnattu palvelu, vaan 
sitä voivat hyödyntää kaik-
ki kaupunkilaiset. Päivän 
meno tai menopaluu-lip-
pu maksaa vain kaksi eu-
roa. Kuukausikortin voi 
lunastaa 15 eurolla. Vaik-
ka Oiva-kyydin reitti on 
”lukkoon lyöty”, niin siitä 
huolimatta asiakkaat hae-
taan reitin ulkopuoleltakin 
ja viedään asioimaan taa-
jaman tuntumassa oleviin 
yrityksiin. Oiva-kyyti kul-
kee maanantaisin, keski-
viikkoisin ja perjantaisin. 
Ajoreitti 1: Aamupäivällä 
bussi lähtee Laidunalueelta 
→ vanha terveyskeskus → 
keskusta → uimahalli. Ajo-
reitti 2 alkaa heti uimahal-
lilta ja jatkuu Kuusamon-
tietä pitkin Jyrkkäkosken 
ja Rauhalankankaan kaut-
ta takaisin keskustaan. Il-
tapäivällä kyyti lähtee 
uimahallilta. Asiakkaat ke-
rätään keskustasta ja jatke-

taan Laidunalueelle, josta 
bussi tulee takaisin keskus-
taan ja uimahallin kautta 
reitti jatkuu Jyrkkäkosken 
suuntaan. Tarkan aikatau-
lun saa soittamalla Nevaki-
ven toimistoon 08-822 052, 
josta voi kysyä tarkemmin 
kyytiasioista ja sopia, mis-
tä haluaa nousta Oiva-bus-
sin kyytiin. Mahdollisista 
toiveista liikenteen kehittä-
misen suhteen voi olla yh-
teydessä resurssipäällik-
kö Jenna-Riikka Kouvaan 
joko puhelimitse 040-529 
2689 tai sähköpostitse jen-
na-riikka.kouva@pudasjar-
vi.fi

Helppo ja halpa 
kyyti asioimaan
Vanhustenviikon infoti-
laisuudessa Oiva-kyydin 
järjestäjät saivat kehittä-
miskelpoisia ideoita kuu-
lijoilta. Hautausmaalle 
toivottiin kyytejä pyhäin-
päivänä ja jouluaattona, 
jotta voisi viedä kynttilöitä 
haudoille. Kyyti mahdol-
lisuutta ehdotettiin myös 
isän-, äitien- ja itsenäisyys-
päivien ja muiden erikois-
pyhien yhteyteen. Lisäksi 
ehdotettiin kerran kuussa 
kyytiä jumalanpalveluk-
seen.

- Varsinkin vesisateel-
la on kiva päästä asioi-
maan keskustaan kuivana. 
Kotipihasta haetaan, kun-

han vain soittaa Nevaki-
ven toimistoon ja kertoo, 
mistä nousee kyytiin. Mi-
nulle kerrotaan heti kel-
lonaika, mihin aikaan auto 
on paikalla. Samalla ker-
ron, mistä nousen takai-
sin kyytiin. Olen oppinut 
varaamaan ajat hammas-
hoitolaan, kampaajalle tai 
muualle kyytipäivien mu-
kaan. Joskus menen vain 
jonkun luokse kylään. Oi-
va-kyydin aikataulut on 
suunniteltu niin, että asioi-
miseen jää 

kaksi tuntia aikaa. Mi-
nulle vinkin näistä palve-
lukyydeistä antoi Helvi 
Lantto, jonka opastuksella 
lähdin ensimmäiselle Oi-
va-kyydille. Tämä on kyl-
lä minun juttuni! Olen ja-
kanut tästä tietoa vähän 
joka paikassa. Olen kehot-
tanut ihmisiä käyttämään 
tätä palvelua. Harmittaa, 
kun melkein aina olen ol-
lut autossa yksin. Ehdotto-
masti tätä pitää markkinoi-
da enemmän. Tämä on niin 
mukava palvelu. Voi läh-
teä, vaikka ihan huvikseen 
Pirtille. Käy kirjastossa, tu-
tustuu taidenäyttelyyn ja 
juo kahvit. Miten mukavaa 
on nähdä ihmisiä kuin olla 
yksin kotona, kertoi koke-
muksistaan Eeva Lehtola.

Ape Nieminen

Lähiliikenne Oiva

Erityisesti senioriväes-
tö on pyytänyt pitkään 
henkilökohtaista digineu-
vontaa. Nyt sitä on tar-
jolla Hyvän olon keskus 
Pirtissä torstaisin kahden 
eri toimijan tekemänä. 
Neuvonnat on tarkoitet-
tu myös muille kuin seni-
oreille. Osallistujia on ol-
lut vasta todella vähän.  
Seuraavat neuvontapäi-
vät ovat 10.11., 24.11. ja 
8.12. Pudasjärven kirjas-
ton neuvotteluhuone Pää-
dyssä, 2 krs.  Opastus-
ta digiasioihin annetaan 
yksilöllisesti.  Opetetaan 
viestin kirjoittamista hoi-
tajalle tai ajan varaamis-
ta laboratorioon Oulun-
kaaren nettipalveluissa 
sekä reseptien uusimista 
ja labratulosten katsomis-
ta Omakannassa. Terve-
tuloa mukaan koska vain, 
minä kertana parhaiten 

pääset. Otathan mukaan 
oman läppärin, tabletin 
tai älykännykän, mutta ei 
ole välttämätöntä. Varau-
du vahvaan tunnistautu-
miseen palveluissa omaa 
asioimistasi varten. Järjes-
täjänä Pudasjärven kirjas-
to ja asiantuntijoina Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
digikummit.

 3.11 kello 12-13 on Pir-
tissä mahdollisuus saa-
da opastusta OP Mobiilin 
käyttöön.

Ota mukaan oma äly-
puhelin tai tabletti. Huo-
maathan, että sinulla 
tulee olla toimivat verk-
kopankkitunnukset. Tule 
juttelemaan sinua askar-
ruttavista asioista ja har-
joittelemaan yhdessä!

Ape Nieminen

Nettipalveluiden 
neuvontaa ja 

opastusta 
kaikenikäisille

Nimikkosopimus 
Mari-Kaisa ja Tuomas Auviselle
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokousti 
maanantaina 31.10. Lähe-
tystyö kuuluu seurakunnan 
perustehtävään. Pudasjär-
ven seurakunnalla on ollut 
Lähetysyhdistys Kylväjän 
kanssa nimikkosopimus. 
Kylväjästä oli ilmoitettu, 
että Arja Halttunen on jää-
mässä eläkkeelle joulu-
kuussa, ja hänen yhteis-
työsopimuksensa on siksi 
päättymässä. Kylväjältä on 
tarjottu kolmea uutta sopi-
musvaihtoehtoa, joista lä-
hetyksen työalajohtaja esit-
tää Mari-Kaisa ja Tuomas 
Auvisen työn tukemista Ja-
panissa. Pudasjärven seura-
kunta päätti tehdä nimik-
kosopimuksen Kylväjän 
kanssa Mari-Kaisa ja Tuo-
mas Auvisen työn tukemi-
seen Japanissa 1.1.2023 al-
kaen. Nimikkosopimuksen 
suuruus on 3200 euroa vuo-
dessa.

Henkilökoulutus 
vuodelle 2023
Seurakunnan henkilöstö-

koulutuksen lähtökohtana 
on seurakunnan toiminnan 
mukanaan tuomat koulu-
tustarpeet. Henkilöstökou-
lutus on koulutusta, joka 
tukee seurakunnan toimin-
nan tavoitteellista kehittä-
mistä, parantaa henkilös-
tön työskentelyvalmiuksia, 
lisää työtyytyväisyyttä sekä 
henkistä hyvinvointia. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi 
henkilöstön koulutussuun-
nitelman vuodelle 2023. 
Hyväksyttyjen koulutusten 
ajalta viranhaltijalla/työn-
tekijällä on oikeus saada 
varsinainen palkkansa tai 
täysi korvaus menetetystä 
säännöllisen työajan ansios-
ta. Lisäksi korvataan aiheu-
tuneet matkakustannukset 
sekä muutkin koulutukses-
ta aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset. Kirkkoherra 
ja talouspäällikkö hyväksy-
vät määrärahojen puitteis-
sa eri työaloille suunnatut 
koulutukset, ja määrittä-
mään kurssit, joihin hae-
taan Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulin koulutus-

avustusta.

Hautausmaiden 
kukat Pudasjärven 
Kukkahuoneelta 
Pudasjärven Kukkahuo-
ne Oy on ilmoittanut ettei, 
voimakkaasti kohonnei-
den kustannuksien vuok-
si, pysty toimittamaan hau-
tausmaiden kukkia kesälle 
2023 alkuperäisen tarjouk-
sen mukaan. Talouspääl-
likkö oli käynyt neuvotte-
luja Kukkahuoneen kanssa 
ja pyytänyt vaihtoehtoisia 
tarjouksia kolmelta puutar-
halta. Hautausmaiden ku-
kat päätettiin tilata Pudas-
järven Kukkahuone Oy:ltä 
vuodelle 2023 päivitetyn 
tarjouksen mukaisesti.

Eetu Rantakeisu 
päätilin- 
tarkastajana
Pudasjärven seurakunnan 
tilintarkastusyhteisöksi on 
valittu kuluvalle valtuusto-
kaudelle BDO Audiator Oy 
ja päätilintarkastajana on 

toiminut Hilkka Ojala, HT, 
JHT. Ojalan jäädessä eläk-
keelle, toimii seurakunnan 
vastuullisena tilintarkas-
tajana vuoden 2022 osalta 
JHT, HT Eetu Rantakeisu, 
joka on aiempina vuosin 
toiminut Hilkka Ojalan 
avustavana tilintarkastaja-
na.

Neuvosto päätti vuoden 
2023 kirkollisien ilmoituk-
sien julkaisemisesta. Ilmoi-
tukset julkaistaan Pudas-
järveläinen -lehdessä sekä 
Iijokiseudussa. Koska Ii-
jokiseudun hinnoittelu on 
muuttunut palstamillimet-
riperusteiseksi aiemman 
saman kertahinnan sijaan, 
kirkkoneuvosto päätti, että 
Iijokiseudussa julkaistavien 
ilmoitusten kokoa rajataan. 

PUDASjärveläinen lehti
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KRISTILLISTEN PERUSARVOJEN PUOLESTA 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

Vanhoillislestadiolaisuus, Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen 
perustuva kristillinen usko. Keskeisenä opetuksena on usko Kristukseen ja 

syntien anteeksiantamukseen. Tavoitteena on kehittää seurakuntaa 
yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa.
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#SEURAKUNTAVAALIT   SUOMEN EV.LUT KIRKKO¤¤

SEURAKUNTAVAALIT.FI       Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022. Vaalipäivä 20.11.2022

LUOKKANEN
Elina
kotiäiti

SEPPÄLÄ
Jouni
maanviljelijä, eläkeläinen

KOIVUKANGAS
Jouni
rakennusmies

LYYTIKÄINEN
Timo
yrittäjä

VÄÄRÄNIEMI
Maria
kotiäiti

PELTONIEMI
Helena
yrittäjä, eläkeläinen

HANKKILA
Matti
yrittäjä/lukkoseppä

KUJALA
Marika
ylioppilastutkinto/kotiäiti

NIKULA
Veli
metsätalousteknikko,
eläkeläinen

MATTILA
Juhani
merkonomi

LAUHIKARI
Laila
sairaanhoitaja, eläkeläinen

JAAKKOLA
Markus
tiimiesimies

NURMELA
Aku
maatalouslomittaja

JAAKKOLA
Anna-Maaria
insinööri(amk)/äiti

TOIMIVA SEURAKUNTA - LÄHELLÄ IHMISTÄ
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

Toimiva seurakunta–lähellä ihmistä
-ehdokaslista haluaa olla mukana seurakunnan muutoksissa 

rakentamassa yhteisöä, joka arvostaa 
Raamatun sanomaa, huolehtii 

lähimmäisestä ja arvostaa jokaista ihmistä 
samanarvoisena riippumatta ihmisen varallisuudesta.
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ALATALO
Tarja
yrittäjä/opiskelija
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Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022. 
Vaalipäivä 20.11.2022

FALI
Sirkku
Palveluesimies

HONKANEN
Erkki
Kirvesmies, eläkeläinen

HONKANEN
Tiina
Päihdetyöntekijä/sosionomi AMK

IKONEN
Eija
Myyjä, eläkeläinen

KINNUNEN
Pekka
Liikunnanohjaaja

NEVANPERÄ
Kaarina
Lähihoitaja/ohjaaja

POHJANVESI
Päivi
Sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK

POHJANVESI
Tapio
Kiinteistönhoitaja, eläkeläinen

POHJOLAINEN
Teija
Sosiaalityöntekijä

PUURUNEN
Terttu
Apteekkari 

PÄÄAHO
Anne
Kauppias

RUOKANGAS
Mauno
Eläkeläinen

SORONEN
Paula
Liikenneasematyöntekijä, 
vuorovastaava

STENIUS
Sirkka
Terveydenhoitaja, diakonissa

TYKKYLÄINEN
Marja-Leena
Kuvataiteilija

VIRTANEN
Ilpo
Oik. kand/varatuomari

ÄIKÄS
Seppo
Dipl. ins. 
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KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

Seurakunta rakentaa identiteettiä ja luo yhteisöllisyyttä.
Seurakuntien tehtävänä on nähdä erityisesti lähimmäiset, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta.
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#SEURAKUNTAVAALIT   SUOMEN EV.LUT KIRKKO¤¤

SEURAKUNTAVAALIT.FI       Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022. Vaalipäivä 20.11.2022

AHONEN
Eija
lähihoitaja, eläkeläinen 

AHONEN
Esko
lehtori, eläkeläinen

ALAHÄIVÄLÄ
Kirsi
luokanopettaja

HARJU
Sauli
elintarviketyöntekijä

KIVILAHTI
Sirpa
maanviljelijä

KOMULAINEN
Erja
etuuskäsittelijä, 
sairaanhoitaja AMK

KOUVA
Elmi
terveydenhoitaja, 
eläkeläinen

LANTTO
Marja
maatalousyrittäjä

SIIVIKKO
Aarne
hitsaaja

SIURUAINEN
Pentti
yrittäjä

VEIVO
Sointu
kasvatustieteen ja hallintotieteen maisteri

Lauluyhtye Voces perus-
tettiin vuonna 2020 Oulun 
hiippakunnan Rooman 
ja Vatikaanin vierailun 
edustuskuoroksi. Laula-
jat koottiin musiikin am-
mattilaisista Oulusta, Ka-
jaanista ja Pudasjärveltä. 
Yhdessä laulaminen osoit-
tautui niin antoisaksi, että 
yhteistyö on jatkunut siitä 
lähtien.

Parin vuoden aikana 
yhtye on ehtinyt esiintyä 
Rooman katedraalien ja 
Villa Lanten lisäksi ympä-
ri Oulun hiippakuntaa ja 
tehnyt yhteistyötä Oulun 
Musiikkijuhlien kanssa. 
Ohjelmisto valitaan aina 
tilanteen mukaan, mutta 
kaikessa on ollut mukana 
halu kehittyä muusikkona 
ja haastaa itseään - ja välil-
lä kuulijoitakin.

Tarjolla on ollut sekä 
sielua hoitavaa kaunista 
musiikkia että herättele-
vää kuoroimprovisaatiota. 
Tavoitteena on monipuo-
linen musiikillinen ilmai-
su, jossa kaikki tapahtuu 

sisältöä ilmentäen ja kun-
nioittaen.

Yhtye esiintyy ilman 
johtajaa. Jokainen tuo tar-
jolle oman näkemyksen-
sä, äänenvärinsä ja tyylin-
sä. Kokonaissointi syntyy 
keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa. Silloin kun näke-
myksiä on kovin paljon, 
ratkaiseva ääni on Raimo 
Paasolla, joka toimii yhty-
een taiteellisena johtajana.

Lauluyhtye Voces kon-
sertoi tulevana sunnun-
taina 6.11. Pudasjärven 
seurakuntakodilla. Mys-
terium-nimen saaneessa 
konsertissa viivähdetään 
Vapahtajamme elämän eri 
vaiheissa. Ohjelmisto pai-
nottuu ikiaikaiseen kiitok-
seen ja ihmetykseen.

Näiden sävelten myötä 
lauluyhtye kutsuu kuuli-
joita pysähtymään elämän 
ihmeiden äärelle, huoleh-
timaan toisistaan ja jättäy-
tymään hyvän Jumalan 
hoitoon.

Keijo Piirainen

Lauluyhtye Voces Lauluyhtye Voces 
Pudasjärven Pudasjärven 

seurakuntakodillaseurakuntakodilla

-Perussuomalaisten ulko- ja 
turvallisuuspoliittista ohjel-
maa on muutettu perusteel-
lisesti -tavalla, joka ei vastaa 
enää omaa arvomaailmaa-
ni. Perusteellisen pohdin-
nan tuloksena jätin jäsenha-
kemuksen Vapauden liitto 
r.p.:een ja hakemukseni on 
hyväksytty, samoin Vapau-
den liiton puoluehallitus on 
vahvistanut ehdokkuute-
ni eduskuntavaaleihin 2023. 
Nykyisissä luottamustehtä-
vissä niin Pudasjärvellä kuin 
maakuntavaltuutettuna jat-
kan edelleen, Väyrynen vies-
titti julkisuuteen. 

Kunnallisvaalien alla 
vuonna 2012 kysyttiin kun-
nallisvaaliehdokkaaksi. En 
lähtenyt, kolme pientä muk-
sua ja maatilayrityksen pys-
tyyn nosto sekä omaishoita-
jana toimiminen vei kaiken 
ajan.

Kuntavaalien alla vuon-
na 2017 edellinen toistui sil-
lä erotuksella, että maati-
la pyöri tasaisen varmasti, 
muksut olivat jo tovin vart-

tuneet ja omaishoitajuus oli 
luonnollisista syistä päätty-
nyt. Vanhempainyhdistyk-
sen puheenjohtajana pai-
kallista päätöksentekoa oli 
tullut seurattua tarkasti, sa-
moin valtakunnallista siinä 
sivussa. Totesin, että on asi-
oita, joihin haluan olla vai-
kuttamassa ja niistä päät-
tämässä. Lähdin ehdolle ja 
minut valittiin Pudasjärven 
kaupunginvaltuustoon ensi-
kertalaisena.

Tuli kommentteja: ”Hul-
luhan nää oot, kun semmo-
seen sekaannut!” ”Meet pi-
lalle siellä.” ”Äkkiä nää opit 
sitä peliä pelaamaan ja juo-
nimaan.” ”Politiikka on pe-
liä.” ”Aikusten hiekkalaatik-
ko..” ”Nyt on jotain toivoa, 
kun sinä oot siellä.” ”Älä 
anna periksi!” ”Nää oot lii-
an rehellinen politiikkaan.” 
”Minä luotan sinuun.”

Kaikki oli uutta ja selvit-
telin käytännön asioita. La-
kipuoli oli sentään tuttua. 
Pengoin pöytäkirjoja, stra-
tegioita, erilaisia ohjelmia 

Väyrynen Vapauden Liitto 
puolueen kansanedustajaehdokkaana

Mirka Väyrynen ilmoitti viime viikolla eronneensa 
22.10. Perussuomalaisten jäsenyydestä puolueen 

muuttuneen linjan vuoksi. Nyt hän ilmoittaa 
liittyneensä Vapauden Liitto r.p.:een ja on hyväksytty 

myös kansanedustajaehdokkaaksi.

ja tilinpäätöksiä, useista eri 
kunnista. Kaivauduin val-
takunnan tasolle asti, kuun-
telin poliitikkojen puheita, 
tutustuin puolueohjelmiin, 
seurasin ja kuuntelin ihmis-
ten arkielämää ja sen haas-
teita, palkkatyöläisiä ja yrit-
täjiä, nuoria ja iäkkäämpiä. 
Poliitikot ja puolueet lupai-
livat tuota ja tätä -parempaa 
elämää, parempia palvelui-
ta, arjen turvaa, tasa-arvoa. 
Ne puheet eivät näkyneet ih-
misten arjessa, joten lähdin 
Keskusta -puolueesta ja lii-
tyin Perussuomalaisiin, sillä 
puolueohjelma ja poliitikot 
vakuuttivat.

Sain mahdollisuuden toi-
mia paikallisena veturina ja 
hyvinhän siinä kävi. Lopul-
ta puolue teki valtaisan ta-
kinkäännön niin Naton kuin 
EU:n suhteen. Minulle nämä 
kaksi asiaa olivat puolueen 
kovin ydin, kivijalka, jon-
ka päälle kaikki muu raken-
tui. Pääsääntöisesti kaikesta 
muusta olen edelleenkin sa-
maa mieltä, mutta nämä oli-
vat niin perustavanlaatuisia 
linjamuutoksia, etten voinut 
puolueessa enää toimia. 

Tuli jälleen kommentteja: 
”Hullu, mitä nää sieltä per-
suista pois lähit, nehän voit-
taa seuraavat vaalit!” ”Susta 

ois voinu tulla vaikka kan-
sanedustaja tai ministeri tai 
vaikka mikä!” ”Puolue ei ole 
sama ilman sinua!” ”Suu-
ri menetys.” ”Lopetatko nää 
nyt kokonaan, me tarttetaan 
sua.”

En tee tätä työtä siksi, että 
nimen perässä roikkuu tai 
voisi roikkua erilaisia titte-
leitä tai rintapielissä komei-
lee erilaisia ”natsoja”. En 
siksi, että minusta tykättäi-
siin tai voisin jollain muul-
la tavalla hyötyä. Teen tätä 
puhtaasti siksi, että suoma-
laisten asiat ovat rempallaan 
erityisesti omavaraisuutem-
me kuin huoltovarmuutem-
me, ihmisten kokonaisval-
tainen pärjääminen arjessa 
ja työssä, peruspalveluiden 
rappeutuminen ja elämän 
ilo. Tiedän, että yksikin ih-
minen voi saada paljon ai-
kaan, suuria muutoksia. Pe-
rusarvoni, joiden puolesta 
olen valmis laittamaan itseni 
likoon joko kantavat, tai ei-
vät kanna. Äänestäjät päät-
tävät siitä, heillä on kaikki 
valta.

Mirka
 Väyrynen
Vapauden 

liitto r.p.
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Pudasjärven Urheilijoiden 28. toimintavuosi 
50 vuotta sitten

Sain Antero Honkasel-
ta Pudasjärven Urheilijat 
ry:n toimintakertomuksen 
1971-1972, joten nostanpa 
kyseiseltä toimintavuodel-
ta joitakin mielenkiintoisia 
asioita. Hiihdon SM-kisois-
ta tuli ainutlaatuinen menes-
tys, kun tyttöjen viestissä tuli 
kaksoisvoitto. Seuraluokitte-
lussa seura sijoittui 19. sijal-
le. Saavutus oli hyvä ottaen 
huomioon, että seuran toi-
mintaa kuuluivat vain hiih-
tolajit. 

Pisteitä kun jaetaan muis-
ta talvilajeista. Mieshiihtäjis-
tä mainittakoon Aarne Vai-
nio, joka suorituksillaan 
nousi Suomen parhaimpien 
hiihtäjien joukkoon. Pudas-
järven Kansainväliset hiih-
dot keräsivät paikkakunnalle 
Suomen parhaimmiston yh-
dessä Itä-Saksan ja Unkarin 

hiihtojoukkueiden kanssa. 

Kultaa ja kunniaa
Yleisurheilu puolella seura 
pysyi Suomen 50 parhaim-
man yleisurheiluseuran jou-
kossa eli niin sanotussa 
valioluokassa. Pohjois-Poh-
janmaan piirin seuroista Pu-
dasjärvi pysyi kolmante-
na. Pentti Kuukasjärvi voitti 
Suomen mestaruuden kol-
miloikassa ja edusti maaot-
teluissa Suomea kolme ker-
taa. Pirjo Keränen voitti SM 
pronssia A-tyttöjen viisiot-
telussa. Piirinmestaruuskil-
pailuissa seura sai enem-
män mitaleja kuin edellisenä 
vuotena. Seura järjesti ennen 
Münchenin kesäolympialai-
sia kansainväliset yleisur-
heilukilpailut. Suunnistuk-
sessa Kari Pinolo toi seuran 
ensimmäisen hopeisen SM-

mitalin alle 16-vuotiaiden 
sarjassa. Nuorten viestijouk-
kue; Matti Suorsa, Arhi Ter-
vo ja Vesa Tervo voittivat 
nuorten Pohjois-Suomen 

mestaruuden. Samoissa kil-
pailuissa Arhi voitti henki-
lökohtaisen kultamitalin. 
Kalottikilpailuissa trio edus-
ti Pohjois-Suomea ja Vesa 
voitti oman sarjansa. Piirin-
mestaruuskisoista tuli kuusi 
kultaa, viisi hopeaa ja neljä 
pronssia. Seura järjesti kan-
salliset suunnistuskilpailut 
Syötteen maisemissa, jois-
ta toimitsijat saivat erityistä 
kiitosta huippusuunnistajil-
ta. Seuran jalkapallojoukkue 
nousi kolmanteen divisoo-
naan. Lentopallojoukkue pe-
lasi kaksossarjassa, mut-
ta tippui sarjaa alemmaksi. 
Nuorten alle 15-vuotiaiden 
joukkue yllätti kannattajat 
pronssisilla SM-mitaleilla.

Vastuunkantajia
Seuran vuosikokous pidet-
tiin 9.11.1971 Sivakan pir-
tissä. Puheenjohtajana toimi 
pankinjohtaja Seppo Tolo-
nen. Seuran puheenjohta-
jaksi valittiin metsäteknikko 
Tauno Kallunki. Kokouk-
sessa vahvistettiin alaosasto 
Syötteen Ilveksen perusta-
minen. Seuran johtokunnan 

jäsenet olivat Tauno Kal-
lunki (pj.), Pekka Perä (va-
rapj.), Reino Hemmilä, Unto 
Hiltunen, Jorma Alasaare-
la, Olavi Paloniemi, Olavi 
Mäkelä, Eero Ahonen, Paa-
vo Kuosmanen, Pentti Uu-
si-Illikainen (siht.) ja vara-
jäsenet Tapani Karvanen, 
Kauko Hemmilä ja Mat-
ti Komulainen. Eri jaostojen 
puheenjohtajilla oli oikeus 
osallistua johtokunnan ko-
kouksiin. Hiihtojaostosta Ta-
pani Karvanen, jalkapalloja-
ostosta Alpo Kemppainen, 
suunnistusjaostosta Jorma 
Alasaarela, yleisurheilujaos-
tosta Lauri Polvi, lentopal-
lojaostosta Heikki Heikki-
lä, valmennusvaliokunnasta 
Antti Pesälä, naisjaostosta 
Leena Panuma, bingojaos-
tosta Paavo Kauppila ja hu-
vijaostosta Veli Liehu.

Pohdintaa ja  
kiitosta
Toimintakertomuksessa 
pohditaan urheilutilojen riit-
tämättömyyttä. Mainitaan, 
että urheilukenttä on heik-
kotasoinen ja vaikeasti hoi-

Suojalinnan vieressä Urheilijoiden rakentama Kuplahalli, jossa järjestettiin muun muassa bingo-iltoja joka sunnuntai.

Viestihiihdon SM kultatytöt: Leila Hyttinen, Ritva Kuopus ja Hanna Vesteri. Keskellä hopeaty-
töt: Leila Siltakoski, Sirpa Hemmilä ja Eija Hanhisuvanto. Takana: Aaro Partanen

dettava. Olisi saatava kenttä, 
jonka suorituspaikat ja radat 
olisivat helppohoitoista ku-
miasfalttia. Talvella urheili-
jat tekevät itse hiihtoladut. 
Toisaalta iloitaan Jyrkkäkos-
ken talkootyöllä tehdystä va-
laistusta ladusta. Kerrotaan, 
että seuran rakentama Kup-
lahalli ei sovellu näissä olo-
suhteissa sisäurheilutilaksi. 
Ratkaisuksi esitetään kaa-
rihallia tai kunnallista ur-
heilutaloa. Seuran talouden 
kerrotaan olevan jatkuvasti 
”veitsen terällä.” Pudasjär-
ven Urheilijat saivat toimin-
takaudella 1971-1972 hiihto-
kilpailuihin järjestämisapua 
paliskuntien poromiehiltä,  
Pudasjärven Lions Clubilta, 
Iinattijärven-, Hetekylän- ja 
Sarakylän nuorisoseuroilta, 
Pudasjärven-, Puhoksen- ja 
Hetekylän maamiesseuroil-
ta. Kyseiset tahot antoivat 
myös avustuksia seuralle ja 
seuran urheilijoille. Lisäk-
si mainitaan Kongasjärven 
Kisa-Pojat, jotka olivat anta-
neet pääseuralle toimitsija-
apua. 

Ape Nieminen

Jarin pakinat
Siivousrätti
Kävisipä niin huonosti, että hajoaisi uutis-
toimituksen studioilta se laite, josta uuti-
sankkuri uutiset lukee, juuri ennen lähetyk-
sen alkua. Uutisankkurit sitten tulostamaan 
tietokoneelta paperille uutiset, mutta oli 
joku vienyt kaiken paperin kierrätykseen. 
Onneksi kahvitilasta löytyi iso laatikollinen
keltaisia siivousrättejä. Niihin oli hyvä kir-

joittaa uutiset ja lukea televisiossa, hurskaa-
na kuin mitkä. Lähetyksen jälkeen lähtivät 
rellestämään ja öykkäröimään pikkujoului-
hin, kun kohta oli joulu!

Norsu sen tietää
Norsulla on vakinainen olotila. Olla möllöt-
tävät ja aina välillä heilauttavat kärsäänsä 
ja möläyttävät norsuäänen ja syövät sitten 

banaanin, jonka eläintarhan ukko niille ki-
tusiin työntää. Tai mitä nyt syövät.

Mieli
Ihminen saa monasti mitä kummallisim-
pia ajatuksia, jotka johtavat hänet mitä 
kummallisimpiin tilanteisiin. Kuten vaikka 
elektroniikkaliikkeeseen ostamaan uutta te-
levisiota, joka on niin iso, ettei edes mahdu 

ihmisen olohuoneeseen. Se ei kuitenkaan 
näytä olevan järki joka ihmistä ajaa. Jos olisi
järki, niin olisi asiat paremmin.

Titanic
Titanicin piti olla uppoamaton. Mutta oli-
ko? Ei ollut. Heti upposi. Puhuivat omiaan. 
Muka uppoamaton.

Jari Outila
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Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI on saanut 
käyttöönsä ensi vuoden yhden vaaliehdokkaan 
vaaliohjelman. Iinnoittajana ovat olleet  ylioppi-
laskirjoitukset, sillä ”Kuuden ällän ohjelma” kuu-
luu näin: 1)Lupaa. 2)Lupaa. 3)Lupaa. 4)Lupaa. 5)
Lupaa. 6)Lupaa.  
Viikon aforismi: Stanislaw Jerzy Lec: Aina tulee ole-
maan eskimoita, jotka neuvovat Kongon alkuasuk-
kaille, miten menetellä helteen tullen. 

* * *
Kun doping noussee otsikoihin näinkin vilkkaan ur-
heiluvuoden aikana, palataan Montrealin kesäolym-
pialaisiin vuonna 1976. Mediassa kiinnitettiin huomi-
ota DDR:n naisuimareiden matalaan ääneen, jolloin 
sen uintijoukkueen valmentaja totesi: 
– Meidän naisuimarimme ovat tulleet tänne uimaan 
eivätkä laulamaan!  

* * *
Viikon feministi: – Miksi sinä aikoinaan halusit lento-
emännäksi? Sari kysyy.
– No kerrohan minulle, missä muussa ammatissa 
sinä voit tavata varakkaita ja komeita nuoria miehiä – 
penkkiin sidottuina! Mari naurahtaa.

* * *
Työpaikkalääkärissä: – Tupakoitteko? vasta valmis-
tunut lääkäri kysyy Jullelta.
Julle: – En – enkä ole koskaan tupakoinut.
Lääkäri: – Harmi. Tupakoinnin lopettaminen olisi teh-
nyt hyvää terveydellenne.

* * *
Porvoon maalaiskunnan hirvipeijaisiin kutsuttu 
nimismies nosti hirvikeittopadan kantta ja ihmetteli, 
kun padassa kiehui kaksi hirven kieltä. Nimismies kun 
muisti myöntäneensä vain yhden kaatoluvan. Hirvi-
seurueen pomolla oli selitys valmiina:
– Porvoon maalaiskuntahan on kaksikielinen!

* * *
Viikon talousvisa: Mikä pitää rikkoa, ennen kuin sitä 
voi käyttää?
Vastaus: Kananmuna.

* * *
Miesten kesken: – Meillä tuli Ellin kanssa eilen kinaa 
siitä, kumpi on miehen paras ystävä, vaimo vai koira, 
Ari kertoo. – Mitenkäs sen voisi ratkaista?
Kari: – Kuules Ari, se on helppo nakki. Pistät Ellin ja 
Mustin auton takakonttiin tunniksi ja kun avaat luu-
kun, katso, kumpi on iloinen nähdessään sinut!    

* * *
Kaamasen tiellä huristeleva etelän turisti ajoi sii-
lin päälle ja auton eturengas lysähti tyhjäksi. Onnek-
si tien vieressä sijaitsi ”Aslakin autokorjaamo”, jossa 
kumi paikattiin.
– Sata euroa, Aslak ilmoitti. 
– Sata euroa yhden kumin paikkaamisesta! etelän 
mies kivahti. – On se hyvä, että matkailukausi päättyy 
– niin no, mitäs te sitten teette, kun täällä ei enää aje-
le turisteja teidän kynittäväksenne? Aslak: – Met kas-
vatethan siilejä! 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Kuuden ”ällän” 
vaaliohjelma

Iijoen ihanuutta. Kuva: Martti Kähkönen

Jari ”Alffi” Räisänen – mies tien päällä
Espoossa syntynyt, Sul-
kavan Lohikosken kyläs-
sä asunut Rantasalmella 
peruskoulun käynyt, Valti-
molla metsäkoneenkuljet-
tajaksi opiskellut, maatalo-
uslomittajan töitä tehnyt ja 
pystyttänyt Hongan mök-
kejä, toiminut telttamestari-
na sirkuksessa, asunut vii-
si vuotta asuntovaunussa 
ja ajanut rekkaa 27 vuotta. 
Mikä mies Jari Räisänen oi-
kein on? Miksi hän muut-
ti Pudasjärvellä? Alffi ker-
toi, että hänen sukujuurensa 
ovat äidin isän puolelta Kar-
jalasta. Aikoinaan Ivanovit-
sit muuttivat Suomeen ja 
vaihtoivat sukunimensä Jou-
haksi, joka on nykyään rekis-
teröity sukunimi. Alffin isän 
isän isä on sukunimeltään 
Juutti Tanskan Juutinrau-
malta. Johtuuko geeneistä, 
että Alffi on elämänsä aikana 
ollut paljon tien päällä? Rek-
ka-autojen mittareihin kertyi 
työaikana noin kolme-neljä 
miljoonaan kilometriä. Alf-
fin oma auto on seissyt koti-
pihassa viisi kuukautta. Hän 
tekee mielellään lyhyet asi-
ointimatkansa polkupyöräl-
lä tai kävellen. 

Kaipuu karuun 
luontoon
- Muutin viime marraskuus-
sa Pudasjärvelle Saarijärven 
Kolkanlahdesta. Ruuskasen 
Heino houkutteli tulemaan 
tänne. Hän kertoi, että tääl-
lä on hyvät mahdollisuu-
det moottorikelkkailuun ja 
kalastukseen. Vasta tämän 
vuoden alkupuolella soitin 
Heinolle ja kysyin tarkem-
min niistä kelkkareiteistä. 
Ensimmäiseksi tutustuin Pu-
dasjärvi-Syöte-reittiin. Ka-
lastus jäi viime kesänä aika 
vähiin. Miksi halusin muut-
taa Pudasjärvelle? Halusin 
muuttaa paikkaan, joka oli-
si luonnoltaan karu ja alku-
kantainen. Täällä sentään on 
vielä neljä vuodenaikaa toi-
sin kuin etelämpänä ja Syöte 
ja Ruka ovat lähellä. Kesän 
lämpö saa minut toiminta-

- Kasvoin varhaislapsuuteni kodin ulkopuolella. Tätä taus-
taa vasten olen tyytyväinen siihen nuoreen Alffiin, joka pää-
si elämässään eteenpäin. Minulla on nyt suurin piirtein kaikki 
hyvin. Olen oikeastaan saavuttanut unelmani. Elän hetkessä 
ja otan vastaan, mitä elämä tuo tullessaan. 

Bulgariassa trombi paiskasi teltan kasaan. Alffi juonsi sirkusiltoja muiden töiden ohella. Sirkus oli aina tien päällä. Maisemat, 
kaupungit ja ihmiset vaihtuvat ilta illan jälkeen. 

kyvyttömäksi. Olen enem-
män talvi-ihminen. Mitä kyl-
mempi sen parempi. Lähdin 
kesää karkuun. Minulla ei 
ollut mitään siteitä, miksi 
muuttaisin tänne. Ei tuttu-
ja eikä sukulaisia. Ajatusten-
sa kanssa ihminen on yksin. 
Keskusteleminen on tärkeää. 
Pikkuhiljaa olen tutustunut 
pudasjärveläisiin. Ihmiset 
ovat myönteisiä, puheliaita 
ja avuliaita. Pudasjärven Ur-
heilijoiden toiminnassa olen 
ollut mukana jonkun verran 
ja sitä kautta on tullut uu-
sia tuttavuuksia. Minulla on 
tarkoitus asua Pudasjärvellä 
loppuelämäni – ehkä?

Työ sirkuksessa oli 
raakaa työtä
- Minulla oli vain kaksi tyy-
nyä ja peitto, kun lähdin au-
tonkuljettajaksi Sirkus Fin-
landian matkaan vuonna 
1988. Bulgarian valtio kutsui 
meidät esiintymään. Viiden 
kuukauden ajan kiersimme 
35 eri kaupunkia. Joissakin 
kaupungeissa olimme vain 
viikon, isommissa jopa kuu-
kauden. Kaiken kaikkiaan 
kiersin Sirkus Finlandian 
mukana kahdeksan vuotta. 
Viisi vuotta asuin asunto-
vaunussa. Se vaati sopeu-
tumista ahtauteen. Aluksi 
meitä oli jopa kaksi samassa 
perävaunukämpässä, jossa 
oli pöytä, tuoli ja kerrossän-
ky. Omien tavaroiden sijoit-
telussa oli pähkäilemistä. 

Jari ”Alffi” Räisänen (oikealla) osallistui menneenä kesänä Heino Ruuskasen järjestämään 
miesten grilli-iltaan. ”Maailmaa parantamassa” hänen kanssaan Jari Särkelä, Jukka Lohvan-
suu, Heino Ruuskanen ja Pentti Riekki.

Myöhemmin firma osti mi-
nulle tilavan asuntovaunun. 
Kun vaunu oli talvella kave-
rin pihassa, sain käydä suih-
kussa ja vessassa. 

- Työkuvaani sisältyi ar-
kisia töitä autojen ja kalus-
ton huolto- ja sähkötöistä 
eläinten ruokien ostamiseen. 
Bulgarian kiertueella piti li-
säksi järjestää maneesille sa-
hanpurut eläimiä varten. 
Ainoat ”tähtihetket” olivat 
silloin, kun toimin sirkusil-
lan kuuluttajana. Kyllä se 
muuten oli ihan tavallista 
työtä. Telttamestarina vasta-
sin sirkusteltan pystyttämi-
sestä ja purkamisesta. Ajoin 
etukäteen telttarekalla seu-
raavan kaupungin esiinty-
mispaikalle. Mittasin teltalle 

paikan ja suunnittelin pai-
kat katsomolle, artisteille, 
kassoille, eläimille ja muul-
le kalustolle. Teltan pystyt-
tämisessä meni neljä tun-
tia. Se oli fyysisesti raskasta 
työtä. Kun saimme mas-
tot pystyyn, joimme ”mas-
tokahvit.” Suomessa Sirkus 
Finlandia kiersi huhti-loka-
kuun aikana 120 kaupungis-
sa.  Sirkuksen kautta sain ys-
täviä erimaista ja kielitaitoni 
kehittyi. Sitä oppi ymmärtä-
mää toisten ihmisten ja kult-
tuurien toimintatapoja. Ti-
rehtöörit kävivät Monacon 
sirkusfestivaaleilla neuvot-
telemassa esiintyvät artistit 
tulevalle kaudelle. Sirkuk-
sessa oppi huolehtimaan toi-
sista ihmisistä. AN
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

• 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

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

LAKIPALVELUITA

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, 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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

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

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

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

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

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
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

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

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

ASUNTOKAUPAT
YRITTÄJÄ! 

Edullista 
ilmoitustilaa

PALVELU- 
HAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

RAKENTAMINEN JA REMONTIT VUOKRA-ASUNNOT

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

www.pudasjarvenvuokratalot.fi 

Suora yhteys 
pankkiisi

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

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

• 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

Nappisuo on kaunis ja luonnontilainen aapasuo
Nappisuo sijaitsee kaak-
koisessa osassa Pudasjär-
veä, vain kivenheiton pääs-
sä Kainuun rajasta. Suo on 
osa vaaramaisemien ja soi-
den mosaiikkia, joka alu-
eella vallitsee. Suo on aivan 
Karsikkovaaran maisemis-
sa ja alueen korkeimmilta 
kohdilta avautuvat kome-
at maisemat niin Kainuun 
vaaroille kuin alueen soille, 
eli myös maisemallisia ar-
voja alueella on. Nappisuo 
on monien mäkien ja vaaro-
jen ympäröimänä. Länsi- ja 
lounaispuolella ovat muun 
muassa Puntarivaara ja La-
kiaho, jotka ovat molemmat 
pari sataa metriä nykyisen 
merenpinnan yläpuolel-
la. Myös Salmivaara on liki 
kaksisataa metrinen ja nämä 
vaarat ovat olleet aikoinaan 
pitkään alueella velloneen 
laajan meren saaria.

Monien kasvien otak-
sutaan juuri tuolloin 9000 
vuotta sitten vaeltaneen 
ja levittäytyneen Lappiin 
saakka juuri käyttäen meri-
reittejä hyväksi. Yksi näis-
tä kasveista on humala, joka 
kuuluu Suomen alkuperäi-
seen kasvilajistoon.

Nappisuo on säilynyt hy-
vin luonnontilaisena ja suo 
kuuluu Metsähallituksen 

suojelun piiriin. Toki täysin 
ojituksilta suo ei ole säästynyt, 
vaan sen eteläisellä laidalla on 
vanhaa pienimuotoista ojitus-
ta. Myös suolla olevan metsä-
saarekkeen reunoilla on pien-
tä ojitusta, mutta näillä tuskin 
on suurempaa merkitystä 
suon vesitasapainon säilymi-
selle. Nappisuon reunalla vir-
taa mutkitellen luonnonmuo-
vaamassa uomassaan komea 
Karsikkojoki. Joki saa alkun-
sa Karsikkojärvestä ja laskee 
Vesiniitynsuon kautta Nap-
pisuolle. 

Vesiniitynsuo on pienempi 
Nappisuota ja suoraan yhtey-
dessä Nappisuohon. Molem-
mat suot ovat enimmäkseen 
avointa ja puutonta sarane-
vaa. Karsikkovaaralla on run-
saasti pohjavesiä ja ne pur-

kautuvat suoalueella lähteinä. 
Nappisuo saa vettä niin sa-
devesistä, pohjavesistä kuin 
suon läpi virtaavasta Karsik-
kojoesta, jonka lisäksi Nappi-
suolla ja sen läheisyydessä on 
useita luonnontilaisia puro-
ja. Karsikkojoki vie keväällä 
suolta liiat tulvimisvedet pois. 

Kevättulvia käyttävät hy-
väkseen niin eläimet kuin 
kasvitkin. Tulvavesien ansi-
osta karsikkojoen rannoilla on 
paikoin kauniita kukkaniitty-
jä, kun muun muassa raate, 
eräät sarat ja suokukka ovat 
kukinnassa. Alkukesän tulva-
lammikoissa viihtyvät myös 
monet vesilinnut ja kahlaajat. 
haapanat, tavit, telkät, lirot ja 

monet muut lintulajit etsivät 
ravintoa tulvavesilampareis-
ta. Vaikka Nappisuo ei ehkä 
Pudasjärven linturikkaim-
pia soita olekaan, riittää suol-
la kuultavaa ja nähtävää lähes 
koko kesän ajan. Mitä märem-
pi suo on, sitä enemmän siellä 
on yleensä suolintuja. 

Vapun molemmin puolin 
suo heräilee uuteen kesään, 
kun viklojen iloiset soidinää-
net, taivaanvuohen mäkätys 
ja hanhien, kurkien ja joutsen-
ten töräykset täyttävät ilman. 
Suolla pesivät muun muas-
sa liro, keltavästäräkki, niit-
tykirvinen, pensastasku, met-
säviklo, ampuhaukka, kurki 
ja pikkukuovi. Ampuhauk-
ka on mieltynyt aapasoilla pe-

simään erilaisiin suosaarek-
keisiin. Liro on monenlaisten 
soiden lintu ja vaatimaton pe-
säpaikansa suhteen. Tosin 
laji vaatii elinpiiriltään avoi-
muutta, joten erilaiset puus-
toiset rämeet sille eivät tah-
do kelvata. Lintujen lajisto ja 
runsaus vaihtelevat vuosit-
tain, varsinkin suon reuna-
metsien petolintulajisto, joka 
on riippuvainen kulloisesta 
myyrätilanteesta. Soiden rou-
ta sulaa varsin hitaasti ja alku-
kesällä saattaa saappaan alla 
tuntea vielä kovan jääkuo-
ren. Tulvavedet hidastavat 
osaltaan roudan sulamista ja 
vielä kesäkuussa saattaa pai-
koin eteläisessäkin Suomessa 
olla routaa turpeen alla. Soi-

den routaa onkin käytetty 
aikaisemmin ennen pakas-
timia ravinnon säilyttämi-
seen. Turpeen sisään teh-
dyssä syvennyksessä ruoka 
säilyy hyvin. 

Nappisuo on varsin hei-
näinen suo, vaikkakin myös 
rahkaisia osia löytynee. 
Koska alue sijaitsee vaara-
maisemissa ja aivan Kar-
sikkovaaran kupeessa, on 
myös Nappisuolla hieman 
viettoa pohjoisesta etelään. 
Alueelta ja muualtakin Pu-
dasjärveä löytyy ns. rinne-
soita. Ne syntyvät otollisis-
sa olosuhteissa tuntureille ja 
vaaroille.

Jarmo Vacklin

Nappisuon sarat ja suoheinät ovat saaneet jo hieman ruskan sävyjä. Ruskan synnyn laukai-
see päivän lyheneminen. Myös sääolosuhteilla on merkitystä ruskan voimakkuuteen.

Suon reunarämeillä kasvaa 
jonkin verran hillaa ja avo-
suolla viihtyy myös karpa-
loa.

Menneinä aikoina kaikkia 
Suomen suovilloja on käytet-
ty hyötykasvina, kuten myös 
luhtavillaa. Villoja on käytet-
ty muun muassa lankojen te-
ossa ja kynttilän sydämissä.
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Valtuuston 
kokous
Valtuuston kokous 
pidetään Hyvän olon 
keskuksen Kurkisa-
lissa, torstaina 10.  
päivänä marraskuuta 
2022 alkaen klo 16:00.
Kokousta voi seura-
ta kaupungin You-
Tube-kanavalla sekä 
paikan päällä Kur-
kisalissa. Luettelo 
kokouksessa käsi-
teltävistä asioista on 
nähtävänä 4.11.2022 
alkaen kaupungin 
yleisessä tietover-
kossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja on näh-
tävänä kaupungin 
yleisessä tietoverkos-
sa 15.11.2022 alkaen.

Pudasjärvi 28.10.2022 
Olga Oinas-Panuma 

kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja

SYYSKOKOUS
 22.11.2022 klo 18

ABC:n kokoustilassa. Tervetuloa!

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

MLL Pudasjärven 
yhdistyksen

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n  
sääntömääräinen syyskokous.
Kokousaika: to 17.11.2022 klo 12.00  
Kokouspaikka: Hotelli Iso-Syöte, 
Isosyötteentie, 93280 Syöte & Teams-kokous

Kokoukseen voi osallistua 
ilmoittautumalla 10.11. 
mennessä minna.hirvonen@syote.fi

MYYTÄVÄNÄ
Kuivaa koivuhalkoa autotien varressa, 

pituus noin 60 cm. Hinta 90 € kuutiometri. 
P. 044 582 2015.

Kurenalan kyläyhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS
ma 21.11.2022 klo 18.00 

Työkeskuksessa, Kauralantie 3.
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
HallitusTervetuloa!

Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n  
SYYSKOKOUS 

maanantaina 21.11.2022 klo 19.00 
Hyvän Olon Keskus Pirtissä.

Johtokunta kokoontuu klo 18.30. 
Kahvitarjoilu! 

Johtokunta

MYYTÄVÄNÄ
Kurenalla lukollinen, puinen ase- / vitriini

 kulmakaappi lasitetuilla yläovilla. 
Korkeus 2m, leveys edestä 90 cm, syvyys 60 cm. 

P. 040 516 4289. 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Lämpimästi tervetuloa!

Me kehoitamme teitä Me kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan vastaanottamaan Jumalan 
armon niin, ettei se jää turhaksi. armon niin, ettei se jää turhaksi. 
2 Kor. 6:12 Kor. 6:1

Ohtalan Erä ry:n

HIRVIPEIJAATHIRVIPEIJAAT
su 13.11.2022 Ohtapirtissä 

klo 11.00 - 14.00 

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen TERVETULOA! 
Lopuksi huutokauppa.

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

Lippu 15€. 
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet Pintamon kyläseura

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
 la 5.11. klo 20-24

TULOSSA: 
la 19.11. Hannu Hautaniemi

TanssiTTaaTanssiTTaa

Toni jaaTinenToni jaaTinen
bandband

PUDASJARVI.FI

Asemakaavan muutos, Kurenalan 
eteläisen osan asemakaavan 
kortteli 14, tontit 2 ja 4
Suunnittelualue sijaitsee Kurenalan keskustassa, 
kaupungintalon ympäristössä, rajoittuen Varsitie-
hen, Pappilantiehen ja Kauppatiehen.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa 
tonttien 2 ja 4 käyttötarkoitusta hallinto- ja viras-
torakennusten alueesta myös opetustoiminnan ja 
palvelurakennusten alueeksi.
Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti näh-
tävänä 03.11.- 05.12.2022 Pudasjärven kaupungin 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa (Karhukunnnantie 
6) sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muis-
tutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava 
ennen nähtävänäoloajan päättymistä kirjallisesti 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhal-
litus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostil-
la osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi .
Lisätietoja maankäyttöinsinööri Markku Mat-
tinen, tekninen toimisto, PL 10, Karhukun-
naantie 6, 93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972,  
markku.mattinen@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 25.10.2022 
Kaupunginhallitus

Maanvuokraajat / Maanvuokraajat / 
seuran jäsenet ja kyläläiset seuran jäsenet ja kyläläiset 
perheineen TERVETULOA!  perheineen TERVETULOA!  

Konttilan Erä ry:n 
HIRVIPEIJAATHIRVIPEIJAAT

la 12.11.2022 klo 12.00 alkaen 
Hirvituvalla .

Hirviporukka

Ala-Siuruan Metsästysseura ry

HIRVIPEIJAISET
lauantaina 12.11. klo 12-14 

Siuruan Työväen-/kylätalossa.
Seuran jäsenet, maanvuokraajat, kyläläiset 

ja mökkiläiset perheineen tervetuloa!
Perinteiseen tapaan arvontaa ja 

huutokauppa.
Hirviporukka

Pudasjärven JHL ry os. 330

Hallitus

SYYSKOKOUS  
keskiviikkona 16.11.2022 

Ravintola Merita klo 17.30.
Alueasiantuntija Risto paikalla.

Yhdistyksen lakkauttaminen. Jaoston perustaminen.
Kokouksen alussa ruokailu. 

Ilmoita osallistumisesi ja mahd. ruoka-allergiasi 
Reijalle tekstiviestillä p. 040 729 8183 11.11. mennessä. 

Jäsenet tervetuloa!

LAULUYHTYE LAULUYHTYE 
VOCESVOCES

Pudasjärven SeurakuntakodillaPudasjärven Seurakuntakodilla
su 6.11. klo 18.30su 6.11. klo 18.30
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10€Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10€

Järjestää: Pudasjärven seurakuntaJärjestää: Pudasjärven seurakunta

MTK 
teema- 

liite 2022

MTK-PUDASJÄRVEN 
KUSTANTAMA 

MAASEUTULIITE  
ILMESTYY  

KE 9.11.2022 

Pudasjärveläisen 
erikoisnumerona. 

Lehdessä on Maaseutu-
asiaa monin eri tavoin, 

MTK-Pudasjärven 
toiminnasta juttua ja 

kuvia sekä tietoa 
MTK-Pudasjärvestä. 

PUDAS- PUDAS- 
järveläinenjärveläinen

Vanhusten talojen ystävä kerho alkaa 
uusissa kerhotiloissa to10.11. klo 12.30–14.00. 

Pidämme kerhoa joka toinen torstai vuorotellen 
seurakunnan ystäväkammarin kanssa. 

Kerho toimii vapaaehtoistyönä. 
Ohjelmassa: Voimistelua, perinne askartelua, 

karkkibingoa, tarinointia kahvikupposen ääressä.

VANHUSTENTALOJEN YSTÄVÄKERHO

Terveisin vapaaehtoistyöntekijät
 Kaarina Nevanperä ja Helena Ylipahkala

Tervetuloa viettämään rentouttavan 
mukava hetki toisten seurassa!
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PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

TIISTAINA
www.vkkmedia.fi

Influenssa- ja 
koronarokotteet 
Pudasjärvellä

Paikka: Hyvän Olon Keskus Pirtti,  
Varsitie 1, 2. kerros
75-vuotta täyttäneiden rokotuspäivät, 
varaa aika p. 08 5875 5012

• ke 9.11. klo 9-18
• to 17.11. klo 9-16

Kaikki kohderyhmät, varaa aika nettiajanvarauksesta 
(www.oulunkaarenomahoito.com) tai p. 08 5875 5012

• to 10.11. klo 9-16
• ke 16.11. klo 9-16
• ke 30.11. klo 9-16
• to 1.12. klo 9-16
• ke 7.12. klo 9-16
• ke 14.12. klo 9-16
• to 15.12. klo 9-16

Kaikki kohderyhmät, ilman ajanvarausta
• to 24.11. klo 9-18
• to 8.12. klo 9-16

Lasten ja koululaisten vanhemmat varaavat rokotus-
ajan lapsilleen omalta terveydenhoitajalta.
Huom. Ota Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille. Tule 
rokotukseen maski päällä ja desinfioi kädet, kiitos. 
Ethän tule paikalle sairaana.
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat  
oikeutettuja:

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon
  henkilöstö 
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet (v. 1957 tai sitä ennen 

syntyneet)
• Alle 7-vuotiaat lapset
• Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöi-
den todellinen lähin lähipiiri, joka asuu samassa 
asunnossa tai on viikoittain kasvotusten tekemi-
sissä samassa tilassa 

• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja 
vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

Jos et ole oikeutettu maksuttomaan rokotukseen, voit 
ostaa rokotteen apteekista reseptillä. 

Influenssa rokotteen yhteydessä tarjotaan  
mahdollisuutta koronan tehosterokotteeseen. Voit 
ilmoittaa siitä, kun tulet influenssarokotukseen.

• Koronan tehosterokotetta suositellaan yli 
65-vuotiaille, 18-vuotta täyttäneet riskiryhmiin 
kuuluville sekä yli 12-vuotiaat voimakkaasti im-
muunipuutteisille henkilöille. 

Tehosterokote annetaan influenssarokotteen kanssa 
samalla kertaa, kun edellisestä rokotuksesta tai sairas-
tetusta koronainfektiosta on kulunut 3 kk. Tehostero-
kotteena käytetään Comirnaty-varianttirokotetta.  

Lisätietoja: www.oulunkaari.com oulunkaari.com

to 3.11. ja pe 4.11. 

POISTUVIA MALLEJA EDULLISESTI

Rahoitustyöpajassa ajankohtaista tietoa 
eri avustus- ja rahoitusmuodoista
Pudasjärven Kehitys Oy 
järjesti torstaina 20.10. ra-
hoitustyöpajan Tunturiho-
telli Iso-Syötteellä. Tilaisuu-
teen osallistui Pudasjärvellä 
toimivia yrityksiä, kaupun-
gin edustajia ja matkai-
luelinkeinoa tukevien si-
dosryhmien edustajia. Eri 
rahoittajien edustajat pi-
tivät alustuksia eri rahoi-
tuslähteistä. Alustusten 
jälkeen yrityksillä oli mah-
dollisuus rahoittajien kans-
sa kahdenkeskiseen keskus-
teluun. Työpajaan osallistui 
parikymmentä yrittäjää eri 
puolilta Pudasjärveä. 

Tilaisuuden juontaja Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n toi-
mitusjohtaja Riikka Tuomi-
vaara kertoi, että Syötteen 
Matkailualueen Master 
Plan ja investointisuunni-
telma -käsikirja ovat val-
mistuneet yhteistyössä 
yritysten, kaupungin, si-
dosryhmien ja FCG:n kans-
sa. Tilaisuudessa avattiin 
matkailualueen seuraavaa 
kehitysvaihetta 2022-2027 
ja luotiin uutta kuvaa mat-
kailualueesta sekä yritysten 
ja alueen toimijoiden inves-
tointitarpeista. Tilaisuuden 
tavoitteena oli Tuomivaa-
ran mukaan saada alueen 
investointien valmistelut 
liikkeelle. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi avaussa-
noissaan matkailun olevan 

Rahoitustyöpajaan osallistui parikymmentä yrittäjää. kaupungin edustajia ja matkailuelinkeinoa tukevien sidosryhmien 
edustajia.

Rahoitustyöpajan annista keskustelemassa yritysasiantuntija Sari Turtiainen ELY-keskukses-
ta, matkailun yritysasiantuntija Jukka Koutaniemi Pudasjärven Kehityksestä, Finnveran alue-
johtaja Pasi Vartiainen ja Pudasjärven kehityksen toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara.

tärkeää Pudasjärvellä. 
-Nyt valmistuneet suun-

nitelmat paranevat, kun ne 
viedään toteutukseen. Eten-
kin mökkirakentamisessa 
Syötteen matkailualueel-
la ollut viimeisten kahden 
vuoden ajan ollut jopa ra-
kennusbuumi. 

-Kaupunki on huomioi-
nut kaikessa toiminnassaan 
yritysten suuren merkityk-
sen paikkakunnan kehityk-
sessä. Myönteiseen yritys-
kulttuuriin kuuluvat myös 
jatkuva vuorovaikutus yri-
tysten kanssa, palautteen 
ottaminen vastaan sekä 
muun muassa hankintaoh-
jeen päivittäminen, totesi 

Timonen. 
Rahoittajien puheenvuo-

roissa Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimitusjohtajana toi-
minut, nykyisin ELY-kes-
kuksen yritysasiantuntijana 
toimiva Sari Turtiainen ker-
toi ensi vuonna Oikeuden-
mukaisen siirtymän rahas-
ton myötä olevan tarjolla 
JTF-tukea yritystukiin Poh-
jois-Pohjanmaalla tuplasti 
tämän vuoden määrärahoi-
hin verrattuna. Rahoitus-
ta suunnataan merkittäviin 
hankkeisiin. Etenkin kan-
sainvälisen matkailun ke-
hittäminen on keskeinen ta-
voite. Tukea on mahdollista 
saada investointeihin jopa 

40 prosenttia ja ennakkoa-
kin voidaan maksaa, kertoi 
Turtiainen. 

Paikallisen rahoittajan 
palveluja esitteli Pudasjär-
ven Osuuspankin asiak-
kuuspäällikkö Heikki Wuo-
lijoki. 

-Rahoitusneuvottelus-
sa on eduksi, jos yrityksel-
lä on ajan tasalla oleva liike-
toimintasuunnitelma sekä 
kunnossa olevat tulos- ja 
tase- sekä kassavirtalaskel-
mat kolmen vuoden ajalta. 
Myös omarahoitusosuus ja 
vakuudet käydään läpi, sel-
vitti Wuolijoki. 

Heimo Turunen

Pudasjärven urheilijoilla menestystä SM maantiekympillä

Aikuisurheilijoiden Suo-
menmestaruuksista kisail-
tiin 23.10. maantiekympil-
lä Helsingissä. Pudasjärven 
Urheilijoiden naisjuoksijoil-
le reissu oli tuloksellinen.
Henna Vanhanen voitti N40-
sarjan Suomenmestaruu-
den ollen koko kisan nopein 
nainen ajalla 37.38min. Mar-
jo Vesala juoksi N35-sarjas-
sa hopeaa ja Janna Korpela 
N30-sarjassa hopeaa myös. 
Pudasjärvi voitti myös kul-
taa joukkuekilpailussa. MK Kuvassa PuU verkkareissa Janna Korpela, Marjo Vesala ja Henna Vanhanen.
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Tarjous on voimassa 30.11.2022 asti.

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.
PALVELEMME: 

Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

20 mikrog
200 tabl.

16,50€
(norm. 19,80 €/ 200 tabl.)

24,50€
(norm. 29,03 € / 200 tabl.)

50 mikrog.
200 tabl.

Ennen aikaan ja varsin-
kin sodan jälkeen oli jäl-
leenrakennusajat, jolloin 
oli pulaa kaikesta, niin ra-
kennustarvikkeista, kuin 
muustakin välttämättö-
mästä. Ei ollut omaa asu-
musta. Oli tartuttava 
kylmään korpeenkin rai-
vaamaan mökin paikkaa 
kasvavalle perheelle. Sil-
loin oli välttämätöntä aut-
taa porukalla talkootyönä, 
esimerkiksi hirsipuiden 
ajossa. He auttoivat, joil-
la oli hevoset. Sitten kun 
talot elikkä mökit oli sal-
vettu kattoa vaille, oli pä-
rekaton naulaustalkoot, 
johon kerääntyi taas ky-
lältä väki kantamaan lau-
toja ja päreitä. Näin alkoi 
kattoa syntymään, joka 
oli tosi iso apu rakenta-
jalle ja toivon tunne li-
sääntyi, saameko mekin 
oman asumuksen. Nykyi-
sin on talkoohenkeä noin 
jatkuvammin mm. seura-
kunnan lähetystyön tu-
kemiseen varojen kerä-
ykseen, jossa talkoilla 
tehdään myytäväksi tar-
koitettuja tuotteita. Niis-
sä talkooihmiset kutovat 
mm. mattoja, jotka toimi-
vat lähetysarpojen voit-
toina. Villasukkia kutovat 
monet tai useammat ko-
tonaan, jotka ovat myyn-
nissä esimerkiksi, kun on 

lähetystyön hyväksi kah-
vinmyyntipäivä. Siihen 
leivotaan seurakuntata-
lossa maukasta vehnä-
pullaa, jotka myydään ra-
hoittaen tälläkin tavalla 
lähetystyön kassaa. Muu-
takin lähetystyön talkoo-
touhuun liittyvää pitää 
tietysti hommata; loimi-
lankoja, leikata leikkelyk-
set, hommata arpajaislu-
vat. Joidenkin ne pitää ne 
arvatkin myydä jne. On 
tietenkin eri kyläkulmilla-
kin erilaisia hommia, jotka 
tehdään talkoilla, vähek-
symättä niitäkään. 

Oli heinäniittyporuk-
ka syönyt iltasta. Isäntä oli 
sanonut, syökää vain pal-
jasta leipää ja viimeiselle 
palalle pistäkää voinoka-
re suuhun, niin se tuntuu, 
että olisi voita käyttänyt 
koko ajan. Aamulla ei yk-
simies noussut. Isäntä, 
että lähetään niittämään. 
Mies oli sanonut, että hän 
tulee ja niittää sen pari-
metriä illalla, niin se tun-
tuu, että on niittänyt koko 
päivän. Oli sitten saanut 
käyttää voita. 

Lunta on jo ollut. Nau-
titaan raikkaista ulkoil-
moista. 

Erkki  
Honkanen

Talkootyö kunniaan

REMONTTI IDEA OY 
ON NYT MYÖS PUDASJÄRVELÄINEN

• Kylpyhuoneet • Saunat • Sisustukset • Keittiöt • Sähkötyöt 
• LVI-työt • Ulkoremontit • Kosteusvauriot • Kengitykset

020 741 5060 | Pajatie 4 | 90140 Oulu

Remontti Idea Oy on oululainen remonttialan erikoisliike, 
joka on aloittanut toimintansa 2005. Yrityksen yli kolmen-
kymmenen asentajan joukko koostuu moniosaavista raken-
nusalan ammattilaisista. Remontti Idea on nyt laajentunut 
myös Pudasjärven alueelle paikallisilla asentajilla.

Ammattitaitoisesti kylpyhuone -ja sauna remontteja
”Kylpyhuone- ja saunaremontit ovat varmasti kodin remon-
teista se osa-alue jossa tarvitaan eniten kokemusta ja am-
mattitaitoa onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi”, to-
teaa Remontti Idea Oy:n toimitusjohtaja Tapani Niskanen. 
”Erityisesti kosteudenhallinta on se rautaista ammattitaitoa 
vaativa osuus.”

Pitkäaikainen kosteus asunnon rakenteissa saattaa ai-
heuttaa laajoja kosteus- ja homevaurioita. Ensiarvoisen tär-
keää kosteus- ja homevauriokorjauksissa on oikeiden kor-
jausmenetelmien hallinta, kattava rakenteiden tuntemus 
sekä riittävän laajat suojaustoimet.

Koulutettu ja osaava henkilöstömme suorittaa kyllä vaa-
tivatkin korjaustyöt ammattitaidolla ja asianmukaisilla lait-
teilla. Kosteusmittaus- ja kuivatusvälineistömme on hyvin 
soveltuva kosteuskartoitusten laatimiseen ja kuivatusten 
suorittamiseen kertoo Niskanen ylpeänä.

Hyvin hoidettu talo on aina kaunis katsella
Remontti Idea Oy on erittäin kokenut remontoija myös ta-
lon ulkopuolelta. Pudasjärven alueella asuvat asentajamme 
tekevät myös ulkovuoraukset, ulkomaalaukset ja terassi-
remontit. Myös rakennekorjaukset koko talon kengitysre-
monteista pienempiin alajuoksujen kengitysremontteihin 
onnistuu ammattitaidolla, kertoo Remontti Idea Oy:n työn-
johtaja Marko Kemppainen.

Paikalliset asentajat
Remontti Idea Oy toimii Pudasjärven alueella paikallisten 
asentajien voimin. Kokeneet ammattilaiset Matti Sarajärvi 
ja Mikko Lammela ovat molemmat laaja-alaisia remontoin-
nin moniosaajia. ”Olemme ylpeitä paikallisuudestamme, 
mutta on toisaalta mahtava etu, että paikallisuuden lisäksi 
voimme tarvittaessa turvata koko Remontti Idean ammatti-
laisten joukkoon, niin sisustussuunnittelusta, sähkö- ja put-
kitöihin kuin loppusiivoukseen asti. Remontti Idean hartijat 
mahdollistavat myös mahdollisen rahoituksen asiakkaan 
remonttikohteelle” kertoo asentajien puolesta Mikko Lam-
mela.

Lue lisää onnistuneista remonteista:
www.remonttiidea.fi

Anni-Inkeri Törmäsellä 
50-vuotispäiväjuhla
Anni-Inkeri Törmä-
sen 50-vuotispäiviä juh-
littiin Pudasjärven kir-
kossa 29.10. sukulaisten, 
ystävien ja yhteistyö-
kumppaneiden juhlistaes-
sa Koti-Uskonto-Isänmaa 
-musiikkihetkeä läsnäolol-
laan.

Kaupungin tervehdyk-
sen toivat valtuuston pu-
heenjohtaja Olga Oinas-
Panuma ja hallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki. Keskustan kunnallis-
järjestön muistamiset toi 
varapuheenjohtaja Marko 
Koivula ja Keskustan val-
tuustoryhmän tervehdyk-
sen puheenjohtaja Juha 
Heikkilä.

Pudasjärven Yrittäjät 
ry:n tervehdyksen toi yh-
distyksen hallituksen jä-
sen Pirkka Ylikoski vai-
monsa Eija Ylikosken 
kanssa. He kiittelivät avoi-
mesta keskusteluilmapii-
ristä kaupungin ja yrittäji-
en kesken.

PUDASjärveläinen -lehti


