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Pudasjärven 
ensi vuoden 
tuloveroprosentiksi 8,36

PUDASjärveläinen
s. 4

Pudasjärven 
Optiikkaan löytyi uusi 
silmälääkäri s. 6

Aarnit kuljettavat 
pudasjärveläisiä
jo toisessa polvessa s.7

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

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

peräkärryt ja paljon muuta.

TYÖKESKUKSEN JA OSVIITAN 
Kauralantie 3

JOULUMYYJÄISET
torstaina 24.11.2022 KLO 9-14

KÄSITÖITÄ   
LEIVONNAISIA   

JOULU- 
KORISTEITA
ONNENPYÖRÄ     

TORTTU- 
KAHVIT

Käteismaksu

JOULUNTUNNELMAA
Kävijöiden kesken auton 

päältäpesu arvonta.

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

18.-27.11.2022-30

VARAA MATKA /
LISÄTIETOJA
www.stpliikenne.fi
0400 442 522

MATKAREITTI 
Syöte-Taivalkoski-Pudasjärvi-
Puolanka-Paltamo-Kuopio

Nauti yö
kylpylähotelli

Rauhalahdessa,
käy jouluostoksilla
ja vieraile Suomen

kauneimmalla
Joulutorilla!

HINTA SISÄLTÄÄ 
Bussikuljetus
Hotell imajoitus
Kylpylä
Iltaohjelman:

Aamiaiset
     Tanssiorkesteri

0400 442 552

JOULUISET MYYJÄISET 

PUDASJÄRVEN 

RAUHANYHDISTYKSELLÄ 

LAUANTAINA 26.11.2022 KLO 11:00

* MYYNNISSÄ MM. LEIVONNAISIA, 

JOULUTORTTUJA, KÄSITÖITÄ, SEKÄ 

LAPINUKONKEITTOA (keittoa varten otathan 

oman astian mukaan, kiitos).

* RUOKANA LIHAMUREKE LISUKKEINEEN

* TORTTU-KONVEHTI KAHVIT

* ARPAJAISET. PÄÄPALKINTONA 

MÖKKIVIIKONLOPPU KUUSAMON 

KITKALLA. 

* LAPSILLE JOULUTARINATUOKIO        

* KAIKKIEN KÄVIJÖIDEN KESKEN 

ARVOTAAN JOULUINEN HERKKUKORI

TERVETULOA

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Varaa aikasi silmälääkäri 
Lauri Pelkoselle. 

Palvelemme: 
ma ja ke klo 10-17, 

ti ja to klo 10-16,
 pe klo 10-15,

 la suljettu

Lääkäripäivät: to 24.11. Lääkäripäivät: to 24.11. 
(kehysesittelypäivä) ja to 8.12.(kehysesittelypäivä) ja to 8.12.

HALUAN KIITTÄÄ 
KAIKKIA ASIAKKAITA JA 

YHTEISTYÖKUMPPANEITA 
MENNEISTÄ VUOSISTA. 

Lopetan toimintani Kurentie 24 
toimipisteessä 30.11.2022 ja 
jään viettämään eläkepäiviä.

Jari Junna, Fysioterapiapalvelut Jari Junna

PS. KIRPPIS ke 23.11. klo 12-16.30 
- kuntoutus- ja kuntoiluvälineitä!  

Puhoksen Kalan Puhoksen Kalan 
PopUp myyntipäivääPopUp myyntipäivää 

pe 18.11. klo 11-18  
entisen kirjakaupan tilassa.

Mukana myös ihmehousut, 
villapohjalliset, alpakkasukat jne...

Lisäksi mukana:
PXC Underwear alusasut ja 
Goldenin kodinhoitotuotteet

Tuuppa shoppaileen.... TERVETULOA

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

ÖLJYLÄMMITIN PROF 2000W 9 LAMELLIA ÖLJYLÄMMITIN PROF 2000W 9 LAMELLIA 
NORMAALI 220-240V 50HZ IP20NORMAALI 220-240V 50HZ IP20
PROF 2000 W -öljylämmitin. Normaali jal-PROF 2000 W -öljylämmitin. Normaali jal-
ka-asennus pyörillä. Säädettävä termostaatti. ka-asennus pyörillä. Säädettävä termostaatti. 
Energiaa säästävä ja turvallinen. Takuuaika 24 kk.Energiaa säästävä ja turvallinen. Takuuaika 24 kk.

63639090

TYÖMAAVALAISIN LED MAX TYÖMAAVALAISIN LED MAX 
30W 2400LM H-JALUSTA IP4430W 2400LM H-JALUSTA IP44
Led-työvalaisin tukevalla H-jalustalla, Led-työvalaisin tukevalla H-jalustalla, 
jonka ansiosta valaisinta on helppo siir-jonka ansiosta valaisinta on helppo siir-
rellä ja kohdentaa. Pakkaus sisältää 1,8 m rellä ja kohdentaa. Pakkaus sisältää 1,8 m 
kumikaapelin sekä pistotulpan.kumikaapelin sekä pistotulpan.

29299595

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodilla su 20.11. kello 
10. Toimittaa Mikael Johansson, avustaa Timo Liikanen, 
kanttorina Elias Niemelä. Striimaus YouTube-kanavan kaut-
ta.

Iltakirkko seurakuntakodilla ke 23.11. kello 19. Toimit-
taa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. Vox Marga-
rita-kuoro. Lopuksi iltatee.  

Seurakuntavaalien äänestys seurakuntakodilla su 20.11. 
kello 11–20. 

Raamattupiiri keskiviikkona 16.11. kello 18, ensi viikolla 
(23.11.) osallistumme iltakirkkoon kello 19 seurakuntako-
dilla. Tuolloin ei ole raamattupiiriä.

Ystävänkammari ensi viikolla to 24.11. kello 12–13.30 
seurakuntakodilla.

Muistikahvila to 17.11. kello 14–15.30 seurakuntakodilla. 
Aiheena “Musiikki ja muistot”. Muistikahvilaa pitää Oulun-
seudun muistiyhdistys ry.

Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanan-
taina 21.11.2022 kello 18.00.

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakuntakodin 
rippikoulusalissa kello 9.30–12. Myynnissä kahvia ja pullaa, 
pullaa myös mukaan, sekä villasukkia. Tervetuloa!

Iltakahvila Rönöä ei ole perjantaina 18.11.

Nuorten reissu Maata Näkyvissä -festareille Turkuun 
18.-20.11.2022. Reissuun lähdetään seurakuntakodilta 
perjantaina aamulla kello 6 ja paluu on sunnuntain ja maa-
nantain välisenä yönä. Retkelle on ollut ilmoittautuminen.

Lapsiparkki pe 18.11. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. 
Huom! Lapsiparkkia ei ole pe 25.11. Voit tuoda 1–6-vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lapsiparkkiin otetaan 10 
lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipallisia. Ennakkoilmoit-
tautumiset lastenohjaajille P. 040 868 4730 Tanja / P. 040 
586 1217 Sirpa. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juo-
man mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.

Perhekerho ke 23.11. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.  
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun ai-
kuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, 
pikkukirkkohetki, pientä suolaista ja makeaa.      

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

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

Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Pasi ja Rauni Kummalal-
la pe 18.11. kello 19, myyjäisseurat Jaurakalla Paula Pauk-
kerilla la 19.11. kello 19 (Urpo Illikainen), seurat ry:llä su 
20.11. klo 16 (Kari Louhisalmi, Raimo Kananen), seurat 
Pärjänsuolla Eija ja Jouni Seppälällä su 20.11. kello 12.00 
(Arvo Niskasaari), lauluseurat Iivari ja Senja Jurmulla su 
20.11. kello 19.

Haudatut: Elsa Maria Illikainen 91 v, Ritva Anneli Illikai-
nen 86 v, Katri Laila Marjatta Juurikka 75 v.

 

Saimme viettää viime sunnun-
taina isänpäivää. Tuo päivä si-
joittuu meillä marraskuun toi-
seen sunnuntaihin ja niinpä 
myös seurakunnassamme sitä 
viime sunnuntain messun jäl-
keen vietettiin kakkukahvi-
en merkeissä. On hienoa, että 
kerran vuodessa me isät saam-
me olla huomion kohteena 
edes vähän tavanomaista ar-
kea enemmän.

Mutta kuinka me huomi-
oimme meidän jokaisen yh-
teisen Isämme, eli taivaallisen 
Isämme? Hän ansaitsisi huo-
miomme päivittäin, kaikki-
na vuodenaikoina, ilman eril-
listä, tiettyä, hänelle nimettyä 
päivää. Ajatus korostuu vii-
me sunnuntain kirkkovuoden 
teemassa, tuo sunnuntai oli ni-
meltään ”valvomisen sunnun-
tai”. Päivä korostaa meille jat-
kuvaa valveillaoloa Herramme 
edessä hänen Poikansa paluuta 
odottaessamme. Pimeässä syk-
syssä ja mustassa marraskuussa 
meidän itse kunkin mielialam-
me vaipuu helposti harmau-
teen, jopa synkkyyteen, tai ai-
nakin välinpitämättömyyteen 

ja jaksamisen puutteeseen. 
Onhan tämä pimeä kausi ko-
vin pitkä odottaessamme jou-
lun mukanaan tuomaa valoa ja 
lämpöä.

Ja siksipä meidän onkin 
hyvä muistaa, että vaikka vä-
symisen ja välinpitämättömyy-
den vaara on suuri ja vaikka 
ihminen kotiutuu helposti tä-
hän maailmaan ja unohtaa, et-
tei hän elä täällä pysyvästi, 
päivittäinen isänpäivä taivaalli-
sen isämme kanssa antaa meil-
le voimia ja jaksamista tämän-
kin ajanjakson keskellä. Viime 
sunnuntain psalmitekstissä 
(Ps. 90) sanotaan näin: ”Ravit-
se meitä armollasi joka aamu, 
niin voimme iloita elämämme 
päivistä”. Kun vietämme vuo-
rovaikutteista isänpäivää tai-
vaallisen isämme kanssa aloit-
tamalla aamumme pienellä, 
hiljaisella kiitosrukouksella uu-
desta päivästä, saamme tämän 
marraskuun synkkyyden kes-
kellä päiväämme pilkahduk-
sen lämpöä, välähdyksen valoa 
ja tuokion toivoa. Toivoa, joka 
kantaa meitä kunakin päivänä 
läpi sen päivän tapahtumien. 

Ja illan tullen meidän on hyvä 
ottaa uusi yhteys Isäämme pie-
nen iltarukouksen muodossa 
ja saada itsellemme rauhaisa 
uni ja hyvä lepo. Ja kun vie-
lä muistamme, että jokainen 
meistä on joka hetki taivaalli-
sen isämme mielessä ja hänen 
huolenpitonsa alla, voimme 
elää kaikkina päivinämme tur-
vallisin mielin maailman mels-
keistä ja marraskuun mustuu-
desta huolimatta.

Syksyn ja alkavan tal-
ven tullen onkin ollut taas ilo 
huomata, että pudasjärveläi-
nen mielenlaatu ei tuppaa ole-
maan synkkyyteen taipuvai-
nen, vaan pienistä asioista iloa 
löytävä ja toivoa näkevä. Ehkä-
pä täällä ovat isäsuhteet kun-
nossa.

Vielä sananen seurakun-
tavaaleista. Varsinainen vaali-
päivä on tulossa ensi sunnun-
taina (20.11.), joten silloin on 
vielä oiva tilaisuus käyttää ään-
tään hiljaisesti kynällä ja pape-
rilla ja piirtää sopivaksi katso-
mansa numero vaalilippuun. 
Varsinaisen vaalipäivän äänes-
tys tapahtuu Pudasjärven seu-

rakuntakodilla, osoite Varsitie 
12 ja päivä on siis sunnun-
tai 20.11. Äänestää voi tuol-
loin klo 11-20 välisenä aika-
na. Tule sinäkin vaikuttamaan 
siihen, ketkä seurakunnassam-
me käyttävät päätösvaltaa seu-
raavan neljän vuoden ajan! Ru-
koillen pyydämme kaikille 
valituiksi tuleville voimaa ja 
viisautta oikeisiin päätöksiin 
heidän vaativassa ja vastuul-
lisessa luottamustoimessaan 
ja runsasta Jumalan siunausta 
myös niille ehdokkaille, jotka 
eivät valituiksi tule, mutta ovat 
kuitenkin olleet vaaleissa mu-
kana ehdokkaina.

Lopuksi vielä viime sun-
nuntain psalmitekstistä pieni 
lainaus: ”Herra, sinä olet mei-
dän turvamme polvesta pol-
veen”. Tähän ikiaikaiseen lu-
paukseen luottaen saamme 
käydä näitä syksyn päiviä 
eteenpäin. Onhan jokainen 
päivä meille kristityille aina 
Isänpäivä!

Jari 
Valkonen

Isänpäivän jälkitunnelmissa

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

Rakkaamme

Elsa Maria
ILLIKAINEN
o.s. Lasanen

s. 23.4.1931 Pudasjärvi
k. 22.10.2022 Hirsikartano

Äitiä, mummua, isomummua ja 
isoisomummua kiittäen ja kaivaten

Irma perh.
Mirja perh.
Asta perh.
Raili perh.
Yrjö perh.
Tarja
Martta-sisko perh.
Reijo veli
sukulaiset ja ystävät

Soi kappelin kellot hiljaa 
yli syksyisen kirkkomaan.
Sinne saatoimme äitimme rakkaan
isän vierelle nukkumaan.

Kera syksyn lehtien,
lähdit, mummi kultainen.
lapsenlapset perheineen

Siunattu läheisten läsnäollessa 12.11.2022.
Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos äitiämme hoitaneille.

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa Pudasjärveläinen-lehden palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana

Joulunavaus 
torilla perinteisellä 

tavalla
Perinteinen Joulunavaus 
toteutetaan Pudasjärvel-
lä perjantaina 25.11. torilla. 
Kello 18 alkaen avauksen 
ohjelmassa on joulunava-
usjulistus. Tervehdykset 
kuullaan kaupungilta, seu-
rakunnalta, yrittäjiltä ja to-
riemännältä. Tiernapojat 
esiintyvät. Joulupukki ja-
kaa iloista joulumieltä ja 
makeisia kaikille lapsille ja 
lapsenmielisille. Iijokiseutu 
tarjoaa mehua ja pipareita. 
Tarjolla on myös ilmainen 
arvonta.

Perinteinen jouluto-
ri aukeaa jo kello 16.30 ja 
heti torin auettua kuulem-
me jouluisia lauluesityk-
siä. Joulutoria emännöi 

tänä vuonna Siuruan kylä 
ry. Myyntiteltassa eri yh-
distyksillä ja yrityksillä on 
myynnissä jouluisia tuot-
teita. Myyntipaikkoja on 
vielä vapaana ja niitä voi 
tiedustella Siuruan kyläyh-
distykseltä, tänä vuonna 
myyntipaikat ovat maksut-
tomia. Saatavana on myös 
grillimakkaraa, kahvia ja 
lettuja. 

Viime vuonna asenne-
tut uudet jouluvalot sytyte-
tään palamaan kaupungin 
toimesta. 

Joulunavauksen järjestä-
vät Pudasjärven kaupunki, 
Pudasjärven Yrittäjät, Pu-
dasjärven seurakunta, Iijo-
kiseutu ja Siuruan kylä.  HT

Joulunavaus on perinteisesti koonnut torille suuren yleisön.
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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

Seurakuntavaaleissa äänesti
ennakkoon 834 äänioikeutettua
Pudasjärven seurakunnan 
seurakuntavaalien ennak-
koäänestys toteutui 8.-12.11. 
Alustavien laskelmien mu-
kaan 825 seurakuntalaista 
kävi äänestämässä Pudasjär-
vellä ennakkoon ja muualta 
tuli yhdeksän äänestäjän lä-
hetekirjeet. Ennakkoäänes-
tysprosentiksi saatiin 15,3, 
joka jää vajaalla prosentil-
la edellisistä seurakunta-
vaaleista. Varsinainen vaa-
lipäivä on ensi sunnuntaina 
20.11. Äänestäminen alkaa 
jumalanpalveluksen jälkeen 
kello 11 seurakuntakodin 
rippikoulusalissa. 

Seurakuntavaalien en-
simmäinen ennakkoäänes-
tyspäivä oli 8.11. Kurenalan 
keskustassa, entisen kirja-
kaupan tiloissa. Aamupäi-
vällä äänestäjiä oli käynyt 
ihan kiitettävästi ja iltapäi-
välläkin tasaiseen tahtiin. 
Seurakunta oli jakanut ää-
nestyspäivän vuorot eri hen-
kilöiden kesken. Iltapäivän 
vastuuvuorossa olivat Sirpa 
Kukkohovi ja Leena Rantala, 
jotka vaalitoimitsijan arvo-
vallalla avustivat äänestäjiä 
lomakkeiden täyttämises-
sä ja vaalikuoren sulkemi-
sessa laillisesti ja rehellises-
ti. Leena kertoi, että hän on 
ollut vaalitoimitsijana useis-

sa seurakuntavaaleissa, jo-
ten tehtävä oli siinä mieles-
sä tuttu. Jaksotyötä tekevä 
Onerva Ronkainen kävi ää-
nestämässä ennakkoon työ-
päivän jälkeen. Hänelle 
luotettavan ja hyvän ehdok-
kaan löytyminen ehdokas-
listasta kävi helposti.

Äänestäminen on 
kansalais- 
velvollisuus
- Äänestäminen on suoma-
laisen kansalaisvelvollisuus. 

Olen äänestänyt kaikissa 
vaaleissa. Äänestäminen on 
tullut kodin perintönä. Meil-
lä vanhemmat ovat aina tu-
keneet äänestämistä. Nuore-
na halusin itse päättää, ketä 
äänestän. Samaa perintöä 
olen jatkanut. Meillä nuoret 
äänestävät kaikissa vaaleis-
sa mahdollisuuksiensa mu-
kaan. 

Onerva käy seurakunnan 
tilaisuuksissa tarpeen mu-
kaan. Jaksotyö ja asuminen 
sivukylällä rajoittavat osal-
listumista aktiivisemmin. 

Onerva on oppinut hyödyn-
tämään korona-ajan aikaan 
saamaan virtuaalikirkkoa. 
Toisinaan hän seuraa juma-
lanpalveluksia Youtube-ka-
navan kautta. Rauhanyh-
distysläisenä hän käy myös 
seuroissa hoitamassa omaa 
hengellistä elämäänsä. Rau-
hanyhdistyksen hän kokee 
hengelliseksi turvapaikak-
seen.

Ape Nieminen

Vaalitoimitsija Leena Rantala vaihtaa ajatuksia äänestämässä käyneen Onerva Ronkaisen 
kanssa.

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 17.-20.11. ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Lapinriistakeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G
Rosmariiniperunoita L, G
Palapaistia L, G
Broileripasta L, G

Perjantai
Metsäsienikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Riisiä L, G 
Broilerikastike L, G
Härkäpaistos  L, G

Tiistai
Jauhelihakeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Jauheliha-
fetajuustokastike L, G
Poro-salamikiusaus L

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
Täytettysipulipihvi L
Pasta Carbonara L

 

Torstai
Kylmäsavulohikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Karjalanpaistia L, G
Tomaatti- 
mozzarellapasta L 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät  
kasvikset
Päivän salaatit

109179 079
Voimassa 

TO-LA 17.-19.11.

099

Edulliset K-Menu tuotteet!

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

PSS PKT PRK PKT

K-Menu

K-MENU  
PUNAJUURI- 
VIIPALEET  
700/470g mausteliemi 
(2,32/kg)

K-Menu 
SUKLAA- 
COOKIE  
150 g (5,27/kg)

K-Menu 
KOIRAN  
NAUDAN- 
LIHAPATEE
300 g (3,30/kg)

K-Menu

TÄYTELAKU- 
SEKOITUS
300 g (5,97/kg)

Benella

TUORE SUOMALAINEN 
KIRJOLOHIFILEE
C-leikattu  
Kasvattaja Ekofish Pietarsaari, Suomi

1695
KG

RUODOTON

SUOMI

TUORE  
SILAKKAFILEE
Ruotsi, säävaraus

895
KG

ERÄ

HERKKUTORILTA

Voimassa 
TO-LA 17.-19.11.

ERÄ

TUORE  
SUOMALAINEN  
KIRJOLOHENMÄTI
Suomi

3495
KG

HERKKUTORILTA

ERÄ

SUOMI

Voimassa 
TO-LA 17.-19.11.

2995
KG

Ruokamestarin

TAKUUMUREAT  
NAUDAN  
ULKOFILEEPIHVIT

HERKKUTORILTA

SUOMI

Voimassa 
TO-LA 17.-19.11.

KRYSANTEEMIKIMPPU
Hollanti

890
KIMPPU

Otamme nyt 
vastaan 

varauksia 
tuoresuolatuista 
joulukinkuista!

999

Coca-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

24
-PACK

-31-44 %
Plussa-etu

349
RS

Valio

OIVARIINIT
500-600 g (5,82-6,98/kg) 
Rajoitus 2 rs/talous

Ilman Plussa-korttia 
4,15 rs (6,95-8,30/kg)

-15 %
Plussa-etu

280

Dronningholm

TÄHTITORTTU  
LUUMUMARMELADIT
280-300 g (4,67-5,00/kg) 

Ilman Plussa-korttia 1,69 rs (5,63-6,04/kg) 

2 RS

-17 %
Plussa-etu

Meiltä hyvä 
valikoima 

pakastekinkkuja! 
Jokaiselle kokonaisen 
joulukinkun ostajalle 
Meiran sinappipullo 
260g veloituksetta!

Herkullista, tuttua kuhmolaista
SAVUSIIKAA JA -LOHTA

 (myös suolasiikaa ja -lohta, 
kylmäsavulohta, siian mätiä)    

PUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 21.11. klo 10-16

Tervetuloa! 

15 HONKANEN Erkki
Kirvesmies, eläkeläinen

TOIMIVA SEURAKUNTA 
- LÄHELLÄ IHMISTÄ

Talousresussien seuranta on 
tärkeää, seurakunnassakin. 

Tsempataan.
Äänestä Erkki kirkkovaltuustoon.
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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

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui torstaina 
10.11. Hyvän olon keskuksen 
Kurkisalissa. Ensi vuoden tu-
loveroprosentiksi vahvistet-
tiin 8,36. Kuntien vuoden 2023 
tuloveroprosenttien mää-
räämisestä on säädetty Sosi-
aali- ja terveydenhuoltoa ja 
pelastustoimea koskevan uu-
distuksen toimeenpanosta ja 
sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta annetussa 
laissa ”Kunnanvaltuuston on 
määrättävä vuoden 2023 tulo-
veroprosentiksi vuoden 2022 
tuloveroprosentti vähennet-
tynä 12,64 prosenttiyksiköl-
lä”. Pudasjärvellä tämän vuo-
den tuloveroprosentti on ollut 
21,00, joten tämän mukaan 
valtuusto teki päätöksen. Sosi-
aali- ja terveyspalvelujen sekä 
pelastustoimen järjestämis-
vastuu ja siten niiden kustan-
nukset siirretään ensi vuoden 
alusta kunnilta hyvinvointi-
alueille. Tämän takia kuntien 
tuloja siirretään valtiolle, joka 
rahoittaa hyvinvointialueiden 
toimintaa.

Yleiseksi kiinteistövero-
prosentiksi päätettiin 1,00, 
vakituinen asunto 0,41, muu 
asuinrakennus 1,10, yleis-
hyödyllinen yhteisö 0,40, ra-
kentamaton rakennuspaikka 
3,50 ja voimalaitosrakennuk-
set 3,10. 

Hirsikampukselle 
enemmän käyttöä
Viime vuoden arviointikerto-
muksessa oli kiinnitetty huo-

Pudasjärven ensi vuoden tuloveroprosentiksi 8,36
miota hirsikampuksen käy-
tön vähäisyyttä kouluajan 
ulkopuolella. Tarkastuslauta-
kunnan puheenjohtaja Juha 
Heikkilän ja myös useissa pu-
heenvuoroissa painotettiin, 
että Hirsikampuksen tilat tu-
lee olla kuntalaisten käytös-
sä kouluajan ulkopuolella. 
Samalla nousi esille myös Hy-
vän olon keskus Pirtin ilta- ja 
viikonloppukäyttö, joka tulee 
olla myös mahdollista. 

Heikkilä painotti puheen-
vuorossaan myös kaupun-
gin viranhaltijoiden vastaa-
misvelvollisuutta kuntalaisten 
tiedusteluihin, viesteihin ja 
puheluihin. Hän sanoi käyt-
tävänsä puheenvuoron asi-
aa koskevien lukuisten 
kuntalaisten palautteiden pe-
rusteella.

Verotulot  
kertyneet hyvin
Hallintojohtaja Seija Turpei-
nen esitteli kaupungin talou-
den toteutumisen vuoden 
alusta syyskuun loppuun. Sen 
mukaan verotulot ovat kerty-
neet hyvin ja ylittävät talous-
arvion 1,7 miljoonalla eurol-
la. Samoin valtionosuuksia on 
tullut noin 259 000 euroa arvi-
oitua enemmän. Toimintaka-
te ylittää talousarvion 731 724 
eurolla, vuosikatteessa on ali-
tusta noin 250 000 euroa. Si-
joitustuotoissa on merkittä-
vä arvonalennus ja se omalta 
osaltaan on vaikuttanut, että 
rahoitustuotoissa on miinus-
ta 1,5 miljoonaa euroa. Kiin-

Mirka Väyrynen ilmoitti eronneensa Perussuomalaisten val-
tuustoryhmästä ja perustaneensa Vapauden liiton valtuusto-
ryhmän.

teistöjen alaskirjauksia on pi-
tänyt tehdä noin 1,2 miljoonaa 
eurolla. Yhdeksän kuukau-
den mukaan arvioidaan tä-
män vuoden tilikaudelta ker-
tyvän ylijäämää noin 500 000 
euroa ja tuloksen olevan posi-
tiivinen reilulla 50 000 eurolla. 

Kaupungin  
takaus lainalle
Pudasjärven Asumispalvelu-
säätiö on toteuttamassa omis-
tamissaan kiinteistöissä pe-
ruskorjausremonttia, joiden 
toteuttamiseen on saatu kun-
tarahoituksen myöntämää 
ARA:n korkotukilainaa 521 
689 euroa sekä ARA:n avus-
tusta 256 000 euroa. Avustus 
ja mahdollinen korkotukilai-
nan korotus haetaan raken-
nushankkeen päätyttyä, jonka 
vuoksi rakennusvaiheeseen 
on neuvoteltu Pudasjärven 
Osuuspankilta 300 000 eu-
ron luotto. Siihen myönnettiin 
kaupungin takaus. 

Valkolan yksityistien pe-
rusparantamisen 1-vaihee-
seen myönnettiin 2808 euron 
avustussumma.

Henkilövalintoja
Valtuustolle tuotiin tiedoksi, 
että keskusvaalilautakunta on 
määrännyt kokoomuksen va-
ravaltuutetuksi Mika Kuusijär-
ven aiemmin eronneen Hilkka 
Parkkisenniemen tilalle. Perus-
suomalaisilla oli myös vara-
valtuutetuissa yhden henkilön 
vajaus, johon keskusvaalilau-
takunta on määrännyt Mau-

no Ruokankaan. Viranomais-
lautakuntaan valittiin Pekka 
Kinnusen varajäseneksi Mika 
Kuusijärvi. 

Kokouksen alkaessa val-
tuuston puheenjohtaja Olga 
Oinas-Panuma totesi Perus-
suomalaisten valtuutetun 
Mirka Väyrysen ilmoittaneen 
eronneensa Perussuomalaisten 
valtuustoryhmästä ja perusta-
neen Vapauden liiton valtuus-
toryhmän. 

Valtuusto- 
aloitteita
Kokouksen lopussa valtuute-
tut esittivät useita valtuusto-
aloitteita. 

Kriisinhallinta- 
veteraaneille  
huomiota
Marko Koivula esitti 20 val-
tuutetun allekirjoittaman 
aloitteen, jossa he edellytti-
vät, että Pudasjärven kau-
punki ryhtyy valmistelemaan 
kriisinhallintaveteraanien 
huomioimista siten, että lii-
kunta- ja kulttuuripalveluissa 
kriisinhallintaveteraanikort-
ti noteerataan samaan alen-
nusluokkaan varusmies-/
opiskelijakortin kanssa. Li-
säksi kaupungin tulee pyr-
kiä ottamaan tämän huomi-
oon omassa markkinoinnissa, 
jolloin pienellä alennuksella 
uimahallien ja muiden kult-
tuuri- ja liikuntapalveluiden 
sisäänpääsymaksujen suhteen 
voidaan saavuttaa suurempia 

kävijämääriä sekä vahvistaa 
Pudasjärven kaupungin pro-
fiilia maanpuolustusmyöntei-
senä paikkakuntana. 

Huoltovarmuus ja 
kriisihallinta-aloite
Valtuutettu Katri Virtasen al-
lekirjoittamassa aloitteessa Ko-
koomuksen valtuustoryhmä 
esitti, että kaupunki päivittää 
huoltovarmuuteen ja kriisin-
hallintaan liittyvät organisaati-
ot ja niiden tehtävät, kouluttaa 
viranhaltioita ja luottamushen-
kilöitä kriisiin varautumisessa, 
kutsuu maanpuolustusjärjes-
töt, Vapaaehtoisen pelastus-
palvelun (Vapepa) ja muut va-
paaehtoisjärjestöt palaveriin 
suunnittelemaan yhteistyötä ja 
työnjakoa yhdessä viranomais-
ten kanssa. Aloitteessa keho-
tettiin kaupunkia tekemään 
myös viestintäsuunnitelman 
kuntalaisia varten ja tiedot-
taa väestönsuojista, kokoon-
tumispaikoista, evakuoinnista 
ja toimista mahdollisten säh-

kökatkosten aikana energian 
säästötalkoiden takia.

OSAO:n Pudasjärven 
yksikön sopimus
Ari-Pekka Nieminen luki hä-
nen ja Mirka Väyrysen alle-
kirjoittaman aloitteen, johon 
oli yhtynyt myös Perussuo-
malaisten valtuustoryhmä. 
Aloitteessa esitettiin, että kau-
punki purkaa sopimuksen-
sa OSAOn kanssa viipymät-
tä siten, että sopimus raukeaa 
mahdollisimman pian huomi-
oiden sopimukseen mahdolli-
sesti kirjattu irtisanomisaika. 
Säästyneet kaupungin OSA-
On tappioihin käyttämät ra-
hat tulisi ensisijaisesti käyttää 
perusopetukseen, jossa rahaa 
kipeästi tällä hetkellä tarvi-
taan. Aloitteessa huomautet-
tiin, että aloite koskee ainoas-
taan kaupungin rahoituksen 
lopettamista yksiköltä, ei itse 
yksikön lopettamista.

Heimo Turunen

Ari-Pekka Nieminen KD:n kansanedustajaehdokkaaksi
Kristillisdemokraattien Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun 
piirikokouksessa 12.11. jul-

Ari-Pekka Nieminen Pudas-
järveltä on nimetty kansan-
edustajaehdokkaaksi.

kaistiin lisää eduskuntavaa-
liehdokkaita. Aiemmin ni-
metyn Matti Heikkisen 
(Oulainen) lisäksi ehdok-
kaiksi on nimetty Askeli Lee-
na (Kempele), Hurskainen 
Merja (Oulu), Kilpeläinen 
Sami (Sotkamo), Kähkönen 
Jami (Suomussalmi), Moila-
nen Veijo (Kajaani), Niemi-
nen Ari-Pekka (Pudasjärvi). 
Lisäksi on nimetty kaksi eh-
dokasta, jotka eivät halua ni-
meään julki vielä tässä vai-
heessa. 

KD:n piirikokousväki ke-
hottaa seuraamaan julkisen 
rahan virtauksia, jotta eten-
kin verorahoituksella tuo-
tettavilla palveluilla ei pääs-
tä keräämään kohtuuttomia 
voittoja monikansallisille 
pörssiyhtiöille. Valitettavan 
usein veronmaksajien kus-
tantama lastensuojelu, ikään-
tyneiden hoiva ja jopa ruoka-
huolto siirtyy kilpailutuksella 
monikansallisten omistaji-
en ylläpitämäksi. Jos omaa 
palvelutuotantoa ei kunnil-

la ja aluehallinnolla ole, voi-
daan meille maksajille esit-
tää kovia kustannusvaateita 
uhkaamalla lopettaa koko os-
topalvelutuotanto. Ihmisis-
tä huolehtimisessa ei voida 
palata huutolaislasten ja vai-
vaistalojen aikaan, mutta laa-
dukasta palvelua pitää voida 
tuottaa ilman velvollisuutta 
huolehtia maailman pörssien 
voitto-osuuksista.

Huoltovarmuudessa on 
päästävä sanoista lopulta te-
koihin. EU:n metsien ennal-

tamisesitys on kestämätön. 
Metsäsektori työllistää Suo-
messa 100 000 ihmistä, erityi-
sen paljon Pohjois-Suomessa. 
Energiakriisi edellyttää, että 
puun ja kohtuullinen turpeen 
käyttö turvataan myös tule-
vaisuudessa. Päästökauppa-
maksuja pitää alentaa.

KD:n piirikokousväen 
mielestä paras tae alueiden 
elinkelpoisuudelle ovat yrit-
teliäät ihmiset, jotka saavat 
päättää oman alueensa asiois-
ta yhteistyössä lähialueiden-

sa ihmisten kanssa. Yhdes-
sä voimme pitää huolta sekä 
alueellisten veturikaupunki-
en, esimerkiksi Oulun, että 
syrjäisempien seutujen elin-
voimasta. Pohjoisen Suomen 
etua on meidän itse ajettava 
sekä Suomen ja EU:n tasolla 
että globaalisti. Päätäntäval-
lan luovuttaminen EU:lle on 
lopetettava, vaatii kristillis-
demokraattien Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun piiri.

PUDASjärveläinen lehti
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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 17.-23.11. RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 17.-18.11. LAUANTAINA 19.11. MA-TI 21.-22.11. KESKIVIIKKONA 23.11.

TORSTAI-LAUANTAI 17.-19.11. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 21.-23.11.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

179,-179,-

35,-35,-

65,-65,- 65,-65,-

Hellberg Secure 1H Hellberg Secure 1H 
KUULOSUOJAIMET KUULOSUOJAIMET 
Päälakisangalliset kuulonsuojaimet Päälakisangalliset kuulonsuojaimet 
tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta 
ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt 
ja kestävä sankarakenne, mukavat peh-ja kestävä sankarakenne, mukavat peh-
musteet ja helppo kokosäätö takaavat musteet ja helppo kokosäätö takaavat 
täydellisen istuvuuden kaikenkokoisiin täydellisen istuvuuden kaikenkokoisiin 
päihin. Suojaustaso 1 soveltuu alhaisille ja päihin. Suojaustaso 1 soveltuu alhaisille ja 
keskivoimakkaille melutasoille, 75–90 dBkeskivoimakkaille melutasoille, 75–90 dB

Hellberg Secure 3H Hellberg Secure 3H 
KUULOSUOJAIMET KUULOSUOJAIMET 
Päälakisangalliset kuulonsuojaimet tar-Päälakisangalliset kuulonsuojaimet tar-
joavat erinomaista käyttömukavuutta ja joavat erinomaista käyttömukavuutta ja 
laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja 
kestävä sankarakenne, mukavat pehmus-kestävä sankarakenne, mukavat pehmus-
teet ja helppo kokosäätö takaavat täydelli-teet ja helppo kokosäätö takaavat täydelli-
sen istuvuuden kaikenkokoisiin päihin. Suo-sen istuvuuden kaikenkokoisiin päihin. Suo-
jaustaso 3 soveltuu voimakkaille ja erittäin jaustaso 3 soveltuu voimakkaille ja erittäin 
voimakkaille melutasoille, 100–115 dB.voimakkaille melutasoille, 100–115 dB.

Hellberg SECURE  Hellberg SECURE  
2H RELAX2H RELAX
RADIOKUULONSUOJAINRADIOKUULONSUOJAIN
Kuulonsuojain AM/FM-radiolla. Relax Kuulonsuojain AM/FM-radiolla. Relax 
suojaa kuuloasi samalla, kun kuuntelet suojaa kuuloasi samalla, kun kuuntelet 
suosikkiradioasemaasi. Suurilla säätimillä suosikkiradioasemaasi. Suurilla säätimillä 
virität AM/FM-radion tarkasti, myös käsi-virität AM/FM-radion tarkasti, myös käsi-
neet kädessä.neet kädessä.

Hellberg Xstream LD  Hellberg Xstream LD  
Bluetooth kuulevaBluetooth kuuleva
KUULONSUOJAIN KUULONSUOJAIN 
Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain 
musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi on musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi on 
suojattu samalla, kun nautit suosikkimu-suojattu samalla, kun nautit suosikkimu-
siikistasi erinomaisella äänenlaadulla, ja siikistasi erinomaisella äänenlaadulla, ja 
sisäänrakennetun puhemikrofonin avulla sisäänrakennetun puhemikrofonin avulla 
voit soittaa puheluita. Aktiiviset kuuntelu-voit soittaa puheluita. Aktiiviset kuuntelu-
mikrofonit kummassakin kuvussa takaavat mikrofonit kummassakin kuvussa takaavat 
erinomaisen suuntakuulon, luonnollisen erinomaisen suuntakuulon, luonnollisen 
äänen ja keskustelujen, varoitussignaalien äänen ja keskustelujen, varoitussignaalien 
ja muiden tärkeiden tietojen kuulemisen ja muiden tärkeiden tietojen kuulemisen 
suojausta vaarantamatta.suojausta vaarantamatta.

19199595

32329090

79799595

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

Neo 1/2” 25-osNeo 1/2” 25-os
HYLSYSARJAHYLSYSARJA

Sievi Arktis TRSievi Arktis TR
NAHKASAAPPAATNAHKASAAPPAAT

149,-149,-
MustangMustang
KAMINAPUHALLINKAMINAPUHALLIN
4-lapanen4-lapanen

11119595

330000

339999

330000

113939

119999

119999

119999

117979

pss

008989

11119595

kgkg889595

kg

pss

117979

pktpkt

225050

449999

225050
pkt

117979

225959
ras

pkt

kgkg

pkt

pkt

rss

pss

224949
prk

449595
kg

339999
pktpkt

226969
pktpkt

2 pkt

kplkpl 116969
pktpkt

pktpkt

2 pkt

pkt

113939
pkt

2 kg/2 kg/
taloustalous

669595
kgkg

14149595
kgkg

669595
kg

669595
pkt

119999
pss

2 kalaa/talous 999595
kg

pkt

225959
rasras

112929
psspss

225959
pkt

raj. erä

kgkg 11119595
kg

pkt2 prk

2 pkt/talous

114949
psspss

2 pkt/talous

2 pkt

JÄTTISJÄTTIS
KERMA-KERMA-
TUUTITTUUTIT

195 ml195 ml

Tumma Tumma 
kivetönkivetön
RYPÄLERYPÄLE

500 g500 g

AtriaAtria
OHUKAISETOHUKAISET

400 g400 g

MAALAIS-MAALAIS-
PALVI-PALVI-
KINKKUKINKKU
palana ja palana ja 
siivuinasiivuina

PingviiniPingviini
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖ JÄÄTELÖ 1 l1 l

Naudan Naudan 
PALAPAISTIPALAPAISTI

HK HK 
MEETVURSTITMEETVURSTIT
150 g150 g

IrtoIrto  
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI

Snellman Snellman 
NAUDANNAUDAN
JAUHELIHAJAUHELIHA
10% 400 g10% 400 g

Fazer Fazer 
CRUNCHYCRUNCHY
SUKLAA-SUKLAA-
PATUKAT PATUKAT 50 g50 g

PARSA-PARSA-
KAALIKAALI
500 g500 g
EspanjaEspanja

SaarioinenSaarioinen
LAATIKOTLAATIKOT
400 g, maksa,  400 g, maksa,  
lihamakaroonilihamakarooni
tai lihaperunasosetai lihaperunasose

Hyve Hyve 
SUKLAA-SUKLAA-
KUORRUTETUTKUORRUTETUT
HERKUT HERKUT 25-250g 25-250g 
rusina, manteli,rusina, manteli,
cashew, ymscashew, yms

TuoreTuore
kokonainen kokonainen 
SILAKKASILAKKA
pyyntivarauspyyntivaraus

Atria Atria 
HERKKU-HERKKU-
LENKKILENKKI
450 g450 g

Putaan PullanPutaan Pullan
JOULU-JOULU-
VIIPALEETVIIPALEET
400 g400 g

KymppiKymppi
JAUHELIHA-JAUHELIHA-

HERNEKEITTOHERNEKEITTO
435 g435 g

Atria KananAtria Kanan
HORNETHORNET

SIIPIPALATSIIPIPALAT
800-900 g800-900 g

DansukkerDansukker
TALOUS-TALOUS-
SOKERI SOKERI 
1 kg1 kg

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

PorsaanPorsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Myllyn ParasMyllyn Paras
TORTTU-TORTTU-
TAIKINATAIKINA

1 kg1 kg

PorsaanPorsaan
LUUTON KYLKILUUTON KYLKI

Pulmu tai Pulmu tai 
Sirkku Sirkku 
PALA-PALA-
SOKERISOKERI
750 g750 g

Putaan Pullan Putaan Pullan 
VÄLIPALA-VÄLIPALA-
SÄMPYLÄTSÄMPYLÄT
10 kpl10 kpl

KotimainenKotimainen
tuoretuore
KIRJOLOHI KIRJOLOHI 

HK HK 
UUNI-UUNI-
LENKKILENKKI
400 g400 g

NärpiöNärpiö
MINI-MINI-

PAPRIKAPAPRIKA
MIXMIX
200 g200 g

ValioValio
OLTER-OLTER-
MANNIMANNI
JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

SkittlesSkittles
KARKKI-KARKKI-
PUSSIPUSSI
174 g174 g

Atria KananAtria Kanan
MINUUTTIFILEE MINUUTTIFILEE 
760 g hunaja760 g hunaja

Naudan Naudan 
PAISTIJAUHELIHAPAISTIJAUHELIHA

12129595

NaudanNaudan
KEITTOLIHAPALAT KEITTOLIHAPALAT 
makuluullamakuluulla

AtriaAtria
BALKAN BALKAN taitai

KEVYT BALKANKEVYT BALKAN
200 g viipale200 g viipale

62620000

MoominMoomin
naisten naisten 
TUNIKATUNIKA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

36369090

MoominMoomin
naisten naisten 
PUSEROPUSERO
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

62629090

MoominMoomin
naisten naisten 
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

72720000

MoominMoomin
naisten naisten 
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

72720000

MoominMoomin
naisten naisten 
COLLEGE-COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

79799090

DamellaDamella
naistennaisten
AAMUTAKKI AAMUTAKKI 
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

39399090

BrandlessBrandless
miesten miesten 
KYLPYTAKKIKYLPYTAKKI
Koot: S/M-L/XLKoot: S/M-L/XL
2XL/3XL2XL/3XL

19199090

BrandlessBrandless
miesten miesten 
HIRVI-HIRVI-
KERRASTOKERRASTO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

44449090

MiestenMiesten
merinovilla merinovilla 
PITKISPITKIS
100% merinoa100% merinoa
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

89899090
pari

Kuoma miesten Kuoma miesten 
”RICKY””RICKY”
TALVIKENGÄTTALVIKENGÄT
Koot: 39-46Koot: 39-46

79799090
pari

Kuoma Kuoma 
”REIPAS””REIPAS”
TALVIKENGÄTTALVIKENGÄT
miesten ja naistenmiesten ja naisten
Koot: 35-45Koot: 35-45

79799090
pari

Kuoma Kuoma 
”LUMITARINA””LUMITARINA”
TALVIKENGÄTTALVIKENGÄT
Koot: 35-41Koot: 35-41

79799090
pari

Kuoma Kuoma 
”NUOSKA””NUOSKA”
TALVI-TALVI-
KENGÄTKENGÄT
Koot: 35-41Koot: 35-41

Putaan PullaPutaan Pulla
OHUTOHUT

RUISOHUTRUISOHUT
170 g170 g
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Senja sano, että sulla pi-
täs ulkoiluttaa tuota koi-
raa pari viikkoa, sen nimi 
on Utu. Se on täysin na-
muilla lahjottava. Laita 
nämä makkarapalat tas-
kuun, nämä on sen herk-
kua. Kun se tulee sisälle, 
tarjoa niitä sille heti. 

Utu tuli sisälle ja var-
maan tuumasi, että mikä 
tyyppi tuo on, meempä 
tutustumaan. Ja varmaan 
totesi luokse tultuani; 
”Tuo tyyppi löi heti suo-
sikkimakkaraani kuononi 
eteen, tuo jätkä tajuaa, mi-
ten arvoistani koiraa koh-
dellaan! Kyllä meistä ka-
verit tulee. Kelpaa tuon 
kanssa reissussa piehta-
roida kuin hevonen ja kär-
rynpyörää heittää sekä is-
tua ja tuumata.” 

En reissuillamme ker-
tonut Utulle, että herkku-
palat on Senjalta ja korvaa 
sinun ulkoiluttamiset hy-
villä ruuilla. 

En siis rikkonut tämän 
koiran itsestään rakenta-
maa pilvilinnaa, vaan an-
noin sen pysyä luulois-
saan. 

Kaverini Rölli 
Kun Senja meni hake-
maan Rölliä, luonto sanoi 
Röllille; ”Pudasjärvellä on 
mies, jolle sulla pitää men-
nä näyttämään mitä kave-
ruus on.” 

Rölli otti haasteen vas-
taan ja näytti mitä kave-
ruus on!  

Rauno Kälkäjä

Utu – namuilla 
lahjottava koira 

Marraskuun 
mietteitä

Marraskuuta mennään, 
puolivälin tienoilla jo ol-
laan. Talvesta ei vielä ole 
tietoakaan. Kirkollisvaalit 
ovat ovella. Valtuustossa 
käsitellään taloutta ja toi-
mintaa, lyhyesti sanottu-
na ja pähkinän kuoressa. 
Seurakuntalaisten verora-
hat mahdollistavat seura-
kuntien toiminnan ja ta-
louden pyörittämisen. Jos 
olisi valtuustolla paljon 
valtaa, nostaisin käsitte-
lyyn tasa-arvon. Ihmisiä 
ei saisi lokeroida varalli-
suuden, eikä minkään ul-
koisen mukaan. Hoitoon 
pitäisi päästä yhtä nope-
asti, köyhien kuin rikkai-
den ihmisten. Kaikki pri-
orisoinnit tulisi lopettaa. 
Olen taistellut tasa-arvon 
puolesta yli 40 vuotta jul-
kisesti, aina omalla ni-
mellä. Se vaatii rohkeutta 
ja pysymistä totuudessa. 

Toisille karttuu omaisuut-
ta valtavat määrät, ei sii-
nä mitään pahaa ole, kun 
se on hankittu rehellisesti. 
Raamattu varoittaa aartei-
ta keräämästä maan pääl-
le. Täällä ”ruoste raiskaa 
ja koit syövät ne”. Minul-
le merkitsee paljon pienet 
asiat suuriin en ole pääs-
syt käsiksi. Terveys ja ih-
missuhteet sekä luonto 
ovat parasta antia. Met-
säasiat tulisi pitää kansal-
lisissa käsissä. Suomalai-
set sen parhaiten taitavat. 
Hoitohakkuut pitää teh-
dä ja turvata teollisuudel-
le puun saanti. 

Rauhaa ja rakkautta 
tarvitaan elämän valoksi 
ja lämmöksi.

Mauno 
Ruokangas

Kaupungin tekniseen toi-
meen on perustettu uusi 
määräaikainen palvelusuun-
nittelijan tehtävä. Asumisen 
ja elämisen palvelusuunnit-
telijan tehtävän tarkoitus on 
uusien asumista ja elämis-
tä tukevien toimintamallien 
luominen ja niiden käyttöön-
otto Pudasjärvellä. Tavoit-
teena on saada alueellemme 
uusia pysyviä asukkaita, pyr-
kiä purkamaan maallemuu-
ton esteitä ja etsimään uusia 
maaseutumaisen asumisen 
ratkaisuja.

Tehtävään valittiin kemi-
läinen Petri Kittilä. Tehtä-
vässään Petrin on tarkoitus 
luoda uudenlaiset toiminta-
mallit ja verkostot, jotka hel-
pottavat asumista ja elämistä 
Pudasjärvellä.

Yhtenä uusista toiminta-
malleista tulee olemaan ra-
kentajan polku, joka aut-
taa omakotitalon rakentajia 
suunnittelemaan ja viemään 
läpi monivaiheisen talonra-
kennusprojektin. Rakenta-
jan polku tulee myös sisältä-
mään neuvontaa vapaa-ajan 

Petri Kittilä – asumisen ja 
elämisen palvelusuunnittelija

asunnon muuttamisesta va-
kituiseksi kodiksi. 

Tehtävässä luodaan myös 
toimiva toimintamalli ja ver-
kostot korjaus- ja asumisneu-
vontaan liittyvissä asioissa. 
Korjausneuvonta on tietoon 
ja kokemukseen perustuvien 
neuvojen jakamista erilaisissa 
kiinteistönpidon ja korjaami-
sen tilanteissa. Toimintamal-
lin avulla voidaan avustaa 
asiakasta korjaustarpeiden 
kartoittamisessa sekä suun-
nittelun ja avustusten hake-
misessa. Korjausneuvonta ei 
siis tarjoa varsinaista korja-
uksen suunnittelua tai am-
matillista konsultointia.

Lisäksi halutaan helpot-
taa Pudasjärvelle muuttajan 
arkea luomalla muuttokum-
mit-verkosto. Muuttokum-
mi on vapaaehtoinen, joka 
auttaa kotiutumaan uudel-
le paikkakunnalle. Muutto-
kummilta voi saada neuvoja 
esimerkiksi asumiseen liitty-
viin palveluihin sekä liikun-
ta- ja harrastusmahdollisuuk-
siin liittyen.

Petri kertoo olevansa elin-

ikäisen oppimisen kannat-
taja, joten hän pyrkii kehit-
tämään jatkuvasti itseään ja 
päivittämään osaamistaan. 
Vapaa aikoinaan hän har-
rastaa kalastusta, lukemista, 
matkailua, valokuvaamista ja 
jalokivien hiontaa. Koulutuk-
seltaan Petri on YAMK tra-
denomi.

Viimeiset neljä vuotta Pet-
ri on toiminut kehittämis-
päällikkönä kestävän asumi-
sen kehittämisen ja harvaan 
asutun alueen asukaskehi-
tyksen asiantuntijayritykses-
sä. Aiempaa työkokemus-
ta löytyy myös matkailu-, 

markkinointi- ja mainosalal-
la. Onpa hän ehtinyt käydä 
myös Pekingissä kolme kuu-
kautta markkinointiassistent-
tina sekä palveluiden kehit-
täjänä senioreiden asumisen 
ja arvokkaan ikääntymisen 
palvelutalossa. Kiinalainen 
kulttuuri onkin lähellä Pet-
rin sydäntä, joten hän toimii 
myös Kiinan tapakulttuurin 
kouluttajana. Kunta-ala on 
Petrille myös tuttua luotta-
mustoimista ja hän toimii täl-
lä hetkellä Kemin tarkastus-
lautakunnan jäsenenä.

PUDASjärveläinen -lehti

Pudasjärven Optiikkaan 
löytyi uusi silmälääkäri

Silmätautien erikoislääkäri 
Lauri Pelkonen aloitti asiak-
kaiden vastaanottamisen Pu-
dasjärven Optiikassa viime 
perjantaina 11.11. Pitkäai-
kainen silmälääkäri Markku 
Teiramaa joutui lopettamaan 
vastaanotot muuttuneiden 
työkuvioiden vuoksi. Mik-
ko Vilppola katsoo tulevai-
suuteen luottavaisin mielin, 
koska muutokset synnyttä-
vät aina myös uusia mahdol-
lisuuksia.

- Silmälääkärille pää-
syyn on ollut kovasti tarvet-
ta. Vastaanottoaikoja pitäisi 
olla enemmänkin. Tällä het-
kellä on tosi kova pula sil-
mälääkäreistä. Onneksi Lau-
ri löytyi tuttujen kontaktien 
kautta. Kevät ja syksy ovat 
kiireisintä aikaa optiikka-
liikkeessä. Kesäisin ovi käy 

tasaiseen tahtiin. Vuoden-
vaihteen molemmin puo-
lin on hiljaisempaa. Kun au-
rinko alkaa taas kaamoksen 
jälkeen pilkottamaan niin 
asiakasvirta vilkastuu. Olen 
pitänyt esillä lahjakortti-
en antamista joululahjaksi. 
Lahjakortin arvon voi jokai-
nen itse määritellä. Lahja-
kortti voi olla iso apu esi-
merkiksi isoisälle tai –äidille, 
vaikka se olisi vain osa sil-
mälasien hankinnasta. Lah-
jakortin ostaminen on ikään 
kuin sijoitus, jonka voi käyt-
tää tarpeen ilmaantuessa, 
kertoi Mikko.

Mikko bongasi 
minut
- En tuntenut tätä paikkaa 
etukäteen. Mikko Vilppola 
bongasi minut, kun oli josta-
kin saanut tietää, että pidän 

vastaanottoa eri paikoissa. 
Olin päätoimisena Oys:ssä,  
josta jäin pois muuttunei-
den elämäntilanteiden joh-
dosta. Nyt teen vastaanottoa 
privaattipuolella esimerkik-
si optiikkaliikkeissä ja Ou-
lun Terveystalolla. Aluksi 
käyn täällä ainakin ensi ke-
vääseen saakka. Töitä oli-
si tarjolla vähän joka pai-
kassa. Asun Oulussa. Ihan 
hirveästi en tykkää reissu-
töistä, mutta Pudasjärvi on 
sopivan matkan päässä. Tu-
levaisuudesta en osaa vielä 
sanoa sen tarkemmin. Nä-
öntarkastuksissa kannattaa 
käydä säännöllisesti. Jos on 
tervesilmäinen ja näön tark-
kuudet normaalit, niin sil-
loin riittää pelkkä optikon 
tekemä tarkastus. Iän kart-
tuessa myös erilaisten sil-
mäsairauksien riski kasvaa. 
Jos silmissä tuntuu oireilua 

tai näkö heikkenee, kannat-
taa nuoremmankin ihmisen 
tulla silmälääkärille, ohjeisti 
silmälääkäri Lauri Pelkonen.  

Perjantaiaamun ensim-
mäiset asiakkaat olivat erit-
täin tyytyväisiä uuteen lää-
käriin. 

-Hän tekee perusteelli-
sen tutkimuksen ja tieduste-
lee tarkasti asiakkaan vaivo-
ja sekä tuntemuksia. 

Lääkärikäynti oli miellyt-
tävä kokemus laajennusti-
poista huolimatta, sillä toh-
torilla ei ollut kiire. Ajat oli 
jaoteltu tarpeeksi pitkiksi jo-
kaiselle asiakkaalle, kertoi 
tutkimuksista tullut naisasi-
akas. 

Samanlaisia kokemuksia 
oli saanut kuulla myös Pu-
dasjärven Optiikan tiskin ta-
kana Mikko Vilppola.  

Ape Nieminen

Tammikuussa Pudasjärven 
Optiikka täyttää 13 vuotta. 
Mikko Vilppula palvelee asi-
akkaitaan asiantuntevasti ja 
ihmisläheisesti. 

Silmätautien erikoislääkäri Lauri Pelkonen otti ensimmäiset asiakkaat vastaan 11.11.
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Räisäsen 
SIIVOUS- ja 
KIINTEISTÖPALVELU

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

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

Meiltä joulupukki 
pikkujouluihin sekä 

jouluaattona.

PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen

p. 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fiKysy lisää:

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärveläinen-lehdessäasiakkaita Pudasjärveläinen-lehdessä

JOULUJOULUTERVEHDYKSELLÄTERVEHDYKSELLÄ!!

Varaa ilmoitustilasi Varaa ilmoitustilasi 
joululehteen hyvissä ajoin!joululehteen hyvissä ajoin!

Joululehdessä Joululehdessä 
KE 21.12.2022KE 21.12.2022

Kuusamossa järjestettiin lo-
kakuun puolessa välissä 
Otaxi Taksinkuljettajakou-
lutus. Kolmen koulutuspäi-
vän aikana opiskeltiin niin 
taksialan lainsäädäntöä, Ke-
lakyytejä, koulukuljetuk-
sia, taksamittarin käyttöä 
kuin myös erityisasiakkai-
den kohtaamista ja palve-
lua. Yksi osa koulutusta oli 
Otaxin brändi, jonka laa-
tuvaatimusten mukaan jo-
kaisen Otaxin autoja ajavan 
kuljettajan on osallistuttava 
brändikoulutukseen ja suo-
ritettava koe hyväksytysti 
koulutuksen jälkeen. Kuu-
samon koulutuksesta Otaxil-
le valmistui viisi uutta kul-
jettajaa, joista osa on päässyt 
jo kuljettajantyöhön käsik-
si! Yksi heistä on Tanja Aar-
ni Pudasjärveltä. Tanja on 
koulutukseltaan sairaanhoi-
taja, kuljettajana voi hyvin 
toimia olipa pohjakoulutus 
mikä vain!

Tanja Aarnin mies Hannu 
Aarni on toisen polven taksi-
yrittäjä Pudasjärveltä. Isän-
sä Pentin jalanjäljissä alalle 
ajautuneen Hannun yrityk-
sellä on 4 autoa Otaxin vä-
reissä ja yhtä näistä pääsee 
nyt Tanja ajamaan. Myös 
Tanjan isä ajaa Aarnin yri-
tyksen autoja. Voidaan siis 
helposti puhua taksiper-
heestä. 

Aarnit ovat  
kuljettaneet  
pudasjärveläisiä jo 
vuodesta 1973
Pentti Aarni aloitti tak-
siuransa vuonna 1973 kou-
lulaiskuljetusluvalla ja tak-
siluvan hän sai vuonna 1990. 
Pikkupoikana perheen Han-
nu-poika kulki isänsä muka-
na koulukyydeissä, lieneekö 
sieltä jo tarttunut innostus 
taksityöhön. 

Opiskelu, armeija ja vaki-
tuinen työ Postin palveluk-
sessa piti Hannun poissa au-
ton ratista aina vuoteen 2006 
asti. Silloin Aarnin perheel-
le tuli tarve työntekijälle ja 
Hannu siirtyi isänsä palve-
lukseen. Silloin ajettiin tak-
si- ja koulukyytien lisäksi 
myös kela- ja asiointikyyte-
jä sekä jaettiin postia. Vuon-
na 2008 Hannu kävi yrittä-
jäkurssin ja saman vuoden 
marraskuussa alkoi yrittäjä-
taival henkilöautolla, asema-
paikkana Pudasjärven Tak-
siasema.

Hannu kertoo, että hänel-
lä on aina ollut halu palvella 
ja tarjota palvelua myös lii-
kuntarajoitteisille asiakkail-
le. Tämä ajatus mielessään 
Hannu vaihtoi henkilöauton 
ensimmäiseen inva-autoon 
vuonna 2016. 

- Isä lopetti yritystoimin-
nan vuonna 2018 ja kos-
ka uuden taksilain myötä 
oli helpompi lisätä kalustoa 
niin silloin hankin toisen in-

Aarnit kuljettavat pudasjärveläisiä 
jo toisessa polvessa

va-auton, joka jäi kotiky-
län autoksi. Silloin tarve tuli 
myös lisähenkilökunnalle. 
Isä auttoi ja auttaa edelleen 
aina kun pystyy, samoin 
Tanjan isä alkoi ajamaan au-
tojani, Hannu kertoo.

2019 autorivistöön tuli 
kolmas auto, inva-auto se-
kin, seuravana vuonna nel-
jäs auto ja viime vuonna ka-
lusto täydentyi vielä yhdellä 
inva-autolla. Tällä hetkel-
lä Hannulla on siis yhteen-
sä 5 autoa, joista 4 on Otaxin 
väreissä. Hannun ja Tan-
jan lisäksi palveluksessa on 
molempien isät sekä kaksi 
muuta kuljettajaa. 

Aarnit nimeävät kuljet-
tajan tärkeimmäksi ominai-
suudeksi luotettavuuden. 
On tärkeää, että asiakas voi 
luottaa kuljettajaan. Van-
hemmat voivat hyvillä mie-
lin jättää lapsensa koulukyy-
tiin ja luottaa siihen, että hän 
pääsee turvallisesti perille ja 
saatetaan kouluun asti. 

Tanja lisää vielä, että kou-
lukyytejä ajaessaan kuljetta-
jalla on myös liikennekas-
vattajan rooli. 

– Kyydin aikana käymme 
lasten kanssa läpi liikenne-
turvallisuuteen liittyviä asi-
oita, Tanja kertoo. 

– Asiakkaita on laidas-
ta laitaan ja kaikki ovat 
yhtä tärkeitä, ketään ei jä-
tetä oman onnensa nojaan 
vaan varmistetaan, että asia-
kas pääsee turvallisesti mää-
ränpäähänsä. Palvelualtti-
utta pitää olla ja kuljettaja 
auttaa vaikka villasukat asi-
akkaan jalkaan, jos asiakas 
pyytää. Täytyy olla se halu 
palvella toista ihmistä. Osa 
luulee, että kuljettajan työ on 
vain autolla ajamista, mutta 
tähän kuuluu paljon muuta-
kin. Osalle asiakkaista tak-
sinkuljettaja voi olla ehkä 
päivän ainoa sosiaalinen 
kontakti ja sitä kautta tärkeä 
osa arkea, Hannu kiteyttää. 

Hannu ja Tanja ajavat 
molemmat Otaxi kelataksi-

kyytejä Pudasjärvellä. Tu-
tut kuljettajat ovat ilo asiak-
kaalle. Otaxilla kaikki autot 
ja kuljettajat ovat niin sano-
tusti samalla viivalla, kyy-
din ajaa asiakasta lähimpänä 
oleva auto.

 – Sivukylillä se tarkoit-
taa yleensä tuttua autoa ja 
kuljettajaa, kun muita taksi-
yrittäjiä ei kylällä ole. Se on 
hyvä, että Otaxilla on brän-
dikoulutus, jonka kaikki 
kuljettajat käyvät. Se takaa 
tasaisen palvelun laadun ja 
jokainen kuljettaja sitoutuu 
Otaxin brändin laatu- ja pal-
veluvaatimuksiin. Vaikka ei 
tuttu kuski sattuisikaan ke-
lakyydissä ratin taakse niin 
asiakas tietää kuitenkin, että 
palvelu ja laatu on yhtä hy-
vää kaikilla, Hannu ja Tanja 
kertovat.  

-Tietysti tämänhetkinen 
maailman tilanne huolettaa, 
kustannusten nousu on ol-
lut rajua. Meilläkin on isoja 
inva-autoja ja polttoainekus-
tannukset ovat aikamoiset 

niin johtaako se tarpeeseen 
vaihtaa inva-autoja henkilö-
autoihin, Hannu miettii. 

- Halu jatkaa tällä alalla 
on kuitenkin kova ja on vai-
kea kuvitella tekevänsä jo-
tain muuta työtä, Hannu jat-
kaa. Molemmat, Hannu ja 
Tanja, haluavat auttaa asiak-
kaita. 

- Kilpailu on kovaa ja se 
on myös varmasti aiheut-
tanut hämmennystä asiak-
kaissa. Luotetaan kuitenkin 
siihen, että omat työt teh-
dään hyvin, toimitaan luo-
tettavasti ja asiakkaat saavat 
myös jatkosa parhaat palve-
lut Otaxin kuljettajilta ja au-
toilijoilta. Meillä on katta-
va noin 600 auton verkosto 
koko Pohjois-Pohjanmaan 
alueella. Päivystämme vuo-
rokauden ympäri ja olem-
me valmiina palvelemaan 
vuoden jokaisena päivänä 
ja kaikkina vuorokauden ai-
koina, Hannu Aarni toteaa 
lopuksi. 

Päivi Lindgrén  

Hannu Aarni sanoo, että täytyy olla halu palvella toista ihmistä. Osa luulee, että kuljettajan 
työ on vain autolla ajamista, mutta tähän kuuluu paljon muutakin. 

Tanja Aarni on Otaxin uusimpia kuljettajia Pudasjärvellä. Hän 
ajaa puolisonsa Hannun autoja.

Tervetuloa Taloasema 
Pudasjärvi-Oulun 
avajaistilaisuuteen
23.11.2022 klo 17–18.30
Halla Cafe, Oikopolku 2, Pudasjärvi
Kahvitarjoilu osallistujille

Tule tutustumaan uuteen paikalliseen isännöintiyrittäjään 
Anuliina Sarajärveen ja keskustelemaan hänen kanssaan 
hyvästä isännöinnistä, isännöinnin merkityksestä eri 
kokoisille taloyhtiöille sekä isännöintiin liittyvistä ajan-
kohtaisista aiheista. Tilaisuudessa saat tarpeellista tietoa 
taloyhtiön toimintaan liittyvistä vastuista ja esittelemme, 
millaisiin hyötyihin Taloaseman asiakkaana pääset käsiksi. 
Esittelyssä on myös erilaisia taloyhtiöiden tarpeisiin kehit-
tämiämme sähköisiä työkaluja. Puheenvuoroista vastaa-
vat Taloaseman toimitusjohtaja Mira-Monica Anttila sekä 
juridiikan asiantuntija, kiinteistölakimies Tuomas Orjala. 

Hyvä Taloyhtiöpäättäjä

Ilmoittaudu mukaan:
taloasema.fi/pudasjarvi-oulu-avajaistilaisuus

Anuliina Sarajärvi
Isännöitsijä
045 166 7454
anuliina.sarajarvi@taloasema.fi
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Joululaulukonsertti 
raskaamman rockin tyylillä

Pudasjärven Joulusika ry 
on taas heräillyt läävästään 
ja aktivoitunut toimintaan, 
jonka myötä saamme kuul-
la Tuomas Sammelvuo–sa-
lissa lauantaina 26.11. kello 
19 kaikille tuttuja ja rakkai-
ta joululauluja sovitettuna 
raskaamman rockin tyylil-
lä. Edellinen konsertti jär-
jestettiin Pudasjärven kir-
kossa 30.11.2019. Sitten tuli 
korona, joka esti kaikenlai-
sen toiminnan.

– Syksyllä 21 konsert-

tia suunniteltiin, mutta sit-
ten tuli taas rajoitukset 
esteeksi. Nyt konsertti voi-
daan järjestää ja tällä kertaa 
se tuodaan keskelle kylää, 
Tuomas Sammelvuo –sa-
liin, jonne on kaikilla help-
po tulla ja salista löytyy sei-
soma- ja istumapaikkoja, 
kerrotaan Joulusika ry:stä.

Joulusian kriteerinä on 
ollut, että bändit tai soittajat 
ovat pudasjärveläislähtöi-
siä tai heidän sukujuurensa 
ovat Pudasjärveltä. Tämän-

kertainen bändi, HEAVIER 
XMAS, on kasattu vain tätä 
kertaa varten ja tällä ko-
koonpanolla sitä ei täällä 
toista kertaa nähdä, joten 
kannattaa tulla katsomaan 
ja nauttimaan korkeatasoi-
sesta esityksestä.

Pudasjärven Joulusika 
ry. kehittää Pudasjärven 
kulttuuripalveluja ulottu-
maan tasapuolisesti kaikille 
riippumatta taloudellisista, 
alueellisista ja sosiaalisista 
tekijöistä, edistää moniar-

voista musiikki- ja kulttuu-
riajattelua Pudasjärvellä, 
tukee ja kehittää pudasjär-
veläisiä kulttuuriarvoja 
sekä pitää yhteyttä muihin 
kulttuurijärjestöihin ja toi-
mijoihin Pudasjärven kau-
pungissa.

Joulusika ry

Pudasjärven Näyttämö ry

esittää komedian:

käsikirjoitus: Marita Kärkkäinen

ESITYKSET KURKISALISSA

(Hyvän olon keskus Pirtti)

SU 27.11. KLO 16.00

TO 1.12. KLO 14.00

LA 3.12. KLO 14.00

JAKLO 17.00

SU 4.12. KLO 16.00

LIPUT: 10€

TERVETULOA!

LISÄTIEDOT JARYHMÄVARAUKSET (väh. 10 hlö)

PUH. 044 974 5195

Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry.

ohjaus: Senja Latvala

lipunmyynti alkaa 1 tunti ennen esitystä,

ovet saliin avautuvat 15 minuuttia ennen esitystä

Keskusta päättäväisenä 
ja yhtenä joukkona kohti 

eduskuntavaaleja
Pohjois-Pohjanmaan Kes-
kustan puheenjohtajis-
to uusiutui toisen vara-
puheenjohtajan osalta 
Kempeleessä perjantai-
na 11.11. pidetyssä piirin 
syyskokouksessa. Vuo-
den 2023 puheenjohtajis-
ton muodostavat puheen-
johtaja Marjut Lehtonen 
Oulaisista sekä varapu-
heenjohtajat Matti Heikki-
lä Kuusamosta ja uutena 
Joel Taskila Oulusta. 

Piirihallitukseen valit-
tiin jatkamaan Anni-Inke-
ri Törmänen Pudasjärveltä 
sekä pudasjärveläislähtöi-
nen Miriam Putula Oulus-
ta. Iistä hallituksessa jatkaa 
Reijo Kehus ja Taivalkos-
kelta Maaret Ihme.

 -Lähdemme päättäväi-
sinä ja yhtenä joukkona 

kohti kevään 2023 edus-
kuntavaaleja. Koko ehdo-
kasjoukolla ja piiriväel-
lä on hyvä hönkä päällä 
joka puolella maakuntaa 
lähteä tekemään voitokas-
ta tulosta ja varmistamaan 
edustajapaikkamme Arka-
dianmäelle, totesi puheen-
johtaja Marjut Lehtonen. 

-Keskustaa tarvitaan 
luomaan työtä, turvaa ja 
toivoa. Suomalaiset voivat 
luottaa meihin siinä, että 
lapset ja vanhukset hoide-
taan, valtion taloutta tasa-
painotetaan ja Suomi on 
edelleen turvallinen maa 
asua, kouluttautua, tehdä 
työtä ja yrittää.

PUDASjärveläinen lehti

Hannu Nissi 
Perussuomalaisten 

piirihallitukseen
Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri piti 
syyskokouksen lauantai-
na 12.11. Limingan Luon-
tokeskuksessa. Paikalla 
oli 78 paikallisyhdistysten 
kokousedustajaa ja mui-
ta edustajia 15 eri puolil-
ta Pohjois-Pohjanmaata. 
Kokouksessa vieraili kan-
sanedustaja Jenna Simula 
Oulusta ja Kunta- ja järjes-
tösihteeri Marko Koskinen 
Kiteeltä. Kokous valit-
si piirin uudeksi puheen-
johtajaksi äänestyksen jäl-
keen Esko Loukkolan 
Kärsämäeltä. Piirihallituk-
seen valittiin 14 jäsentä ja 
heille henkilökohtaiset va-
rajäsenet. Pudasjärveltä 
tuli valituksi Hannu Nis-
si, varalla Juho Kellolam-

pi. Taivalkoskelta valittiin 
Paavo Käsmä varalla Ta-
pio Lämsä Kuusamosta. 

Pitkään puheenjohtajan 
toiminut Ahti Moilanen 
Utajärveltä kertoi luopu-
neensa piirin puheenjoh-
tajuudesta mielellään. Hän 
kertoi tiedottaneensa asi-
asta jo piirin kevätkoko-
uksessa. Kokousedustajia 
osallistui ennätyksellinen 
määrä piirin historiassa. 
Yhteistyö jatkuu ja valmis-
taudutaan tulevaan edus-
kuntavaalivuoteen 2023. 
Sydämelliset kiitokset ko-
kousväelle valinnoista ja 
muistamisesta, totesi väis-
tyvä puheenjohtaja Moila-
nen. 

PUDASjärveläinen lehti 

Piispa Jukka Keskitalo vihki 
seitsemän pappia pyhäinpäivänä
Piispa Jukka Keskitalo vih-
ki Oulun tuomiokirkossa 
pyhäinpäivänä 5.11 seitse-
män uutta pappia Oulun 
hiippakuntaan. Vihkimi-
nen tapahtui apostolisen 
perinteen mukaisesti kätten 
päälle panemisella ja ruko-
uksella. Tapahtumaan oli-
vat todistamassa seurakun-
talaisten lisäksi vihittävien 
läheiset ja tulevien työseu-
rakuntien edustajat. Papik-
si vihittävien joukossa oli 
myös Pudasjärven seura-
kunnan pastorin virkaan 
valittu Mikael Johansson. 
Seurakunnan kirkkoherra 
Timo Liikanen kertoi, että 
pappisvihkimys on aina ar-
vokas juhlahetki myös vas-
taanottavalle seurakunnal-
le. Iloitsemme, kun olemme 
saaneet tätä vuotta sävyt-
täneiden useiden sijaisjär-
jestelyiden jälkeen seura-
kuntapastorin virantäytön 
hoidettua ja odotamme Mi-
kael Johanssonia töihin toi-
veikkain mielin.

Hiippakuntaan 
vihitty 18 uutta 
pappia 
- Seitsemän uuden papin 
vihkimys on koko kirkon-

kin mittakaavassa suuren 
mittaluokan tapahtuma. 
Olen iloinen, että uusil-
la teologian maistereil-
la on kiinnostusta tulla töi-
hin Oulun hiippakuntaan 
ja että seurakunnat ovat 
päässeet valitsemaan pap-
pinsa isommasta joukosta. 

Nyt vihittävä joukko sijoit-
tuu laajasti hiippakunnan 
eri alueille Kolarista Loh-
tajalle ja Kälville asti, sanoi 
piispa Keskitalo ennen vih-
kimystä.

Pyhäinpäivänä suoritet-
tu pappisvihkimys oli tä-
män vuoden kolmas ti-

laisuus. Tämän vuoden 
aikana Oulun hiippakun-
taan on vihitty, pyhäinpäi-
vän pappisvihkimys mu-
kaan luettuna yhteensä 18 
uutta pappia.

Ape Nieminen

Seitsemän uutta pappia antoi pappislupauksensa Oulun tuomiokapitulin istunnossa 
19.10.2022. Pudasjärven uusi seurakuntapastori Mikael Johansson on kuvassa kolmas vasem-
malta. Kuva: Pekka Mustakallio

Kaisu Heikkinen Liike Nyt 
-puolueen eduskuntavaaliehdokkaaksi
Pudasjärveläinen Kaisu 
Heikkinen on 6.11. nimet-
ty Oulun vaalipiiriin Lii-
ke Nyt puolueen eduskun-
tavaaliehdokkaaksi. Muina 
ehdokkaina ovat Jussi Ar-
ponen (Oulu), Pasi Backman 
(Oulu) ja

Laura Paloniemi (Kuusa-
mo). Lisää ehdokkaita jul-
kaistaan myöhemmin.

Heikkinen kertoo vaali-
kiertueen alkavan piakkoin. 

-Velkakierre on valtios-

samme loputtava ja yhteis-
työllä mentävä eteenpäin, 
yli puoluerajojen, jotta jo-
kainen tullee kuulluksi pää-
tösten teoissa, rakentavalla 
mielellä, ei vastakkaisaset-
teluilla.

Politiikkaa tehdään asiat 
edellä. jotka perustuvat tosi-
asioihin sekä tutkittuun tie-
toon!

Emätilojen myynti hel-
pommaksi, johon tarvitsem-
me lakimuutosta, ettei peril-

lisille jää rasitteeksi maita, 
eikä pakoteta joutomaana 
myymään maatiloja/-pals-
toja.

Muistattehan, että olem-
me modernipuolue, jossa 
emme jumiudu vanhaan ta-
paan tehdä politiikkaa jap-
pasten, vaan kehittämällä 
tarkoin parempaa huomis-
ta, asukkaat edellä, toteaa 
Heikkinen. 

PUDASjärveläinen lehti
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Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä

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

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

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

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

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

Kuulutus on julkaistu  ELY-keskuksen verkkosivuilla 19.8.2020.

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

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

ely-keskus.fi

Kiinnostaako Kivarinjoen vesistön tila?  

Tule kuulemaan ja keskustelemaan Kivarinjoen valu-
ma-alueen kunnostussuunnitelmasta to 17.11. klo 17-19 
Pohjantähden auditorio (Teollisuustie 1, 1. krs.). 
Ohjelmassa myös torttukahvit ja tietoa vesienhoidon 
suunnittelusta, rahoituksista ja toteutuksista sekä 
lähialueen hankkeista. Etäyhteyslinkki ja tarkemmin 
ohjelmasta www.proagriaoulu.fi/fi/kivarinjoen- 
valuma-alueen-kunnostussuunnittelu/

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

ely-keskus.fi

Siuruan kylän hemmottelupäivä

PoPLin Eloa ja iloa kylil-
le -hanke rantautui lauantai 
29.10. Siuruan Työväentalol-
le tarjoamaan ihmisille eri-
laista hemmottelua. Paikal-
la olijat pääsivät nauttimaan 
ammattiosaajien hyvistä pal-
veluista, tuote-esittelijöiden 
asiantuntevista opastuksis-
ta sekä hyvinvointiluennos-
ta, jota tallennetta pääsi seu-
ramaan muiden toimintojen, 
kuten jalkakylpyjen lomas-
sa. Luennosta vastasi lääkä-

ri ja valmentaja Lari Karjula, 
jolta saimme hyviä ohjeita 
elämän varrelle, stressin hal-
lintaan sekä pimeän ajan jak-
samiseen. 

Tuote-esittelyissä oli alu-
sasuja naisille ja boksereita 
miehille sekä erilaisia Aloe 
vera -hyvinvointituotteita. 
Esittelijänä alusasuissa toimi 
Sirpa Timonen-Nissi. Hem-
mottelukylpyjä jaloille sekä 
esittelyjä hyvinvointituot-
teista antoivat Minna Kar-

vinen sekä Piia Hänninen. 
Tuolijumppajoogaa ohjasi 
Paula Timonen ja häneltä sai 
ostaa myös palveluna ylä-
vartalohierontaa. Hiuksiin 
sekä päänahkaan oli myös 
saatavilla hyvinvointia ja 
kauneutta. Parturi-kampaa-
ja Anne Lammela leikkasi 
hiuksia etukäteen varattui-
na aikoina. 

Tapahtuma oli kaikille 
avoin ja maksuton. Rattoi-
sasti vierähti nelituntinen 

ja matkaan sai hyviä ohjeita 
moneen asiaan, kunhan niitä 
vielä tulisi toteutettua myös 
kotioloissa. 

Vatsan täytteeksi kyläta-
lon toimijat tarjosivat mauk-
kaat pannukakkukahvit. 

Suurkiitokset kaikille sa-
teiseen päivään hyvää oloa 
ja vetreyttä kehoon tuoneet 
eri alojen hyvinvointivetäjät, 
tuote-esittelijät ja kaikella ta-
valla päivään osallistujat. 

Jalkakylvyt olivat suosittuja tasapuolisesti miesten ja nais-
ten kesken.

Parturi-kampaaja Anne Lammela leikkasi hiuksia varattujen 
aikojen puitteissa.

Miehille oli myös alusasurekissä omia tuotteita. Esittelijänä 
toimi Sirpa Timonen-Nissi. 

Paula Timonen ohjasi tuolijumppajoogaa, missä keho pääsi 
venymään ja rentoutumaan.

Lemmikillä ja omistajalla mukavaa yhdessä
Puikkarin kokoustilassa ko-
koontuu tiistaisin kaksi eläin-
kerhoa, toinen eka- ja to-
kaluokkalaisille ja toinen 
3.-6.- luokkalaisille. Meillä 
on ollut kerhoissa mukavaa. 
Olemme tutustuneet eläi-
miin yleisellä tasolla alkuun 
ja niiden käytökseen sen mu-
kaan mitä lajia ne edustavat. 
Olemme opetelleet jakamaan 
eläimiä niiden elintapojen 
mukaan ja arvioimaan nii-
den käytöstä sen perusteella. 
Olemme edenneet oppimaan 
mitä koiran hoitoon kuuluu 
ja muun muassa mitä koiran 
kanssa voi harrastaa. 

Ensimmäisenä kerhopäi-
vänä meitä oli viihdyttämäs-
sä allekirjoittaneen oma koi-
ra, Papu, joka suorastaan 
rakastaa kaikkia lapsia ja to-
della antaa sen näkyä! Joskus 
voisi sanoa, että häntä hei-
luttaa koiraa. Kun oikein in-

nostuu, se menisi vaikka sol-
mulle saadakseen lapsilta 
paijauksia paijausten perään, 
eikä koskaan niihin kyllästy. 
Eikä herkkuihin, tietenkään. 
Toisella kertaa oli kyläilyllä 
arvokkaan rauhallisesti käyt-
täytyvä nuoriherra Kaapo, 
joka hurmasi upealla turkil-
laan ja ystävällisyydellään. 
Kolmantena vieraana meil-
lä oli nuori Nappe, coton de 
tulear- rotua, energinen ja su-
loinen karvapallero.

Kerholaiset ovat saaneet 
tehdä yksitellen jokaisen koi-
ran kanssa temppuja, kokeil-
la millä tavalla kukin koira 
pyyntöihin vastaa ja vertailla 
niiden eroja. Papu teki pyy-
detyt temput yli- innokkaas-
ti hössöttäen, Kaapo sulavan 
kohteliaasti ja täsmällisesti, 
Nappe vaati vähän enemmän 
suostuttelua ja pentumaiseen 
tapaan keskittyi ihan kaik-

keen muuhun, kuin siihen 
mitä pyydettiin. Kaikki koi-
rat olivat vieraassa paikassa 
ja vieraiden ihmisten keskel-
lä, joten keskittyminen ei ole 
helppoa. Siihen nähden kaik-
ki koirat käyttäytyivät ihan 
superhienosti! 

Näin vertailemalla ihan 
käytännössä eri koiria ja nii-
den käytöstä voi oppia sii-
tä, mitä koiran kouluttami-
nen vaatii kullekin yksilölle. 
Sama kikka kun ei toimi kai-
kille! Toiselle vaikkapa pyyn-
tö istua pitää tehdä hiljaisella 
äänellä ja rauhallisesti jotta se 
toimii parhaiten, toinen vaa-
tii vähän enemmän innosta-
mista ja kolmas hyvää moti-
vointia. Eri eläinlajeille ei käy 
sama taktiikka, eikä palk-
kio. Harjoittelua ei kannata 
edes yrittää, jos itse tai eläin 
on jostain syystä stressaan-
tunut. Siitä ei tule kuin paha 

mieli kummallekin. Kaikkein 
tärkeintä uuden opettelussa 
kuitenkin on johdonmukai-
suus, rauhallisuus ja se että 
molemmilla, sekä lemmikil-
lä että omistajalla on muka-
vaa yhdessä! 

Christa van der Vegt

Nappe vaatii koulutuksessa 
temppujen tekemiseen hie-
man suostuttelua.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi

HALUAISITKO TOIMIA 
ISÄNTÄPERHEENÄ

NUORISOVAIHDOSSA?
Suomen Lions Liitto ja L-piiri järjestävät 

isäntäperhejakson 27.12.2022-6.1.2023 nuorille ympäri 
maailmaa, jonka jälkeen nuorille järjestetään talvileiri 

Pikku-Syötteellä 7.1.2023 alkaen

Lisätietoa aiheesta: Paula Taskila
paula.k.taskila@gmail.com, puh. 045 186 2002
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Kylmänen Food Oy – hyvä työpaikka

Juha Mannisen työsuhde 
Kylmänen Food Oy:lla alkoi 
joulukuussa 2006. Vuosien 
varrella hän on pannut mer-
kille, että asiakkaiden tykä-
tyt tuotteet ovat olleet; poron 
käristys, kylmäsavutuotteet 
ja erilaiset säilykkeet. Rant-
silan lihanjalostuslaitoksen 
tulipalo marraskuussa 2017 
vähensi tuotteiden määrän 
600:sta 100:aan. Poronlihas-
ta tehnyt tuotteet ovat olleet 
koko Kylmäsen historian 
pääartikkeli. Kylmänen oli 
perheyritys, joka valmisti ja 
myi lihatuotteita jo 1900-lu-
vun alussa. Ensimmäisen 
kerran lihatuotteita myytiin 
Oulun kauppahallissa vuon-
na 1905. Vuodesta 1923 läh-
tien yrityksen toiminta va-
kiintui. Nykymuotoisen 
yrityksen perustivat Matti 
ja Pirkko Kylmänen vuon-
na 1954. Pudasjärven myy-

mälä on työllistänyt noin vii-
si henkilöä.

Juhan tie  
asiakas- 
palvelijaksi
Juhan tie Kylmäselle alkoi 
keskeytyneen opiskelun jäl-
keen. 2006 hän 18-vuotiaa-
na suoritti puolen vuoden 
mittaisen työkokeilun. Sil-
loinen myymäläpäällikkö 
Juhani Mattila soitti ja tarjo-
si  työpaikkaa ja sillä tiellä 
Juha on ollut näihin päiviin 
saakka. Mattila oli Pudas-
järven myymälän ensim-
mäinen myymäläpäällikkö 
ja toimi tehtävässä noin 11 
vuotta. Kukapa ei muistaisi 
Kylmäsen 0.50 euron munk-
kikahveja ja rentoa fiilistä 
kahvilassa? Isabella Silander 
aloitti myymälän johtajana 
Mattilan jälkeen helmikuus-

Torstaina 10.11. kaikki lihatuotteet olivat -40 prosentti. Vielä Juha löysi poron sisäpaistia pakastealtaasta.

Tiistaina 15.11. klo 15 Kylmäsen ovet sulkeutuivat lopulli-
sesti. Monta monituista tarinaa on näidenkin pöytien ääres-
sä kerrottu.

sa 2015. Hänen aikanaan 
kahvilatoiminta sai rinnal-
leen lounasruokailu mah-
dollisuuden. Lounas- ja keit-
toruokien valmistamisessa 
käytettiin yrityksen omia li-
hatuotteita. 

- Kylmänen on ollut var-
ma työpaikka. Minulla oli 
mahdollisuus kokeilla kah-
deksan kuukauden ajan  
myymäläpäällikön hommaa 
Rantsilassa. Samalla tutus-
tuin tuotantolaitoksella li-
hanjalostukseen. Se tietämys 
ja vuosien kokemus on ol-
lut suurena apuna, kun olen 
vastannut asiakkaiden kysy-
myksiin, miten poronlihaa 
tai säilykkeitä kannattaisi 

valmistaa. Itse olen mielty-
nyt palvituotteisiin, lämmin-
savulihaan, savupekoniin ja 
-kasleriin. Joskus juhlapyhi-
nä olen ostanut hirvenlihaa. 
Kyllä tämä myymälä val-
tatie 20 varrella on hyvällä 
paikalla. 16 vuoden aikana 
olen huomannut, kuinka lii-
kenne tiellä ja asiakasmäärät 
myymälässä ovat lisäänty-
neet. Se on ollut hienoa, että 
olen saanut vastuun kautta 
kehittyä ja kasvaa yrityksen 
mukana. Tehtaanmyymä-
lä poikkeaa tavallista ruoka-
kaupasta siinä, että täällä me 
kerromme asiakkaille myös 
tuotteen valmistusprosessis-
ta ja ruuaksi laittamisesta. 

Ailan työvuodet 
Kylmäsellä
Taivalkoskelaisen Aila Suu-
tarin työura Kylmäsellä alkoi 
Oulun Kaakkurin tehtaan-
myymälässä sen avauduttua 
vuonna 2016. Vuonna 2019 
Kylmänen Food Oy siirsi 
myymälän uuteen paikkaan 
Karjasiltaan. Aila työsken-
teli asiakaspalvelijana siel-
lä myymälän sulkemiseen 
tammikuuhun 2020 saakka. 
Tämän vuoden alussa hän 
tuli takaisin vastaaviin teh-
täviin Pudasjärvelle. Aila 
kertoi, että Kylmänen Food 
Oy on ollut hyvä työpaikka 
ja työkaverit ovat mukavia.

Pudasjärven myymälässä 
työntekijät ovat tehneet mo-
nenlaisia työtehtäviä keit-
toruokien valmistamisesta 
aina marjojen ostoon. Taka-
vuosina Kylmänen välitti 
metsästäjien pyytämää hir-
venlihaa jatkojalostukseen. 
Myymälän kahvio on työl-
listänyt piimäkakkujen ja 
pannarien valmistamisessa. 
Lihatuotteiden lisäksi huo-
lehtimista on ollut matka-
muisto-, makeis-, virvoitus-
juoma-, kuivatuotteiden ja 
lemmikkieläinruoka hylly-
jen täyttämisistä. 

Ape Nieminen

Lapsimessut – värikäs lasten ja perheiden tapahtuma

Lauantaina 5.11. Tuomas 
Sammelvuo -sali oli koris-
teltu värikkään houkuttele-
vaksi ja osallistujaväki löysi 
hyvin paikalle. MLL Pudas-
järven yhdistyksen järjes-
tämillä Lapsimessuilla oli 
ohjelmassa monenlaista te-
kemistä ja katsottavaa.  

Lastenneuvolasta terve-
ydenhoitaja Maiju Iinatti 
oli yhdessä terveydenhoita-
jaopiskelijan kanssa esitte-
lemässä ja tuomassa lasten 
lähelle neuvolan toimin-
taa juhlavuoden kunniak-
si. Neuvolajärjestelmäm-

me täyttää tänä vuonna 100 
vuotta. MLL:n rooli neuvo-
loiden perustamisessa oli 
hyvin keskeinen ja edelleen 
yhteistyö jatkuu vahvana. 

Nelli ja Niilo -pellet po-
niensa kanssa olivat haus-
kuuttamassa ja taikomassa 
lapsille koko kolmetuntisen 
tapahtuman ajan. Ohjel-
massa oli myös tutut kasvo-
maalaus, onnenpyörä ja 
herkkunälkään hattaroi-
ta, poppareita ja vohveleita. 
Halloween, kurpitsajuhla, 
näkyi myös päivässä kam-
mokujalla ja älynystyröitä 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pudasjärven osasto hallitus yhteiskuvassa. 

Nelli ja Niilo -pellet viihdyttivät poneillaan ja taikatempuillaan iloista ja ehkäpä vähän jännit-
tynyttä messuyleisöä.

sai hieroa ratkoessa pako-
huoneesta pois pääsyä. 

JenniN Photo pop up -va-
lokuvauspiste toi lapsien va-
lokuvausmahdollisuuden 
messuille. Kuvattavia oli oi-
kein mukavasti. Messujen 
lopuksi Jenni kuvasi myös 
paikalla olleet yhdistyksen 
hallituksen jäsenet oman tal-
koilunsa ohessa.   

Kaverikoira-koiria oli 

myös mukana ilahdutta-
massa yleisöä ja nauttimas-
sa rapsutuksista. Messuil-
la pystyi myös tekemään 
muun muassa vaatehankin-
toja Noshin naistenvaate-
esittelijältä sekä kirppismyy-
jiltä. 

Sählykenttä houkutte-
li pelaajia jatkuvasti pelaa-
maan ja lämimään. Temp-
puradalla sai omatoimisesti 

käydä liikkumassa ja pomp-
pimassa.   

Tapahtuma oli kaiken 
kaikkiaan oikein onnistunut 
ja järjestäjät olivat tyytyväi-
siä parin sadan ihmisen kä-
vijämäärään. 

Hely Forsberg-Moilanen
Kuvat: Jenny Naumanen
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Nykypuhujia kuunnellessa yksikin ”väärä sana” 
voi pudottaa kuulijan ”kärryiltä”. Jos ei tiedä, että 
influensseri tarkoittaa vaikuttajaa ja resilienssi 
kriisinkestävyyttä, voi koko puheen sanoma jää-
dä kuulijalta ymmärtämättä.   Mutta – löytyy sitä 
pulmatilanteita yllin kyllin suloisesta suomenkin 
kielestä.
Kun esimerkiksi hämäläinen tahtoo myydä jotain 
savolaiselle, joka haluaa ensi nähdä tuotteen, kes-
kustelu on lyhyttä ja napakkaa. Ongelma on se, 
ettei se välttämättä avaudu esimerkiksi pohjois-
pohjalaiselle:
Hämäläinen: – Mullon myyrä. Savolainen: – Näätä!

* * *
Savon kieli on oikeastaan aika lähellä englantia, sil-
lä molemmissa useat sanat lausutaan eri tavalla kuin 
ne kirjoitetaan. Tässäpä savoa (suomennos suluissa):
* Kilipailut (lammasjuhlat). * Herraen huave (visio). * 
Puliukko (pöhheikon pohheemi). * Savolainen yritti 
kaapata lentokoneen (Finnair ei ostanut). * Mittee? 
(en ymmärrä). * Voe tokkiisa (kyllä). * Viskooppa 
melekutin? (saisinko teelusikan?). * Kaaheen laakee 
aakee (lentokenttä). * Laellinen yl´ajopaikka (suo-
jatie). * Puatti (vene). * Venevalkama (puattipouka-
ma).
Ja varmemmaksi vakuudeksi ote savolaismiesten kes-
kustelusta:
– Asija suattaa olla justiisa näen tahikka olla tok 
olemattakiin.
– Ei missään tappaaksessa, vua iliman muuta, 
vaekka suattaahan se olla niinnii.

* * *
Nyt kun on päästy aasinsiltaa – tai paremminkin Kal-
lansiltoja! – pitkin Kuopioon, poimitaan muutamia 
paikallisia juttuja Raimo Naumasen toimittamasta 
kirjasta Pelekkee ilimoo (Gummerus 2002). Kirjan jutut 
on valikoitu Savon Sanomista. 
– Mittee työ lapset nyt tuas kinastelette?
– No ku minä luin oekeen pitkän iltarukkooksen ja 
Pekka sano vuan että samat sanat.

* * *
Marilla ei ollut nuottikorvaa, mutta hän lauleli kuiten-
kin mielellään virsiä. Iekko kuunteli jälleen kerran Ma-
rin veisuuta.
– Sinusta se on tullu ihan mussiikki-immeinen.
– Mitenkä sinä semmosta tulit uatelleeks?  
– No ku oot säveltäny ihan uuven nuotin vanahaan 
virteen.                                                            

* * *
– Meijän naesten pukkeentuminen viep aekoo paljo 
enemmän kun teijän miesten.
– No se johtuu siitä, ku teijän pitää hijastella kurvilo-
essa.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Influensseri 
influenssassa ja 

resilienssi residensissä? 

Nyt säästetään sähköä! Kuva: Martti Kähkönen.

Kurenpojat kuritti HauPaa kärkiottelussa 
P19 Futsal-Liigan kolman-
nella kierroksella FC Kuren-
pojat sai kotisaliinsa vieraak-
si HauPan Haukiputaalta. 
Molemmat joukkueet olivat 
kahden sarjakierroksen jäl-
keen ilman pistemenetyksiä, 
joten odotettavissa oli tiukka 
ottelu. Joukkueet ja runsas 
yleisö sai sähkökatkon vuok-
si odottaa ja jännittää pime-
ässä, että milloin ottelu pääs-
tään aloittamaan. Lopulta 
sähköt saatiin ja peli vihellet-
tiin käyntiin vain puoli tun-
tia myöhässä. 

Ottelu alkoi odotetun ta-
saisena. Pikkuhiljaa Ku-
renpojat pystyi kuitenkin 
esittämään vaarallisempia 
kuvioita kuin vieraansa. Pian 
maajoukkupelaaja Otto Nie-
melän millimetrin tarkka lä-
pisyöttö tavoitti Nkasha-
me Ntambwen, joka laukoi 
tarkasti 1-0 kotijoukkueel-
le. HauPa tuli kuitenkin va-
jaa minuutin kulutua tasoi-
hin maajoukkuepelaaja Otto 
Mäntylän maalilla.

Kurenpojat hallitsi hie-
nokseltaan kenttätapah-
tumia ja pelissä kunnos-
tautunut veljeskolmikko 
Nkashame ja Clement Ntam-
bwe sekä Barwani Kabinga 
veivät kotijoukkueen lopul-
ta 4-1 taukojohtoon.

Toisen jakson alussa Ku-
renpojat lisäsi vielä johtoaan 
ennen kuin HauPa onnis-

tui kaventamaan kahdesti. 
Jakson puolivälissä HauPan 
hyvin torjunut nuori maa-
livahti Eerikki Hautajärvi 
loukkaantui tilanteessa, jos-
sa Barwani Kabinga lisäsi 
Kurenpoikien johdoksi 6-3. 
Tässä vaiheessa HauPa otti 
käyttöön lentävän maalivah-
din eli pelasi käytännössä 
kuusi vastaan viisi kokoon-
panolla. Yksi toisensa jäl-
keen HauPan ylivoimahyök-
käykset päättyivät kuitenkin 
Kurenpoikien pallonriistoi-
hin. Näistä Kurenpojat mätti 
myös kuusi maalia viidessä 
minuutissa tilanteeksi 12-3. 
Puoli minuuttia ennen lop-
pusummeria HauPa lopul-
ta onnistui, kun joukkueen 
parhaana palkittu Ilmari Vä-
lipakka teki loppulukemik-
si 12-4.

Ottelun alkamista jännitet-
tiin sähkökatkoksen vuoksi 
pimeässä.

Sähköt saatiin ja ottelu alkamassa pelaajaesittelyllä. HauPa keltaisissa ja keskellä erotuoma-
rikksikko  Ghazi Ben Ameur ja Paavo Nikkari.

Kurenpojat siirtyi nyt yk-
sin lohkonsa piikkipaikalle. 
Kurenpojista maaleja tekivät 
Barwani Kabinga 4, Nkas-
hame Ntambwe 3, Otto Nie-
melä 2 ja maalin mieheen te-
kivät Clement Ntambwe, 
Niklas Kokko ja Ilja Nieme-
lä.

Suurinumeroiset voitot 
kahdessa viimeisessä pelis-
sä ovat nostaneet myös val-
takunnallisen pistepörssin 
kärkeen peräti kolme kuren-
poikaa. Ykkösenä on lauan-
tain parhaana palkittu Nkas-
hame Ntambwe, joka on 
kerännyt 15 pistettä (7 maa-
lia ja 8 maalisyöttöä), toisena 
Otto Niemelä 13 p (10+3) ja 
kolmantena Barwani Kabin-
ga 12 p (9+3).

Kurenpojilla on myös 
maalivahtitilanne nyt erit-

täin hyvä, kun Aaro Lapin-
lampi on saanut rinnalle Ilja 
Niemelän. Lauantainakin 
valmentaja Teija Niemelä 
peluutti avausjaksonlla Aa-
roa ja jälkimmäisellä Iljaa.

PUDASjärveläinen lehti 

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
8.11. Hallintojohtajan vir-
ka on ollut julkisessa haus-
sa haettavana. Tehtävänä 
on johtaa, valvoa ja kehittää 
kunnan taloushallintoa ko-
konaisuudessaan sekä vas-
tata kaupunginjohtajan suo-
rassa alaisuudessa talouden 
suunnittelusta ja rahatoimen 
käytännön hoitamisesta. Ha-
kijoista päätettiin haastatella 
Mirva Haataja, Anssi Lah-
nalampi ja Henri Pätsi. Heil-
le teetetään myös soveltu-
vuusarviointi. 

Hankkeiden oma-
rahoitusosuuden 
varaaminen 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
hallitus on esittänyt kau-
pungille hankkeiden oma-
rahoitusosuuden varaamis-
ta. Hallintosäännön mukaan 
kaupunginhallitus ja kau-
punginjohtaja johtavat elin-
keinojen ja yritystoiminnan 
kehittämistä. Kehitysyhti-
ön tehtävä on toteuttaa kau-
pungin kuntastrategiaa ja 
elinkeino-ohjelmaa, toteut-
taa ja kehittää yrityspalve-
luita yhdessä kaupungin 
kanssa. Pudasjärven strate-
giset menestystekijät elin-
keinojen osalta ovat ja-

lostunut puuteollisuus ja 
uusiutuva energia sekä elä-
myksellinen luontomatkailu 
ja monipuolinen elinkeino-
rakenne. Kehittämistarpeita 
on selvitelty mm. Syötteen 
Matkailun Master Planin 
ja investointisuunnitelman 
avulla sekä yritysten kans-
sa käytävillä keskusteluil-
la. Hallitus tutustui uuden 
ohjelmakauden tuomiin ke-
hittämisen painopisteisiin ja 
vaihtoehtoihin ja kävi kes-
kustelua mallista, millä ede-
tään kehittämistyössä. Hal-
litus päätti varata vuosille 
2023-2024 yhteensä 150 000 
euron hankerahoituksen ka-
tettavaksi kehittämisrahas-
tosta ja hyväksyi vuoden 
2023 Oulun Matkailu Oy:n 
rahoitusosuuden 18 750 eu-
roa maksettavaksi Kehitys-
yhtiön kautta.

Kaupungille kuo-
linpesän omai-
suutta
Valtiokonttori on toimitta-
nut kaupungille ilmoituk-
sen mahdollisuudesta hakea 
kuolinpesän omaisuutta. 
Kuolleelle henkilölle ei ol-
lut jäänyt perimään oikeu-
tettuja sukulaisia, joten hä-
nen omaisuutensa on tullut 
valtiolle. Perillisittä kuol-

leen henkilön kotikunnalla 
on oikeus hakea kuolinpe-
sän omaisuutta luovutetta-
vaksi kunnalle. Hakemuk-
sessa kunnan tulee ilmoittaa 
jokin sosiaalinen tai kult-
tuuriin liittyvä käyttötarkoi-
tus haettavalle omaisuudel-
le. Kuolinpesän omaisuutta 
päätettiin hakea tukemaan 
kaupungin suunnitelmallis-
ta kulttuurikasvatustyötä eri 
ikäisille kohderyhmille var-
haiskasvatuksessa, kouluis-
sa ja palvelulaitoksissa. 

Talousarvion  
tilanne
Talousarvion valmistelun 
tilannetta käsiteltiin mar-
raskuun alun valtuusto-
seminaarissa. Talousarvi-
on valmistelu on edennyt ja 
toiminta-alueitten esityksis-
sä on päästy lähemmäs an-
nettua raamia. Hallitukselle 
esiteltiin talousarvion val-
mistelun tilanne. Seuraavas-
sa hallituksen kokouksessa 
22.11. päätetään talousarvi-
on 2023 ja taloussuunnitel-
man 2021-2025 esityksestä 
valtuustolle. 

Ruokapalveluiden 
henkilöstö siirtyy 
PPP Köökkiin
Kaupungin ruokapalve-

lun henkilöstölle on pidet-
ty yt-lain mukainen henki-
löstöinfo 1.11., jossa käytiin 
läpi henkilöstön siirtosopi-
mus ja sen sisältö. Henki-
löstö siirtyy vuoden alusta 
PPP Köökki Oy:ön liikkeen-
luovutuksella. Hallitus 
päätti hyväksyä henkilös-
tön siirtosopimuksen ja so-
pimuksen liitteeksi tulevan 
henkilöstölistauksen.

Henkilön  
nimittäminen
Oulunkaaren ympäristölau-
takunta on pyytänyt Pudas-
järven kaupunkia sekä Iin, 
Utajärven ja Vaalan kuntia 
nimeämään yhden luotta-
mushenkilöjäsenen, joka ei 
ole ympäristölautakunnan 
jäsen tai varajäsen, Oulun-
kaaren ympäristöpalvelujen 
neuvottelukuntaan nykyi-
sen jäljellä olevan valtuus-
tokauden ajaksi 31.5.2025 
saakka. Neuvottelukuntaan 
nimettiin Juhani Jurmu.

PUDASjärveläinen lehti

Kolme henkilöä haastatellaan 
hallintojohtajan virkaan
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YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa PALVELUHAKEMISTOSTA 

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

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma-pe 8-15 tai  
toimisto@kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman
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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 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

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

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

Pudasjärvi, Högli-LKVPudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Pimeydestä auringon loisteeseen ja 
kiinnostavaan kulttuuriin
Valoisa ja energiaa kasvat-
tanut Suomen aurinkoinen 
kesä on taas elettyä elämää. 
Uuden uhkean suven odot-
taminen alkoi tuntua nais-
kolmikosta, Sirkka Määttä, 
Kaisa Nivala ja Sointu Vei-
vo, turhan pitkältä ja työ-
läältä ajalta. Ripeä matkan 
suunnittelu ja lähtöpäätös 
kirjaimellisesti lennättivät 
kolmikon Gran Canarial-
le Las Palmasiin. Tämä aito 
espanjalainen vuonna 1478 
perustettu kaupunki tarjo-
aa vilkasta ja monipuolista 
kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-
ajan toimintaa moneen ma-
kuun. Auringon palvonnan 
ja meren aalloissa seikkai-
lemisen lisäksi matkalaisil-
la on mahdollisuus tutustua 
kaupungin teattereihin, mu-
seoihin, kirkkoihin, satama-
alueeseen, markkinoihin, 
ostospaikkoihin, vuorten 
vaelluspolkuihin, tulivuor-
ten kraattereihin, viinitiloi-
hin, kuntosaleihin ja moniin 
muihin mielenkiintoisiin 
kohteisiin. Santa Catalinan 
puistosta pääsee kävellen 
näppärästi suureen Poema 
del Maren akvaarioon ihas-
telemaan ja kauhistelemaan 
takuulla erikoisia, kummal-

lisia ja vaarallisia meren elä-
viä. 

Kävelyä ja hölkkäämistä 
on mainio harrastaa kolme 
kilometriä pitkällä hiekka-
rannalla tai rannan vierel-
lä kulkevalla kävelykadulla. 
Siellä törmää varmasti pai-
kallisten taiteilijoiden teke-
miin komeisiin hiekkaluo-
muksiin, kuten massiiviseen 
joulupukkiin, joka istui luke-
massa maailman lasten kir-
joittamaa pitää lahjatoivelis-
taa. Avenida Mesa y Lopez 
on puolitoista kilometriä pit-
kä ostoskatu, jossa on help-
poa keventää matkakassaa 

tekemällä ostoksia tai nautti-
malla kahviloiden ja ravinto-
loiden herkullisista antimis-
ta. Las Palmasin vanhasta 
kaupungista Veguetasta löy-
tyy Trianan ostoskatu, jyl-
hä koirapatsaiden vartioima 
Santa Anan katedraali, jän-
nittäviä museoaarteita, eri-
koisia rakennuksia ja paikal-
lisia kädentaidon näytteitä, 
vaikka tuliaisiksi hankitta-
vaksi.  

Uteliaina ja puheliaina 
naisina teimme tuttavuut-
ta paikallisten asukkaiden 
kanssa todeten heidät var-
sin ystävälliseksi ja auttavai-

seksi sakiksi. Vaikka yhteistä 
kieltä ei aina löytynytkään, 
elekieli ja peloton ilmehti-
minen johti useimmiten toi-
vottuun päämäärään. Alku-
peräistä väestöä edustava 
musiikkiporukka innostui 
soittelemaan ja laulamaan 
vallan ihastuneen riemuk-
kaasti, kun tanssi-ihmise-
nä sujautin itseni heidän esi-
tykseensä mukaan. Pitkiä 
aikoja kaupungissa asuneet 
suomalaiset opastivat mei-
dät pyhäinpäivän messuun 
Skandinaaviseen Turisti-
kirkkoon. Tilaisuus oli kau-
nis, harras ja kunnioittavan 

välitön. Monia kiinnostavia 
ja kokemuksia kasvattavia 
asioita, paikkoja, ihmisiä ja 
tilaisuuksia jäi odottamaan 
seuraavaa kokonaisvaltais-
ta ihmismielen ja kehon voi-

mistamismatkaa. 

Pirtsakasta matkaseurasta 
Sirkkaa ja Kaisaa kiittäen  

Sointu Veivo

Sointu innostui hyppelemään paikallisten musikanttien soiton ja laulun tahtiin.

Matkakaverit Kaisa Nivala, Sirkka Määttä ja Sointu Veivo ak-
vaariokierroksella.
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PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

UINTIJAOSTO
PuU Uintijaosto järjestää syyskauden viimei-
set uintikisat ja palkintojenjakotilaisuuden 
Puikkarissa su 20.11. klo 17 alkaen.
Tervetuloa!

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

MYYTÄVÄNÄ
kuivaa koivuhalkoa autotien varressa. 

Hinta 90 € kuutiometri.
P.  044 582 2015

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS RY:N 

Johtokunta

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS

SUNNUNTAINA 27.11.2022 KLO 13 
LIEPEEN VÄENTUVALLA. 

Tervetuloa! Tarjolla joulupuuro ja torttukahvit.

Pintamon hirviseurue 
järjestää 

HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET

Pintamon metsästysseuran jäsenet, maanvuokraajat 
sekä kyläläiset perheineen TERVETULOA! 

la 26.11.2022 klo 11-14 
Leirikeskuksessa. 

JUHLII 30-VUOTISTAIVALTA
  jouluisissa tunnelmissa su 4.12. 

seurakuntakodin tiloissa alkaen klo 13.00. 
Pyydämme jäseniämme 

ilmoittamaan osallistumisensa pe 25.11. mennessä.
Ilmoituksia ottavat vastaan 

Aino Timonen-Nissi 040 578 6912 ja 
Maire Puhakka 044 970 7 813.

Tervetuloa!

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry.
PUDASJÄRVEN 
PAIKALLISOSASTO

Osaston johtokunta  

Reserviupseerit ry:n ja  
Reserviläiset ry  

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET 
SYYSKOKOUKSET 

 Pohjantähdessä 2.12.2022 klo 19.30 
(juhlan jälkeen).

Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Kajastus ry 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS 
ke 23.11.2022 Osviitassa.

Hallitus kokoontuu klo 14.00. Yleinen kokous klo 15.30.
Tervetuloa!

Työpetari Ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS 
keskiviikko 30.11.2022 klo 17.00 

Suojalinnalla, Urheilutie 2.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

HallitusTervetuloa!

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY:N

 PIKKUJOULU
 ke 7.12.2022 klo 13 -16 

seurakuntakeskuksessa.
Ruokailun omavastuu 15 € / jäsen.
Ilmoittautumiset 28.11. mennessä 

Reijolle p. 0400 281 023 tai 
Heleenalle 044 275 7050. Tervetuloa! P I K K U J O U L U  

ma 5.12. klo 13 seurakuntakeskuksessa.

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen jäsenille  

Ohjelmassa jouluateria, puheenvuoroja, musiikkia, 
joululauluja ym. Ken lahjan tuo, lahjan saa. 

Jouluateriasta 15 e omavastuumaksu paikan päällä.
Ilmoittautumiset 27.11. mennessä 

Leena Rantala 050 559 9066. 
Jos ilmoittauduit kerhossa, se huomioitu. 

Tervetuloa!

Kuopusjärven 
Metsästysseura ry:n

Hirviporukka

la 26.11. klo 11 Metsäpirtillä.
HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET

Maanvuokraajat, metsäsysseuran jäsenet, 
kyläläiset ja mökkiläiset tervetuloa!

SPR Pudasjärven osaston
SYYSKOKOUS
su 27.11.2022 klo 18.00 

Pohjantähden kahviossa. 
Esillä sääntömääräiset asiat ja 

kevään 2023 toiminnan suunnittelu.
Tervetuloa!

Hallitus kokoontuu klo 17.00 samassa paikassa.
Ps. Osallistujien kesken arvotaan ea-laukku. 

Jaalankapirtissä sunnuntaina 
27.11.2022 klo 13.00.

Honkavaaran 
metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

Maanvuokraajat ja seuran jäsenet 
perheineen tervetuloa! Hirviporukka

Keskustellaan yhteisalueiden 
omistussuhteiden muutoksista.

HallitusTervetuloa!

Pudasjärven 
Diabeteyhdistys ry:n 

SYYSKOKOUS 
ke 23.11.2022 klo 16.30 Osviitassa, 

Kauralantie 3.
 Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Torttukahvitarjoilu.

Pudasjärven 
Nuorisoseura ry:n

YLEINEN 
VUOSIKOKOUS

keskiviikkona 23.11.2022 klo 19.30 
Koskenhovilla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta klo 19.15.

Tervetuloa!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 20.11.2022 klo 12.00  

Liepeen pappilassa.
Esillä sääntömääiset asiat.

Äänioikeus on jäsenellä, 
joka on maksanut jäsemaksun 31.10.2022 mennessä.

Tervetuloa!
Hallitus

pudasjarvi.fi

Pudasjärven kaupungin  
urheilija-apurahat haettavana
Apurahan saajia voivat esittää urheiluseurat. Apurahan ehdot:

• Urheilijan kotikunta on Pudasjärvi tai hän edustaa pudasjär-
veläistä urheiluseuraa eikä saa apurahaa siitä kunnasta, missä 
hän on kirjoilla.

• Urheilijalla on vuoden 2022 aikana saavutettu SM-, PM-, EM- tai 
MM-kisojen tai Olympialaisten 1. – 8. henkilökohtainen sijoitus 
tai joukkuelajissa 1. – 6. sijoitus.

• Apurahaa myönnettäessä huomioidaan ne kilpailut, joiden 
järjestäjänä on valtakunnalliseen valtionapuun oikeutettu 
liikuntajärjestö.

• Apurahaa myönnetään miesten, naisten, nuorten ja ikämiesten 
/ -naisten sarjoissa. Nuorten sarjaksi katsotaan sarja, joka on 
seuraava yleisestä sarjasta.

• Joukkuekilpailuissa apuraha jaetaan tasan joukkueen jäsenten 
kesken.

• Apurahan piiriin kuuluvat myös urheilijat, jotka valitaan miesten 
tai naisten A-maajoukkueeseen tai nuorten maajoukkueeseen.

• Apurahaa maksetaan samalle urheilijalle vuosittain ainoastaan 
yhdestä urheilusaavutuksesta.

Lisäksi voidaan palkita vuoden 2022 näyttöjen perusteella ansioi-
tunut valmentaja. 
Kirjalliset esitykset apurahan saajista pyydetään toimittamaan 
30.11.2022 klo 16 mennessä os. liikuntapalvelut@pudasjarvi.fi 
Myöhästyneitä esityksiä ei huomioida.
Lisätietoja antaa hyvinvointipäällikkö Outi Nivakoski,  
puh. 040 560 9297, outi.nivakoski@pudasjarvi.fi

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS   

on ti 29.11.2022 klo 18.00. Paikkana on 
Kauppatie 3, entinen kirjakauppa. 

Tervetuloa!

Pudasjärven 
Maanpuolustusnaisten

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

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

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
 la 19.11. klo 20-24

TULOSSA: la 3.12. The Steels, 
Marko Haapaniemi

TanssiTTaaTanssiTTaa

HannuHannu
HauTaniemiHauTaniemi

FC Kurenpojat 
P11 FUTSAL-YKKÖNEN 

SARJATURNAUS TS-SALILLA LA 19.11.
FC KURENPOJAT/1 - 

FC KURENPOJAT/2 KLO 13.00
KAJHA - OLS POHJOINEN KLO 13.40

FC KURENPOJAT/2 - KAJHA KLO 14.20
FC KURENPOJAT/1 - OLS POHJOINEN KLO 15.00
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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.

2 5 7 8

9 11 12

3 6

Pudasjärven 
Seurakunta

10

4

#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

Vanhustentaloyhdistyksen rakentamisprojekti tuli päätökseen

Pudasjärven vanhustentalo-
yhdistys perustettiin vuon-
na 1969. Yhdistyksen tehtä-
vänä on ollut rakennuttaa 
asuntoja ikääntyville ihmi-
sille. Kesällä 2013 valmis-
tui Kurenalan keskustaan 
34 vuokra-asuntoa käsittävä 
Kaupungin Kartano. Pappi-
lantielle 1970-luvulla raken-
netut ensimmäiset rivitalo-
asunnot purettiin ja vuonna 
2019 pääurakoitsija Raken-
nuspalvelu Ilkka Tolonen 
Oy alkoi rakentaa kuudes-

sa eri vaiheessa tilalle uusia 
ja moderneja asunnonhuo-
neistoja. Entisissä rivitalois-
sa oli 101 asuntoa ja uudes-
ta rivitalokompleksista niitä 
löytyy 71. Asuntojen koko 
suureni noin 30 neliöstä 40 
neliöön. Kaikissa asunnois-
sa on oma sauna ja valokui-
tu valmius internetin käy-
tölle. Suunnitteluvaiheessa 
huomioitiin asukkaiden kul-
keminen. Jokaiseen asun-
toon pääsee esteettömästi, 
joka helpottaa rollaattoril-

la liikkumista. Piha-alueen 
keskellä on kerhohuone ja 
väestönsuoja. Vanhustenta-
loyhdistyksen rivitalot on 
rakennettu seurakunnalta 
vuokratulle tontille.    

Hyvällä  
rakennusvalvon-
nalla säästettiin 
kustannuksissa
Vanhustentaloyhdistyksen 
puheenjohtaja Risto Puhak-
ka näki kolmen ja puolen 

Vanhustentaloyhdistyksen topakat miehet Lasse Pelttari, Risto Puhakka ja Arto Pelttari olivat 
tyytyväisiä urakoitsijoiden Mikko Juurtelan, Jari Oikarisen ja Ilkka Tolosen kanssa viimeisen 
rakennushankkeen päätäntäkokouksen jälkeen. 

Kuusi vuotta sitten aloitettu uusien asuntojen suunnittelu ja rakentaminen sai 9.11. pisteen 
iin päälle. Pappilantien tontille Rakennuspalvelu Ilkka Tolonen Oy rakensi 71 modernia asun-
toa.

vuoden kestäneen raken-
nusprojektin aikana, kuin-
ka tärkeä rooli on hyvällä 
rakennusvalvonnalla. Asi-
antunteva valvonta sääs-
ti paitsi kustannuksia myös 
yhteistyötahojen hermoja. 
Rakennushankkeen aikana 
vallitsi kannustava yhteis-
henki rakennuttajan ja ura-
koitsijoiden kesken. Asun-
not valmistuivat viidessä 

jaksossa. Asukkaat pääsivät 
muuttamaan uusiin asun-
toihin aina sitä mukaan, kun 
rivitalot valmistuivat. Säh-
kötöistä vastasi Juurtelan 
Sähkö Oy, rakennuspiirus-
tuksista Lukkaroinen Arkki-
tehdit Oy, Insinööritoimisto 
Oikarainen Oy:n vastuul-
la oli rakennusvalvonta, La-
pin Lvi-asennus hoiti läm-
pö-, vesi- ja ilmastointi työt 

ja pääurakoitsijana toimi 
Rakennuspalvelu Ilkka To-
lonen Oy. Rakennushan-
ke maksoi noin 10 miljoo-
naa euroa, josta Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskes-
kus (Ara) avusti kahdella ja 
puolella miljoonalla eurol-
la. Loppurahoitus järjestyi 
Kuntarahoituksen myöntä-
män lainan turvin.

Ape Nieminen
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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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Pudasjärven 
Seurakunta
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#SEURAKUNTAVAALIT  
 SUOMEN EV.LUT KIRKKO¤¤

ALATALO
Tarja
yrittäjä/opiskelija

27 29 3028
SEURAKUNTAVAALIT.FI       

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. 

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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Seurakunta
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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


