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PUDASjärveläinen

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

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Paikallinen ja palveleva
Pohjois-Pohjanmaan alueella

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

Koulutettu hieroja 
Eetu Niemelä

Ajanvaraukset 
puhelimitse
040 531 0868

MAKSUVÄLINEENÄ 
KÄY MYÖS SMARTUM 
TAI EPASSI. 

Varastotie 5, Pudasjärvi

MYÖS 
LAHJA- 
KORTIT

Pudasjärven kaupunki Pudasjärven kaupunki 
Pudasjärven Urheilijat Pudasjärven Urheilijat 

MYYNNISSÄ ESIM. 
käsitöitä, leivonnaisia, käsitöitä, leivonnaisia, 

joulukoristeita, luomutuotteita,  joulukoristeita, luomutuotteita,  
pehmeitä paketteja pehmeitä paketteja 
pukinkonttiin jne.pukinkonttiin jne.

  Joulu-Joulu-
MYYJÄISETMYYJÄISET

Lauantaina 10.12. klo 9-14 
Tuomas Sammelvuo -salissa

Pöytävaraukset 8.12.2022 mennessäPöytävaraukset 8.12.2022 mennessä
hanne.romakkaniemi@gmail.comhanne.romakkaniemi@gmail.com

Joulupukki vierailee klo 10.30, 11.30 ja 12.30

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

KALAKAVERI
PUDASJÄRVELLÄ MA-TI 12.-13.12. 
klo 9.00-17.00 ENT. KIRJAKAUPAN TILOISSA

Kannelliset 
HAUTA-
KYNTTILÄT
(25h)

Kiristämättömät 
THERMO-
SUKAT
koot 35-46

2 paria

500

ALPAKKA
VILLA-
SUKAT
(100%) 35-46 3 paria1000

MIESTEN
PUUVILLA-
KERRASTO1490

VILLA-
SUKAT
(50%) 
39-46

3 paria

690
Naisten ja miesten 
NAHKA-
KÄSI-
NEITÄ

DIABETES
SUKAT
36-48

6 paria

500

Kotimaiset 
POSSUN-
KORVAT 100

Vuorelliset 
TYÖ-
SORMIK- 
KAAT

KELKKA-
KÄSINEET-50%

TUPSU-
PIPOT
(5 eri mallia) 1250

24 kpl1200
(0,50/kpl)

Rajoitettu erä!

kpl

12 paria

1950

-50%

3950

TALVI-
TYÖHOUSUT
vuori
heijastimet

Einhell
TALVI-
TAKKI
heijastimet

34340000

Rajoitettu erä!

Siuruan Kylä Ry järjestää iloisen, Siuruan Kylä Ry järjestää iloisen, 

koko perheen joulutapahtuman koko perheen joulutapahtuman 
Virtalan koulullaVirtalan koululla

la 10.12. klo 17.00 alkaenla 10.12. klo 17.00 alkaen
Tapahtumassa mukanaTapahtumassa mukana

Kauneimmat Joululaulut!Kauneimmat Joululaulut!
Kyläyhdistys tarjoaa torttukahvit sekä  Kyläyhdistys tarjoaa torttukahvit sekä  

kuumaa glögiä ja pipareita.kuumaa glögiä ja pipareita.

Lisäksi olemme saaneet salaisen tiedon, että Lisäksi olemme saaneet salaisen tiedon, että 
Joulupukki saapuu tuomaan lahjoja lapsille....shhh...Joulupukki saapuu tuomaan lahjoja lapsille....shhh...

Tilaisuudessa myös arpajaiset.Tilaisuudessa myös arpajaiset.

KIRPPIS PE-LA  
PE-LA 9.-10.12. 

KLO 11-15
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

Pudasjärven Yrittäjät -teema
PUDASJÄRVI

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

9999--..

SINI PUHDISTUSAINEET
EKOLOGINEN JA 

AVAINLIPPUTUOTE
* KEITTIÖ* KEITTIÖ
* WC* WC
* KYLPPÄRI* KYLPPÄRI
* YLEIS* YLEIS
* IKKUNA* IKKUNA

559090
/starttipakkaus/starttipakkaus

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 11.12. kello 10. Toimittaa Jari 
Valkonen, avustaa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Striimaus YouTuben kautta.  

Raamattupiiri syksyn viimeinen kokoontuminen ke 7.12. 
seurakuntakodilla.  

Ystävänkammari to 8.12. kello 12–13.30 seurakuntakodil-
la.

Perheiden joulu –iltatapahtuma Liepeen väentuvassa ja pi-
hamaalla ke 7.12. kello 17.30. Varaa vaatetusta ulos ja ota 
lamppu mukaan.

Lähetyksen tupakahvila tälle vuodelle viimeisen kerran ke 
7.12. kello 9.30–12.00 seurakuntakodilla. 

Iltakahvila Rönö pe 9.12. kello 18–22 seurakuntakodin ala-
kerrassa. Tänä perjantaina saa rippikoululaiset rippikoulu-
korttiin tapahtumamerkinnän. Rönössä on kivaa tekemistä 
yhdessä. Tervetuloa rönöilemään!

Lapsiparkki pe 9.12. ja 16.12. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Varaa paikka lastenohjaajilta P. 040 868 4730 Tanja / 
P. 040 586 1217 Sirpa.

Iltaperhekerho seurakuntakodilla ma 12.12. kello 17.30 
jouluaskartelun merkeissä.

Perhekerho ja Lasten joulukirkko to 15.12. kello 10.15 
seurakuntakodilla. Yhdessäoloa, leikkiä, pientä suolaista ja 
makeaa.    

Kaiken kansan joulupuuropäivä seurakuntakodilla ke 
14.12 kello 10.30–17. Tervetuloa joulupuurolle!

Kauneimmat joululaulut: Syötteen kylätalossa (Särkisuon-
tie 12) pe 9.12 kello 18, Virtalan koululla (Konttilantie 805) 
la 10.12. kello 17, Livon koululla (Kirsiojantie 31) su 11.12. 
kello 13, kirkossa su 11.12. kello 18, Sarakylän kappelissa su 
11.12. kello 18, seurakuntakodissa ke 14.12. kello 13, Iinat-
tijärvellä Koivukartanossa la 17.12. kello 18, Korpisen kylä-
talossa (Turpeisenvaarantie 1150) su 18.12. kello 14, kirkos-
sa ke 21.12. kello 19.

Seurakunnan kuorojen joulukonsertti ”Kertokaamme jou-
lun sanomaa” su 18.12. kello 18.30 kirkossa. 

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

Kirkkovaltuuston kokous maanantaina 12.12. kello 16.30 
Hilturannan leirikeskuksessa. Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 5. – 12.12.2022 kirkkoherranvirastossa Var-
sitie 12:sta viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
27.12.2022.- 24.1.2023 viraston aukioloaikoina. Pudasjär-
vellä 5. päivänä joulukuuta 2022. Esko Ahonen, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja

Rauhanyhdistykset: Joulujuhla ry:llä su 11.12. kello 16 
(Jukka Lehto).

Kuolleet: Anna Senja Holappa 98 v., Helvi Maria Huovinen 
87 v., Matti Aatami Turpeinen 80 v., Hannu Arvid Simu 79 v. 

Nöyryys on vaikeaselkoinen ja 
monenlaisia tunteita herättävä 
käsite. Pahimmillaan se sisäl-
tää vastentahtoista toisen val-
taan alistumista. Nöyryyden 
kanssa käsikädessä voi kulkea 
ilkeä nöyryyttäminen tai luo-
taantyöntävä nöyristely. Nöy-
ryyden edellytys on kautta ai-
kojen ollut vallankäyttäjien 
tehokas ylimielinen toista alas 
polkeva ja uhkaava työväline.

Ihmisen oikea, aito ja vilpi-
tön nöyryys on suurenmoinen 
ja puoleensavetävä ominai-
suus, jota on vaikea vastustaa 
ja helppoa kadehtien ihailla. 
Nöyrä ihminen luottaa Juma-
lan antamaan taitoon ja voi-
maan toimia rauhaa ja turval-
lisuutta vahvistaen itsen ja 
toisten ihmisten elinvoiman ja 

menestyksen lujittamiseksi ja 
kasvattamiseksi.

Francis Quarlesin on sano-
nut ”Jos kaipaat Jumalan ja ih-
misen rakkautta, ole nöyrä. Yl-
peää sydäntä ei rakasta muut 
kuin se itse, sillä se ei rakasta 
muuta kuin itseään.”

Nöyryys ja hiljainen rau-
hallisuus toimivat saumatto-
massa yhteydessä, mikä näkyy 
Jeesuksen vallan salaisuutena. 
Virressä 15 lauletaan seuraa-
vasti: ”Nöyryys ja hiljaisuus on 
valtasi salaisuus. Voimalla, vä-
kivallalla et tahdo hallita. Us-
komme vahvista, luo tiellem-
me valoa, johdata elämään 
rikkaaseen, rauhaan ja hyvyy-
teen”.

Joulunajan lähestyessä on 
helppoa luiskahtaa maallisen 

kiireen ja näyttävien jouluval-
mistelujen valtaan. Siivousruli-
anssit, leipomiset, ruuanlaitot, 
lahjojen ostelut ja monet muut 
tärkeiksi itsellemme määri-
tellyt tekemiset ja menemiset 
valtaavat päiviemme sisällön. 
Muistammeko kaiken tämän 
vauhdikkaan menon keskel-
lä Johannes Kastajan sanomaa 
Vapahtajan tulosta? Hoksaam-
meko pohtia mitä hänen sano-
mansa Kristuksessa annettuun 
rauhaa tuovaan pelastukseen 
tarkoittaa?

Johannes Kastajan viestis-
sä on tahto saada ihmiset ym-
märtämään, että Jeesuksen 
Kristuksen toiminnassa toteu-
tuivat pelastuksen aikaan kuu-
luvat ennusteet. Nykyäänkin 
Jeesus Kristus tulee Sanassa ja 

sakramenteissa seurakuntan-
sa pariin täyttämään lupauk-
sen siitä, että Hän antaa armon 
ja vapauden.

”Katso, Jumalan Karitsa, 
joka ottaa pois maailman syn-
nin!” (Joh. 1:29). Jeesus on kai-
ken muun lisäksi meille ihmi-
sille suuri rauhallisuutta tuova 
lahja, jonka saamme nöyrän 
kiitollisina yhä uudelleen ot-
taa vastaan.

Rauhallista Jouluiloa 
kaikille!

Sointu 
Veivo

Kirkko-
valtuutettu

Aito nöyryys viljelee mielenrauhaa

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

Kauneimmat kiitoksetKauneimmat kiitokset  
sukulaisille, ystäville, Livokkaalle, sukulaisille, ystäville, Livokkaalle, 

seurakunnalle sekä vanhusten päiväkerholaisille seurakunnalle sekä vanhusten päiväkerholaisille 
muistamisesta täyttäessäni 95 vuotta.muistamisesta täyttäessäni 95 vuotta.

Aune Illikainen

Inga Söder ja Peltokurki 
esiintyvät Kurkisalissa
Inga Söder ja Peltokurki 
esiintyvät Hiljennytään jou-
luun -kiertueellaan sunnun-
taina 11.12. kello 17 Hyvän 
olon keskuksen Kurkisalissa 
kello 17. Lippuja saa 15 eu-
rolla ennakkoon kulttuuri-
palvelun toimistosta kätei-
sellä ja tuntia ennen ovelta. 
Kulttuurisuunnittelija Hen-
na Hiltusen kertoo kuulijoita 
ilahduttavan konsertin val-
mistelujen sujuneen ripeällä 
aikataululla.

-Konsertti on ensimmäi-
nen laatuaan Pudasjärvellä, 
Hiltunen toteaa.

Oululainen laulaja Inga 
Söder ja Peltokurjen Anna 
Peltomaa ja Emma Kurki-
nen yhdistivät voimansa yh-
teiselle konserttikiertueelle. 
Kolmikko ystävystyi muuta-
ma vuosi sitten ja haave yh-
teisistä konserteista oli ky-
tenyt jo pitempään. Inga 
rohkeasti kysyi naisilta lo-
kakuun lopussa, että uskal-
taisivatko he lähteä järjestä-
mään konserttia näin lähellä 
joulua. Idea sytytti heti ja ka-
saan saatiin nopeasti pienel-
lä vaivalla viisi konserttia 
Oulussa ja Oulun lähialu-
eilla. Konserttipaikoiksi va-
likoitui tunnelmallisia ja in-
tiimejä paikkoja, joihin on 
helppo tulla.

-Ollaan tästä niin innos-
tuneita, että ensi vuodelle on 
suunnitteilla iso kiertue.

Inga on tunnettu solis-
ti ja Peltokurjen ydinsoundi 
puolestaan perustuu stem-

malaulantaan. Hiljenny-
tään jouluun -konserteissa 
tullaankin kuulemaan kol-
mikon yhteisharmonioita. 
Ohjelmisto koostuu Ingan 
ennen kuulemattomista suo-
menkielisistä joululauluis-
ta, Peltokurjen tuotannosta 
sekä muutamasta perintei-
semmästä joululaulusta. 
Kiertue on ensimmäinen yh-
teistyö, jonka naiset tekevät 
yhdessä.

Inga Söder on rovanieme-
läislähtöinen laulaja, laulun-
tekijä. Kokeneena esiintyjä-
nä hän on toiminut useiden 
arvostettujen orkestereiden 
solistina sekä esiintynyt lu-
kuisten eturivin muusikoi-
den ja artistien kanssa. Voit 
muistaa hänet mm. vuo-
den 2013 The Voice of Fin-
land -ohjelmasta. Laulami-
sen ja laulunopettamisen 
lisäksi Ingan sydäntä lähel-
lä on henkisen hyvinvoinnin 
valmennukset. Monipuoli-

sen laulajan tunnelmallinen 
”Stream Carries” -debyytti-
albumi julkaistiin loppuvuo-
desta 2016.

Peltokurki
Siskoja, mutta ei siskoja. Pel-
tokurki on kahden laulun-
tekijän Anna Peltomaan ja 
Emma Kurkisen muodosta-
ma symbioottinen pohjoinen 
duo. Tekijäkaksikon taika 
perustuu vahvoihin laulu-
harmonioihin ja kykyyn tar-
kastella maailmaa herk-
kyyden kautta. Peltokurki 
edustaa stemmavoittoista 
taidepoppia, jossa on kaiku-
ja kansanmusiikista. 

Peltokurjen musiikki on 
aseista riisuvan rehellistä 
ja kuulijaa lähelle tulevaa. 

Tekstit ja tarinat ovat lau-
lujen keskiössä ja kosketta-
vat, elämältä maistuvat sa-
noitukset saavat näkemään 
vaikeissakin asioissa toivoa. 
Kipeän kauniit maailmat ja 
järkähtämätön läsnäolo teke-
vät yhtyeestä väkevän koke-
muksen. Peltokurki julkaisi 
esikoisalbuminsa Peltokur-
ki I keväällä 2021. Yhtye on 
ehtinyt keikkailla paljon 
aina festivaalilavoilta lop-
puunmyytyihin konsertti-
saleihin. Kappaleet ovat he-
ränneet henkiin niin duolla 
kuin orkesterilla laajennetun 
kokoonpanon voimin. Tällä 
hetkellä tekeillä on kaksikon 
toinen albumi tuottaja Aapo-
Matti Puhakan kanssa.´

PUDASjärveläinen lehti

Kahden laulajan Anna Peltomaan ja Emma Kurkisen muodos-
tama Peltokurki duo.

Inga Söder.
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Atria

VILJAPORSAAN  
LUUTON  

JUHLAKINKKU 
Pakaste n. 5 kg

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 8.-11.12. ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Lohikeitto  L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi  L, G
Kermaperunoita L, G
Riisiä L, G
Talon nyhtöpossu  L, G
Feta-kasviskiusaus L, G

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Meiltä hyvä 
valikoima 

pakastekinkkuja! 
Jokaiselle kokonaisen jou-

lukinkun ostajalle 
Meiran sinappipullo 
260g veloituksetta!

Perjantai
Kylmäsavulohikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita  L, G
Rosmariini perunoita L, G
Yrtti  broilerikastike  L, G
Lohipasta L

Torstai
Lihakeitto L, G
Uunilahi L, G
Perunamuusi  L, G
Kermaperunoita  L, G
Lohkoperunoita  L, G
Tumma härkäpata L, G
Lasagne L

Maanantai
Riisipuuroa L,G 
Uunilohi L,G 
Perunamuusi L, G  
Kermaperunoita L, G 
Metsäsieni-possu
kastike L, G
Lohilaatikko L, G

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

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

Tiistai
Lohikeitto L,G 
Uunilohi L, G
Kermaperunoita L,G 
Perunamuusi L, G  
Jauhelihakastike L, G 
Riistakiusaus L, G

SUOMI
Voimassa TO-LA 8.-10.12.

Ruokamestarin

NAUDAN MAKSA
Palana, pihvinä tai jauhettuna 

kaupan valikoiman mukaan

895
KG

PALVELUSTA
Ruokamestarin

KUUMA  
GRILLIBROILERI

Raakapaino n. 1,3 kg

699
KPLVoimassa 

TO-LA 8.-10.12.

PALVELUSTA

SUOMI

ERÄPALVELUSTA

SUOMI

Voimassa 
TO-LA 8.-10.12.

TUORE SUOMALAINEN  
LAPIN PIKKUSIIKA
Lokka/Porttipahka,  
Suomi, säävaraus

1095
KG

KERROTTU- 
KUKKAINEN  
AMARYLLIS
2-vanainen, Suomi

990
KPL

ERÄ

1295
KG

Hätälä

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

349
PKT

Valio

VOI NORMAALISUOLAINEN
500 g (6,98/kg) 
Rajoitus 2 pkt/talous

Ilman Plussa-korttia 3,99 pkt (7,98/kg)

-12 %
Plussa-etu

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

4.-
JOULULAATIKOT
350 g (5,71/kg)

Ilman Plussa-korttia 2,39 rs (6,83/kg)2 RS

-16 %
Plussa-etu

329
Hartwall
PEPSI MAXI 2x1,5 l (0,85/l) 
sis. pantin 0,80€ 

2 PACK
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Kauneimmat Joululaulut Siurualla
”Monelle suomalaiselle yksi 
keskeisimmistä joulupe-
rinteistä on heittäytyminen 
kauneimpien joululaulu-
jen maailmaan. Keräännym-
me vuosittain joulun alla tu-
hansiin tilaisuuksiin ympäri 
Suomen laulamaan ja kuun-
telemaan yhdessä kultaisia 
klassikoita”, toteaa tasaval-
lan presidentti Sauli Niinistö 
antamassaan tervehdykses-
sä. Presidentti toimii myös 
Kauneimmat Joululaulut -ta-
pahtuman suojelijana. 

Suomen Kylät järjestää 
yhteistyössä maakunnallis-
ten kyläyhdistysten kanssa 
Avoimet Joulukylät tapah-
tumakokonaisuuden tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa. 
Tavoitteena on tarjota kylille 
mahdollisuus valtakunnal-
liseen ja paikalliseen näky-
vyyteen. Siuruan Kylä ry. on 
ilmoittautunut mukaan jär-
jestämällä Kauneimmat Jou-
lulaulut -tapahtuman ja ol-
laan näin mukana yhteisellä 
valtakunnallisella tapahtu-
makartalla.  

Siurualla Kauneimmat 
Joululaulut lauletaan Vir-
talan koululla lauantai-

Viime vuonna Virtalan koululla toteutettiin Kauneimmat joululaulut koronakurimuksen kes-
kellä.

na 10.12.2022 alkaen kello 
17. Siuruan Kylä ry. tarjoaa 
osallistujille torttukahvit ja 
lämmintä glögiä. Joulupukki 
muistaa erityisesti tapahtu-
maan osallistuvia lapsia ko-
tiin vietävällä karkkiporolla. 

Suomen Lähetysseu-
ran ja evankelis-luterilais-

ten seurakuntien järjestämä 
Kauneimmat Joululaulut on 
Suomen suurin musiikkita-
pahtuma. Tänä vuonna se 
järjestetään 50. kertaa ja ti-
laisuudessa kerättävä koleh-
ti menee lasten auttamiseksi 
kehittyvissä maissa ympä-
ri maailman, sillä jokainen 

tiedämme, että elämme vai-
keita aikoja, jolloin auttami-
selle ja välittämiselle on kas-
vava tarve.

Tervetuloa laulamaan 
yhdessä ja 

tekemään hyvää! 

Siuruan Kylä ry 

Iijoen Tanssijoilla vireä toimintavuosi
Vuosi 2022 alkaa olla loppu-
puolella ja vuoden vaihtu-
essa on käsillä toimintaker-
tomusten ja tilinpäätösten 
aika sekä uusien suunnitel-
mien laatiminen tulevalle 
vuodelle. Parin koronaku-
rimusvuoden jälkeen tans-
sivuotemme on ollut täyn-
nä toimintaa. Koskenhovilla 
järjestimme Satumaisen Syk-
keen Satu Lepistön tans-
sikursseja viisi kertaa; 
kevätkaudella kolmena lau-
antaina ja syksyllä kahte-
na lauantaina. Harmillises-
ti Satun viimeinen kuudes 
kurssikerta marraskuussa 
peruuntui päällekkäisyyksi-
en ja sairastapausten vuok-
si, mutta korvaavan tans-
sikurssikerran järjestämme 
lauantaina 10.12. Satun ai-
katauluun korvauskerta ei 
valitettavasti sopinut, mut-
ta saamme tuolloin opetta-
jaksi rovaniemeläisen tans-
sinopettaja Timo Toivosen. 

Ennen joulukuun kurssipäi-
vää kursseillamme on ollut 
osallistujia tänä vuonna noin 
90. Pudasjärveläisten lisäksi 
kurssilaisia on käynyt mm. 
Taivalkoskelta, Oulusta ja 
Suomussalmelta.

Huhtikuussa Iijoen Tans-
sijoiden järjestämä tanssi-
reissu suuntautui Naapur-
invaaran Huvikeskukseen, 
jonne linja-autolla matka-
si 26 iloista tanssijaa. Omat 
ruskatanssimme järjestim-
me 24.9. Suojalinnalla. Tans-
sit tahditti Tanssiyhtye 
Duuriseiska Kemijärveltä to-
della menevällä tanssimusii-
killaan. Moni tanssiyleisös-
tä esitti toiveensa tanssien 
järjestämisestä Suojalinnalla 
useammin, onhan Suojalin-
na otollisella paikalla ja tilat 
toimivia tanssien järjestämi-
seen. Tästä toiveesta voisi-
vat ottaa vinkin myös muut 
pudasjärviset yhdistykset, 
koska omat resurssimme 

tanssien järjestämiseen ovat 
varsin rajalliset. Toivomme-
kin reipasta talkooporukkaa 
lisää mukaan toimintaam-
me. Kuntotansseja järjestim-
me Koskenhovilla kahdek-
san kertaa tämän vuoden 
aikana.

Toimintaamme on tu-
kenut Kansalaisfoorumi 
skaftuella ja Pudasjärven 
kaupunki kehittämis- ja toi-
mintatuella. Skaftuen olem-
me käyttäneet tanssikurssi-
toimintaamme ja kaupungin 
toimintatuen muuhun toi-
mintaamme. Tanssitoimin-
nan järjestämisen lisäksi 
koulutimme kaupungin toi-
mintatuella järjestyksenval-
vojia.

Uusia toimijoita 
mukaan
Iijoen Tanssijat on Pudasjär-
ven Nuorisoseura r.y:n alai-
nen tanssitoimikunta. Iijoen 

Tanssijoiden toimikunnassa 
tapahtuu henkilömuutoksia 
vuoden vaihtuessa. Toimi-
kunnassa jatkavat entisis-
tä jäsenistä Tuula Haveri-
nen puheenjohtajana, Tuula 
Kemppainen rahastonhoi-
tajana, Ulla-Maija Paukkeri 
ja Esa Nurmela. Uusina jä-
seninä toimikunnassa aloit-
tavat Tuula Piippo sihteeri-
nä, Virpi Moilanen ja Olavi 
Lammela. Varajäsenenä jat-
kaa Eija Ikonen. Toimikunta 
on kokoustanut tänä vuonna 
puolikymmentä kertaa. Ko-
koukset on pääsääntöisesti 
järjestetty Teamsissa etäko-
kouksina. Tärkeitä yhteis-
työkumppaneitamme ovat 
tänäkin vuonna olleet Pu-
dasjärven kaupunki, Pu-
dasjärven kansalaisopisto ja 
Pudasjärven Urheilijat ry. 
Uutta yhteistyötä virittelem-
me tulevana vuonna Pudas-

järven Yrittäjät ry:n kanssa.
Uudet tuulet puhalta-

vat myös tanssikursseil-
la. Pidetyn opettajamme Sa-
tun muutettua Joensuuhun 
ja opetusmatkojen piden-
nyttyä täten kohtuuttoman 
pitkiksi, tuli ajankohtaisek-
si uuden opettajan etsimi-
nen. Kevätkaudelle saam-
mekin opettajiksemme Rosa 
ja Hannu Mörtin Oulusta. 
Kursseja on luvassa edel-
leen noin kerran kuukaudes-
sa lauantaisin. Syyskauden 
kurssisuunnitelmat tulem-
me laatimaan kevään kurssi-
kokemusten perusteella. Kii-
tämmekin lämpimästi Satua 
näistä vuosista, jotka hän on 
käynyt meitä pudasjärvisiä 
kouluttamassa tanssin sa-
tumaisiin saloihin, ja toivo-
tamme onnea ja menestystä 
tulevaan.

Suojalinnalla järjestäm-

me ystävänpäiväetkotans-
sit 11.2.2023. Tanssikansaa 
saapuu tanssittamaan Toni 
Jaatinen Band, joten luvas-
sa on taatusti jalan alle me-
nevää tanssimusiikkia. Syk-
syllä järjestämme jälleen 
Ruskatanssit, joihin esiinty-
jä on tässä vaiheessa vielä 
auki. Tanssimatkoja ja kun-
totansseja järjestämme tu-
levanakin vuonna tarpeen 
ja kysynnän mukaan. Toi-
votamme kaikki tanssista 
kiinnostuneet tervetulleiksi 
tanssitapahtumiimme ja toi-
mintaamme mukaan. Muka-
vaa joulun odotusta ja tans-
sillista vuotta 2023!

Iijoen Tanssijat
Tuula Haverinen,  

puheenjohtaja

Ruskatanssit olivat syyskuussa Suojalinnalla, joka on osoittautunut tanssien järjestämiseen 
oikein sopivaksi paikaksi. Huhtikuussa toteutui perinteinen tanssimatka Naapurivaaralle.

PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen

p. 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Joululehdessä Joululehdessä 
KE 21.12.2022KE 21.12.2022

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:

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

JOULUJOULUTERVEHDYKSELLÄTERVEHDYKSELLÄ!!

Varaa ilmoitustilasi Varaa ilmoitustilasi 
joululehteen joululehteen 
hyvissä ajoin!hyvissä ajoin!
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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 8.-14.12. RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 8.-9.12. LAUANTAINA 10.12. MA-TI 12.-13.12. KESKIVIIKKONA14.12.

TORSTAI-LAUANTAI 8.-10.12. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 12.-14.12.

MEILTÄ PUKINKONTTIIN!

LELUOSASTOLTA

Robota Robota AKKUPORAKONEAKKUPORAKONE
DC-D 18V runkoDC-D 18V runko

29299090

MAKITA AKKU SOPII ROBOTAAN=ROBOTA AKKU SOPII MAKITAAN!MAKITA AKKU SOPII ROBOTAAN=ROBOTA AKKU SOPII MAKITAAN!

Robota Robota AKKUMUTTERIN-AKKUMUTTERIN-
VÄÄNNIN VÄÄNNIN W18 18V RUNKOW18 18V RUNKO

49499090

Robota Robota  AKKUKULMA-  AKKUKULMA- 
HIOMAKONE HIOMAKONE DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leikkaamiseen ja Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leikkaamiseen ja 
hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kädensija. Akun hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kädensija. Akun 
jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. 
Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

79790000

Robota Robota  AKKUPUUKKO- AKKUPUUKKO-
SAHA SAHA DS-S 18V RUNKODS-S 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin 
sahaukseen. Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä sahaukseen. Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä 
kumikahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: 18 kumikahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: 18 
V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Kapasiteetti: V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Kapasiteetti: 
puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, Paino: 2,11 kg, Ei puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, Paino: 2,11 kg, Ei 
sisällä akkua ja laturia.sisällä akkua ja laturia.

69699090

RobotaRobota AKKUHÖYLÄ  AKKUHÖYLÄ 
DC-P 18V RUNKODC-P 18V RUNKO
Robota akkuhöylä puun höyläämiseen ja viistoamiseen. Robota akkuhöylä puun höyläämiseen ja viistoamiseen. 
Höyläysleveys 82mm ja höyläyssyvyys helposti säädettävissä Höyläysleveys 82mm ja höyläyssyvyys helposti säädettävissä 
0-2 mm. Akun jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 15 000 rpm. 0-2 mm. Akun jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 15 000 rpm. 
Höyläysleveys: 82 mm. Höyläyssyvyys: 0-2 mm. Paino: 3,0 Höyläysleveys: 82 mm. Höyläyssyvyys: 0-2 mm. Paino: 3,0 
kg. Ei sisällä akkua ja laturia.kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

69699090

RobotaRobota AKKUKÄSI-  AKKUKÄSI- 
SIRKKELI SIRKKELI DC-C 18V RUNKODC-C 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen käsisirkkeli puun katkaisuun ja Robota akkukäyttöinen käsisirkkeli puun katkaisuun ja 
halkaisuun. Sahaussyvyyden ja sahauskulman säätö ilman halkaisuun. Sahaussyvyyden ja sahauskulman säätö ilman 
työkaluja. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kahva. Akun työkaluja. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kahva. Akun 
jännite: 18 V. Terän nopeus: 3800 rpm. Terä: 20 x 165 mm jännite: 18 V. Terän nopeus: 3800 rpm. Terä: 20 x 165 mm 
24T. Sahaussyvyys: 90° 54 mm / 45° 39 mm. Paino: 4,23 kg. 24T. Sahaussyvyys: 90° 54 mm / 45° 39 mm. Paino: 4,23 kg. 
Ei sisällä akkua ja laturia.Ei sisällä akkua ja laturia.

79799090

RobotaRobota AKKU-  AKKU- 
YHDISTELMÄNAULAIN YHDISTELMÄNAULAIN 
DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen yhdistelmänaulain listanaulojen ja Robota akkukäyttöinen yhdistelmänaulain listanaulojen ja 
hakasten naulaamiseen. Naulaimeen sopii 1,2 mm viimeis-hakasten naulaamiseen. Naulaimeen sopii 1,2 mm viimeis-
telynaulat ja 5,7 mm hakaset. Naulaimessa voi valita yksit-telynaulat ja 5,7 mm hakaset. Naulaimessa voi valita yksit-
täislaukaisun tai kosketuslaukaisun. Naulaussyvyyden sää-täislaukaisun tai kosketuslaukaisun. Naulaussyvyyden sää-
döllä saat tehtyä hienoa jälkeä esim. listoituksessa. Led-valo döllä saat tehtyä hienoa jälkeä esim. listoituksessa. Led-valo 
valaiseen naulauskohdan. Ei sisällä akkua ja laturia.valaiseen naulauskohdan. Ei sisällä akkua ja laturia.

1791790000

RobotaRobota AKKUKOMP- AKKUKOMP-
RESSORI RESSORI DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen kompressori on helppo kuljettaa Robota akkukäyttöinen kompressori on helppo kuljettaa 
vaikeisiinkin kohteisiin ja käyttö onnistuu paikoissa joissa ei vaikeisiinkin kohteisiin ja käyttö onnistuu paikoissa joissa ei 
ole sähköä. Akkukompressorilla onnistuu helposti renkaiden ole sähköä. Akkukompressorilla onnistuu helposti renkaiden 
täytöt, pienten naulaimien käyttö ja vaikka kynäruiskun täytöt, pienten naulaimien käyttö ja vaikka kynäruiskun 
käyttö. Moottori on öljytön ja huoltovapaa. Ei sisällä akkua käyttö. Moottori on öljytön ja huoltovapaa. Ei sisällä akkua 
ja laturia.ja laturia.

1791790000

Robota DC-18V sarjan W18 akkumut-Robota DC-18V sarjan W18 akkumut-
terinväännin on oikea voimanpesä. terinväännin on oikea voimanpesä. 
Sentarjoama vääntö aukaisee tiukim-Sentarjoama vääntö aukaisee tiukim-
matkin auton renkaan pultit. Voit käyttää matkin auton renkaan pultit. Voit käyttää 
W18konetta myös muiden pulttien ja W18konetta myös muiden pulttien ja 
mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Ei mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Ei 
sisällä akkua ja laturiasisällä akkua ja laturia

Pieni ja kevyt akkuiskuporakone kodin as-Pieni ja kevyt akkuiskuporakone kodin as-
kareisiin. Koneessa on kaksi vaihdetta joka kareisiin. Koneessa on kaksi vaihdetta joka 
helpottaa porausta ja ruuvausta. Led-valo helpottaa porausta ja ruuvausta. Led-valo 
valaisee työkohteen. Akun jännite: 18 V. valaisee työkohteen. Akun jännite: 18 V. 
Vääntö: 25 Nm. Kierrosnopeus: 1 vaihde Vääntö: 25 Nm. Kierrosnopeus: 1 vaihde 
0-450 rpm / 2 vaihde 0-1400 rpm. Istuk-0-450 rpm / 2 vaihde 0-1400 rpm. Istuk-
ka: 10 mm. Isku: 6570 isk./min. Paino: 1,1 ka: 10 mm. Isku: 6570 isk./min. Paino: 1,1 
kg. Ei sisällä akkua ja laturia.kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

Airam Camper RC usb Airam Camper RC usb 
LADATTAVA LYHTYLADATTAVA LYHTY
max. 1000 lumenmax. 1000 lumen 39399090

35,-35,-

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 25 Materiaali alumiini + ABS. Koko 86 x 35 x 25 
mm. Paino 75 g ilman akkua.mm. Paino 75 g ilman akkua.
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Varaudu jouluun
OTAMME VASTAAN 

JOULUKINKKUVARAUKSIA
- TUOREET KINKUT
- PAKASTEKINKUT
- VALMIIT KINKUT yms.

Kysy lisätietoja 
myyjältä!

117979
pkt

5 plo/talous

OolanninOolannin
UUNIRAPEATUUNIRAPEAT

RANSKA-RANSKA-
LAISETLAISET

500 g500 g

BimiBimi
VARSI-VARSI-

PARSAKAALIPARSAKAALI
200 g200 g

EspanjaEspanja

Atria Kunnon ArkiAtria Kunnon Arki
ATERIAATERIA

MUUSILLAMUUSILLA
300 g300 g

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

VIPVIP
GLÖGI-GLÖGI-
JUOMAJUOMA
1 l1 l

Tuore porsaan Tuore porsaan 
GRILLIKYLKIGRILLIKYLKI
talonmausteellatalonmausteella

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

NaudanNaudan  
PAISTIJAUHELIHAPAISTIJAUHELIHA

Castello Castello 
HOME-HOME-
JUUSTOTJUUSTOT
150 g150 g

Arla Arla 
JOGURTITJOGURTIT
1 kg1 kg

Knorr Knorr 
KASTIKE-KASTIKE-
AINEKSET AINEKSET 
3 pss3 pss

StocmosStocmos
JULMUSTJULMUST
JOULUJUOMAJOULUJUOMA
1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

Kinnusen Kinnusen 
Myllyn Myllyn 
VEHNÄ-VEHNÄ-
JAUHOJAUHO
2 kg2 kg

TuoreTuore
kotimainenkotimainen
SILAKKA-SILAKKA-
FILEEFILEE

Atria Kunnon Atria Kunnon 
ArkiArki

GRILLINAKKIGRILLINAKKI
840 g840 g

KariniemenKariniemen
BRIOILERINBRIOILERIN

MINUUTTIPIHVITMINUUTTIPIHVIT
290-370 g290-370 g

ValioValio
OLTERMANNIOLTERMANNI
JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

PingviiviPingviivi
TUUTITTUUTIT

6 pack6 pack
660 ml660 ml

KuumaKuuma
GRILLATTUGRILLATTU
BROILERIBROILERI
kokonainenkokonainen

Atria kunnonAtria kunnon
HERKKU-HERKKU-
LENKKILENKKI
450 g450 g

TuoreTuore
NorjanNorjan
LOHILOHI
2-3 kg2-3 kg
kokonainenkokonainen

Tasangon Tasangon 
PIPAR-PIPAR-
KAKKUKAKKU
600 g600 g

SuomalainenSuomalainen
PUNA-PUNA-
KAALIKAALI

Fazer ”party”Fazer ”party”
MAKEIS-MAKEIS-
PUSSITPUSSIT
300-350 g300-350 g

OlviOlvi
COLACOLA
1 l1 l
sis. pantinsis. pantin

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

Porsaan Porsaan 
KYLJYKSETKYLJYKSET

889595

NaudanNaudan
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT
makuluullamakuluulla

ValioValio
POLARPOLAR

JUUSTOTJUUSTOT
350 g pala350 g pala

Myllyn ParasMyllyn Paras
TORTTU-TORTTU-
TAIKINATAIKINA

1 kg1 kg

32329090

Luhta Luhta 
TORKKU-TORKKU-
PEITTOPEITTO
125x150 cm125x150 cm

34349090

Casa Casa 
TORKKU-TORKKU-
PEITTOPEITTO
130x170 cm130x170 cm

999090

4Living 4Living 
KORISTETYYNYKORISTETYYNY
45x45 cm45x45 cm

49499595

Revell Revell 
KOOTTAVAKOOTTAVA
R.M.S TITANICR.M.S TITANIC
1:700 ja 1:12001:700 ja 1:1200

24249595

LEIKKISETTILEIKKISETTI
PRINSESSA-PRINSESSA-
LINNALINNA

54549595

Xtreme BotsXtreme Bots
James the spy Bot James the spy Bot 
KAUKO-OHJATTAVA KAUKO-OHJATTAVA 
ROBOTTIROBOTTI
ohjelmoitavissa eli 50 liikettäohjelmoitavissa eli 50 liikettä

Atria Possun Atria Possun 
FILEEPIHVITFILEEPIHVIT
700 g700 g
naturellnaturell

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Tuore naudan Tuore naudan 
MAKSA MAKSA palana palana 
tai tai 
jauhet-jauhet-
tunatuna

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kg10 kg

45459090

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

32329090

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

44449090

Damella Damella 
NAISTENNAISTEN
YÖPAITAYÖPAITA
Koot: S-XXL Koot: S-XXL 

23239090

MoominMoomin
tyttöjen tyttöjen 
PAITULIPAITULI
Koot: 134-164 cmKoot: 134-164 cm

44449595

Black HorseBlack Horse
miesten miesten 
PYJAMAPYJAMA
Koot: S-XXL cmKoot: S-XXL cm

39399595

Black HorseBlack Horse
miesten miesten 
SHORTSI- SHORTSI- 
PYJAMAPYJAMA
Koot: S-XXL cmKoot: S-XXL cm
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Hirsikampuksen lukiosta sai valkolakin kaksi ylioppilasta

Hirsikampukselta sai per-
jantaina 2.12. valkolakin 
kaksi syksyn ylioppilasta: 
Joona Hiltula ja Moona Pa-
numa. Lisäksi Iiro Rinne la-
kitettiin Rovaniemellä. Juhla 
oli lämminhenkinen ja pe-
rinteitä noudattava. Yliop-
pilaiksi julistuksen suorit-
ti rehtori Susanne Nyman. 
Kaupungin tervehdyksen 
esitti ja opintoavustukset ja-
koi kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Olga Oinas-
Panuma. Musiikkia esitti 
pianolla Ronja Kokko, 1-luo-
kalla oli runoesitys ja 5-luo-

kan kuoro lauloi ja esitti per-
formanssin. 9-luokalla oli 
diaesitys. Itsenäisyys- ja lak-
kiaisjuhlaan osallistui ylä-
luokkien 8. ja 9. luokkalai-
set sekä lukion opiskelijat. 
Aamun itsenäisyysjuhlassa 
juhlivat oppilaat eskareista 
yläluokkien 7. luokkalaisiin.  

Lippu- ja Maamme-laulu 
kajahtivat juhlassa komeasti. 
Ylioppilasjuhlan yhteydes-
sä pidettiin myös yläasteen 
ja lukion itsenäisyysjuhla, 
jossa viitosluokan oppilaat 
laskivat seppeleen lukion 
muistopaasille. Siitä seppe-

leen kuljettivat sankarihau-
dalla luokanopettaja Raimo 
Heikkilä ja apulaisrehtori 
Juha Pätsi. 

Rehtori Susanne Nyma-
nin mukaan lukio-opinnot 
ovat vaatineet nyt tässä ajas-
sa suunnatonta toiveikkuut-
ta, sinnikkyyttä ja periksian-
tamattomuutta. 

-Ette ole olleet kuiten-
kaan yksin. Apunanne ja tu-
kenanne ovat olleet opiskeli-
jakavereiden lisäksi kotiväki 
ja lukion motivoitunut opet-
taja- ja muu henkilökunta. 
Voimme hyvällä tavalla olla 

tänään ylpeitä omasta työ-
panoksestamme, Pudasjär-
ven hirsikampuksesta, luki-
osta sekä erityisesti upeista 
nuoristamme.  

Toivon, että voimme yh-
dessä odottaa tulevia vuosia 
myönteisen uteliaana. Vaik-
ka maailmamme onkin isos-
sa muutoksessa ja kriisissä, 
on meillä joka aamu mah-
dollisuus valita toivon li-
säksi myönteinen katse tule-
vaan, totesi Nyman. 

Heimo Turunen, 
kuvat Juha Pätsi 

Itsenäisyysjuhlan oppilaiden seppeleen kuljettivat sankari-
haudalle Juha Pätsi ja Raimo Heikkilä (kuvassa). 

Hirsikampuksella syksyn ylioppilaina lakitettiin Joona Hiltu-
la ja Moona Panuma. 

Rehtori Susanne Nyman rohkaisi valitsemaan joka aamu 
myönteisen katseen tulevaisuuteen. 
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Suomi 105-vuotisjuhlaa vie-
tettiin lauantaina 3.12. Siuru-
an Työväentalo - Kylätalolla. 
Heti juhlatalon pihalle saa-
puessa sai kokea ensimmäi-
sen iloisen ja lämpimän ter-
vetulotoivotuksen, kun pieni 
valkoinen karvapalleroinen, 
Luca-koira, hyppeli nuuh-
kien vieraan hyväksytyk-
si juhlijaksi. Sisällä vieraiden 
huomiointi jatkui Pertti Heik-
kisen sydämellisellä kättelyl-
lä ja mukavan illan toivotuk-
sella. Täpötäyteen juhlasaliin 
ja muihin tiloihin asettunut 
juhlaväki sai nauttia aluksi 
Lakarin koulun oppilasryh-
män helakasti kajahtelevis-
ta lauluista. Lauluryhmän ja 
Paavo Kortesalmen johdol-
la laulettiin yhdessä seisoen 
ja kunnioittavasti Maamme-
laulu ja muita lauluja. Upea-
na yllätysohjelmanumerona 
saatiin kuulla haukiputaalai-
sen sahalla soiton taituri Sulo 
Räinän sahalla esittämä Fin-
landia hymni. Kaupungin 
tervehdyksessä valtuuston 
puheenjohtaja Olga Oinas-
Panuma huomioi Pudasjär-
ven kylien elinvoimaisuu-
den, vetovoiman ja yhteen 
hiileen puhaltamisen. Uu-
dessa kuntastrategiassakin 
painotettaan, että Pudasjär-
vi on kyliensä kaupunki. Pu-
heessaan hän muistutti vete-
raanien ja muiden vaikeina 
aikoina eläneiden ihmisten 
sisukkuudesta selvitä mah-
dottomiltakin tuntuvista 

Siuruan Työväentalo 
- Kylätalolla juhlittiin 
Suomen itsenäisyyttä

Eino, Inari ja Heli Haapalainen, Sointu Veivo, Kari Tykkyläinen 
ja muut vieraat juhlatunnelmissa Siuruan Työväentalo – Ky-
lätalolla.
ponnisteluista ja sotien aihe-
uttamista ihmismenetyksis-
tä. Hänen mielestään Itsenäi-
syyden arvokkaan ja totisen 
oloisen juhlinnan lisäksi on 
tarpeellista muistaa itsenäi-
syydestä iloitseminen ja sen 
näyttäminen ulospäin, sillä 
nykyinen maamme vapau-
den ja onnellisuuden tila ei 
ole itsestään selvyys monissa 
muissa maissa.

Virallisemman henkisem-
män ohjelman jälkeen aloi-
tettiin kehon ravintohuollon 
toteutus nauttimalla todella 
herkullista kolmen ruokala-
jin juhlaillallista. Lapsille oli 
katettu ihan oma monipuoli-
nen ja useita herkkuja sisältä-
vä ruuanhakupiste. Herkut-
telun lisäksi lapsille jaettiin 
ikiomat joulukalenterit muis-
toksi kivasta juhlasta. Ruu-
an, kahvitarjottavien ja mui-
den herkkujen valmistajat 
olivat onnistuneet tehtäväs-

sään erinomaisesti. Tarjoi-
lu ja muu palvelu tapahtui 
talon henkilökunnalta ystä-
vällisesti ja ammattitaidol-
la. Ruokailun yhteydessä ja 
muinakin hetkinä puheenso-
rina ja railakkaat jälleennä-
kemisen pirskahtamiset loi-
vat vinhan tunteen siitä, että 
tällaiset kylän/kylien väkeä 
yhteen saattavat tilaisuudet 
ovat äärimmäisen toivottuja 
ja tarpeellisia nyt ja tulevai-
suudessa.

Ilta päättyi itsenäisyyspäi-
vän tansseihin, jossa esiintyi 
Merja Juutinen & Jari Väli-
aho. Tanssien aikana oli ra-
vintola avoinna. 

Juhlaa tukeneita taho-
ja, vapaaehtoistyöntekijöi-
tä, Jukka Körkön ryhmää ja 
esiintyjiä lämpimästi kiittä-
en ja Iloista Joulunaikaa toi-
vottaen

Sointu Veivo, kuva Marja-
Leena Tykkyläinen
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Pudasjärven Yrittäjien syyskokous ja pikkujoulu

”Nostetaan rimaa” yrittäjien teemana tulevissa 
eduskuntavaaleissa

Pudasjärven Yrittäjät ry. ko-
koontui lauantaina 26.11. 
syyskokoukseen ja sen jäl-
keen pikkujouluun Poh-
jantähteen. Kokouksen 
järjestäytymisen jälkeen pu-
heenjohtaja Heimo Turunen 
esitteli vuoden 2023 toimin-
tasuunnitelman. Tällä het-
kellä yhdistyksessä on 140 
jäsentä ja 13 seniorijäsentä. 
Ensi vuoden tavoitteeksi ase-
tettiin 150 jäsentä. Yrittäjäyh-
distyksen tavoitteena on saa-
da yrittäjäkentässä parempi 
kokemus yhteistyöstä kau-
pungin kanssa ja toivoo kau-
pungin käyttävän päätösten 
teossa ottamaansa yritysvai-
kutustenarviointia sekä yri-
tys barometrituloksia. Yh-
distyksen jäsenille on tarjolla 
keskusliiton, aluejärjestön, 
Pudasjärven Kehityksen ja 
yhdistyksen omaa koulutus-
ta sekä jäsenetuja muun mu-
assa Puikkariin. 

Ensi vuoden tavoitteena 
on osallistua valtakunnalli-
sille Yrittäjäpäiville ja Maa-
kunnalliseen Yrittäjäjuhlaan. 
Pudasjärven Markkinoiden 
lisäksi yrittäjät järjestävät uu-
tuutena ystävänpäivänätans-
sit yhdessä Iijoen tanssijoiden 
kanssa Suojalinnassa ja myös 
uutuutena lasten- ja nuor-
ten onkikilpailut kesällä sekä 
osallistuvat 5.9. pidettävään 
Yrittäjäpäivään. Ensi vuoden 
pikkujoulu järjestetään Syöt-
teellä, jossa palkitaan Vuo-
den Yrittäjä ja Nuori Yrittä-
jä sekä jaetaan yrittäjäristejä. 
Ensi vuoden jäsenmaksuissa 
pidättäydyttiin valtakunnal-
lisiin suosituksiin. Hallituk-
sen puheenjohtajana jatkaa 
Heimo Turunen. Jäseniksi 
valittiin uutena Aino Venga-
saho ja Erkki Lauhikari. Ero-

vuorossa ollut Mikko Vilppo-
la valittiin jatkamaan. Muut 
hallituksen jäsenet ovat Mar-
ko Rautio, Markku Knuutti-
la, Pirkka Ylikoski ja Tommi 
Niskanen. Toiminnantarkas-
tajaksi valittiin Matti Rantala 
ja varalle Hannu Nissi. 

Yrittäjien  
jaksamisesta  
huolta
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en puheenjohtaja Jussi Riiko-
nen toi aluejärjestyksen ter-
vehdyksen.

- Elämme aikaa, jossa yri-
tysten kasvua rajoittavat työ-
voimapula ja yrittäjien jaksa-
minen. Meillä on työpaikkoja 
ja työttömiä, mutta kysyntä 
ja tarjonta eivät kohtaa. Väes-
tön ikääntyessä tarvitsemme 
työperäistä maahanmuuttoa. 
Vaikka työn tekeminen on 
keventynyt on useilla työn-
tekijöillä silti haasteita selvitä 
työpäivästä. Mielenterveys-
ongelmat ovat yli 45-vuoti-
aiden yleisin syy jäädä työ-
kyvyttömyyseläkkeelle. 
Muuttunut työn tekemisen 
malli ja lisääntynyt vapaa-
ajan arvostus ovat aiheutta-
neet sen, että yhä enemmän 
työehdoista halutaan sopia 
paikallisesti. Kaikilla aloil-
la se ei ole mahdollista. Jos 
kuitenkin sovitaan ja se tulee 
ilmi, niin työnantaja yleensä 
maksaa seuraukset. Olemme 
tulleet tilanteeseen, jossa am-
mattiyhdistys ei enää välttä-
mättä edusta työntekijöiden 
etua, vaan yrittää pitää kiin-
ni omasta, ehkä vähän van-
hentuneesta asemastaan. 
Yrittäjiä huolettaa valtion 
hurja velkaantuminen ja hy-
vinvointialueiden käytännön 

toteutus. Missä määrin pai-
kalliset sote-alan yritykset 
voivat tarjota palveluitaan? 
Tulevat eduskuntavaalit 
ovat meille tärkeät. Suomen 
Yrittäjien valtuuston julkai-
sema teema on: ”Nostetaan 
rimaa.” Se tarkoittaa uskal-
lusta toteuttaa kasvua tuke-
via rakenteellisia uudistuk-
sia ja leikata julkisia menoja. 
Julkisen sektorin on keskityt-
tävä tekemään ydintehtävän-
sä entistä paremmin ja jätet-
tävä yrityksille tasavertainen 
mahdollisuus tuottaa julkisia 
palveluja, totesi Riikonen.

Digitaalisuus 
näkyy yrittäjien 
arjessa
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Riikka Tuo-
mivaara totesi digitaalisten 
työkalujen haltuun ottamisen 
näkyvän jo monen yrityksen 
arjessa. 

-Kohota-hankkeen yh-
teistyö on ollut hedelmällis-
tä. Matkailun saralla tehdään 
historian toiseksi parasta 
vuotta ja mieliä lämmittää 
neljän arvostetun World Ski 
Awards-kilpailun voittojen 
saaminen Syötteelle. Kehit-
tämisen painopisteinä ovat 
jalostava puuteollisuus, uu-
siutuva energia ja luontoon 
perustuva matkailu. Kaik-
ki yritykset ja toimialat ovat 
meille tärkeitä. Kasvetaan 
yhdessä ja vaihdetaan tietoa, 
sitä kautta pääsemme yhä 
vahvemmaksi. Ely:n ja Poh-
jois-Pohjanmaan liiton ensi 
vuoden kehittämisrahat ovat 
suuremmat kuin aikaisem-
min ja myös kaupunki on va-
rannut omarahoitusosuuksia 
tulevia kehittämistoimia var-

Pikkujoulu aloitettiin Tiernojen esityksellä; Knihti Maaria 
Mattila, kuningas Herodes Nuutti Ylikoski, Murjaanien kunin-
gas Siiri Ylikoski ja Mänkki Eerikki Ylikoski. 

Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Heimo Turunen esittelemässä Vuoden Nuori yritystä 
Remonttipalvelu Pulkkanen Oy:tä, josta palkinnon otti vastaan Ville Pulkkanen yhdessä puo-
lisonsa Annen kanssa. Pudasjärven Vuoden Yrittäjä Kontiotuote Oy:n tehtaanjohtaja Mikko 
Suontausta palkinnon kanssa ja Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Tuomivaa-
ra odottamassa Pulkkasten kukittamista. Vasemmalla Pudasjärven Yrittäjien sihteeri Markku 
Knuuttila ja puoliso Ulla-Maija Paukkeri. 

Jussi Riikonen toi terveiset 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät ry:stä.

Mirka Väyrynen ja Riikka Tuomivaara kertoivat omat tulevai-
suuden näkymät yrittäjyyteen ja yritystukiin.

Pikkujoulun ateriasta tuli runsaasti myönteistä palautetta. 
Paikan oli koristellut jouluiseksi ja aterian valmistanut Pito-
palvelu Aino Vengasaho.

Yrittäjien pikkujouluväki seuraamassa pikkujoulun alussa palkitsemisia Pohjantähden auditoriossa, jonka jälkeen siirryttiin 
jouluaterialle ravintola- ja aulatiloihin. 

ten, kertoi Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n toimitusjohtaja Riik-
ka Tuomivaara.

Ostovoiman lasku 
vaikuttaa
Kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja Mirka Väyry-
sen mukaan yrittäminen on 
vaikeaa korkean verotuksen 
ja nykyisten hintojen koro-
tuksien kautta. 

-Kun ostovoima laskee, se 
on myös yrittäjiltä pois. Aina, 
kun yrittäjillä ja kotitalouksil-
la on vähemmän, lähtee ora-
vanpyörä pyörimään vää-
rään suuntaan. Väitän, että 
olemme ottaneet ensiaske-
leet stagflaatioon (= talousti-
lanne, jossa yhdistyvät lama, 
korkea inflaatio ja korkea 
työttömyys) ja tällä menolla, 
mikäli hallituksen tai edus-
kunnan puolelta asiaan ei 
puututa, näemme yhteiskun-
nan pysähtymistä. Miltä tun-
tuvat hintojen korotukset? 
On hyvä, että saamme eri-
laisia tukia yritystoimintaan, 
mutta ne eivät voi olla lopul-
linen ratkaisu, sanoi Väyry-
nen.

Runsaasti  
palkitsemisia
Pudasjärven Yrittäjät pal-
kitsivat Pudasjärven Vuo-
den Yrityksenä Kontiotuote 
Oy:n. Tehtaanjohtaja Mikko 
Suontausta vastaanotti huo-
mionosoituksen ja sanoi sen 

koskevan koko tehtaan hen-
kilöstöä. Vuoden Nuori Yrit-
täjä -palkinto annettiin nyt 
ensimmäistä kertaa ja sen 
sai Remonttipalvelu Pulk-
kanen Oy /Ville Pulkkanen. 
Timanttinen yrittäjäristi luo-
vutettiin Mainostoimisto 
Matarese Markku Knuutti-
lalle 40-vuoden yrittäjyydes-
tä. Kultaiset ristit luovutettiin 
20-vuoden yrittäjätoiminnas-
ta Hannu Heikkilälle, Pasi 

Puuruselle ja Kaija Hukaril-
le. Hirsikampuksen oppilai-
den esittämä Tiernat-esitys 
ihastutti pikkujouluväkeä ja 
Harri Inkeröisen sekä Kale-
vi Vattulan hanurimusiikki 
viihdytti tapahtuman loppu-
osassa. Pitopalvelu Vengasa-
hon jouluinen pöytä oli yrit-
täjätapaamisen kruununa.

Ape Nieminen

Pudasjärven Yrittäjät -teema 7



8 PUDASjärveläinen Nro 49 •  ke 7.12.2022

Kontiotuote Oy Pudasjärven Vuoden Yritys 2022
Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven Yrittäjät 

palkitsivat 26.11. Kontiotuote Oy:n Pudasjärven 
Vuoden Yrityksenä. Palkinnon otti vastaan 

tehtaanjohtaja Mikko Suontausta. Hän sanoi 
kiitossanoissaan, että tämä palkinto on koko 

Kontiotuotteen työntekijäjoukolle.

Kontiotuote Oy on ansai-
tusti maailman johtava hir-
sirakennusten valmistaja. 
Vajaan 50:n vuoden aikana 
Kontio on tuottanut ja toi-
mittanut yli 50 000 hirsira-
kennusta ympäri maailman 
sekä rakentanut vahvan 
osaamisen ja näkemyksen 
hirsirakentamisen alalla. 
Tänä päivänä Kontio val-

mistaa Pohjois-Suomessa 
kasvaneesta männystä talo-
ja, huviloita, saunoja, piha-
rakennuksia, kunnallisia ra-
kennuksia kuten kouluja ja 
päiväkoteja sekä jopa kah-
deksankerroksisia hirsiker-
rostaloja.

Kontion tarina alkoi 1973 
Pudasjärvellä kenttäsahasta. 
Nykyään ainoana hirsitalo-

Vuoden Yrityksenä palkittiin Kontiotuote Oy. Palkinnon otti 
vastaan tehtaanjohtaja Mikko Suontausta.

tuottajana se jalostaa ja tuot-
taa puutuotteet itse tukis-
ta valmiiksi lopputuotteeksi 
saakka. Nämä valmistetaan 
maailman suurimmalla hir-
sitalotehtaalla Pudasjärvellä 
hyödyntäen alan viimeisin-
tä tutkimustietoa ja tekno-
logiaa. Valvomalla itse tuo-
tannon jokaisen vaiheen, 
voidaan varmistaa, että asi-
akkaat saavat aina parasta. 
Kun vankka kokemus yhdis-
tetään uusimpaan teknologi-
aan sekä intohimoon yliver-
taisen asumiskokemuksen 
toteuttamisesta, syntyy käsi-
te Kontiolaatu. Kontion puu-
osaaminen, eli Woodhow, 

on tae asiantuntemuksesta 
ja laadusta. Palveluasenne, 
tulevaisuuden visiointi sekä 
tuotekehityshalukkuus ovat 
taanneet tyytyväiset Kontio-
asiakkaat, joita tahdotaan 
vaalia jatkossakin. 

Kontio on yksi maailman 
suurimmista hirsirakennus-
ten valmistajista ja työllistää 
lähes 300 työntekijää. Konti-
on liikevaihto vuonna 2021 
oli 73,5 miljoonaa euroa, ja 
vientiä oli noin 20:een eri 
maahan. HT

Ville Pulkkanen 
– Pudasjärven Vuoden Nuori yrittäjä 2022

Pudasjärven Yrittäjät ry ja Pudasjärven kaupunki 
palkitsivat Vuoden Nuorena Yrittäjänä 26.11. 

Ville Pulkkasen, yritys Remonttipalvelu 
Pulkkanen Oy. 

Pudasjärven Ruuhensuolta 
kotoisin oleva 35-vuotias Vil-
le Pulkkanen kävi peruskou-
lunsa Pudasjärvellä, jonka 
jälkeen hän opiskeli metsä-
konekuljettajaksi Taivalkos-
kella. Jo pienestä pojasta läh-
tien hänen sydäntään lähellä 
on ollut kaikenlainen raken-
tamiseen ja käsillä tekemi-
seen liittyvät työt.  Nuores-
ta iästään huolimatta Villellä 
on yli 15 vuoden kokemus 
remontti- ja rakennusalalta.

Lokakuussa 2018 hän pe-
rusti toiminimen ja palkka-
si ensimmäisen työntekijän 
seuraavana vuonna. Elo-
kuussa 2021 yrityksen yh-
tiömuoto muuttui toimi-
nimestä osakeyhtiöksi ja 
samana vuonna vakituisten 

Vuoden Nuori Yrittäjä palkinto annettiin ensimmäistä kertaa ja sen sai Remonttipalvelu Pulk-
kanen Oy /Ville Pulkkanen. Palkinnon otti vastaan yrittäjä Ville Pulkkanen yhdessä puolison-
sa Anne Pulkkasen kanssa.

työntekijöiden määrä nou-
si kolmeen. Remonttipalvelu 
Pulkkanen Oy on pääasialli-
sesti remontti- ja rakennus-
alan yritys, jonka toimialue 
on ensisijaisesti Pudasjärvi.

- Otamme vastaan kaikki 
työt tunnin hommasta aina 
isompiin urakoihin. Meil-
lä on ollut tasainen kasvu 
koko ajan ja työkohteet Pu-
dasjärvellä. Meidän asiakas-
kuntamme on laaja. Se kat-
taa niin yksityiset, taloyhtiöt, 
vakuutusyhtiöt, kaupun-
gin kuin yrityksetkin. Meil-
tä voi kysellä tarjouksia sisä- 
ja kylpyhuoneremontteihin, 
ulkovuoraus-, katto- ja pel-
titöihin, keittiökalusteiden 
asentamisiin, lomamökin ra-
kentamiseen ja kaikenlaisiin 

muihin rakennusalan töihin.
- Olen kuullut hyvää pa-

lautetta töistämme. Meille 
asiakastyytyväisyys onkin 
ykkösjuttu. Asiakkaat arvos-
taneet sitä, että hommat teh-
dään hyvin ja työnjälki on 
hyvää ja siistiä. Kaikki tämä 
myönteinen palaute auttaa ja 
lämmittää meidän koko po-
rukan mieltä. Se auttaa jak-
samaan. Puskaradion toimi-
vuus on hämmästyttävää. 
Sen kautta saamme paljon 
työtarjouksia. Sen toimivuus 
on tietysti meistä itsestäm-
me kiinni. Olen erittäin iloi-
nen siitä, että olen saanut 
osaavan ja motivoituneen 
työporukan rinnalleni, joilta 
työ kuin työ onnistuu, toteaa 
Pulkkanen.

Hänen tulevaisuuden 
suunnitelmissa on opiskel-
la vielä rakennusinsinöörin 
tutkinto. AN

Tommi ja Hannele Niskanen tarjoavat  
kahvit 20-vuoden kauppiasuran merkeissä

K-Supermarket kauppiasyrittäjät Tommi ja Hannele Niskanen 
viettävät torstaina 8.12. kaupalla kahvittelua asiakkaiden 
kanssa 20-vuotisen yrittäjätaipaleen kunniaksi.

K-Supermarket Pudasjärven 
kauppiaat Tommi ja Hanne-
le Niskanen viettävät tors-
taina 8.12. kaupalla kahvit-
telua asiakkaiden kanssa 
20-vuotisen yrittäjätaipaleen 
kunniaksi.

-Kyllä vaan aika on solju-
nut sukkelasti, itsestäänhän 
sitä ei huomaa, mutta nyt 
kun on katsellut ensimmäi-
sen kauppamme aikaisia va-
lokuvia eron kyllä huomaa 
tai sitten nykyisissä peileis-
sä on jotain vikaa, veistelee 
kauppias Tommi. 

-Toki yrittäjän uran aika-
na on syntynyt perheeseem-
me myös neljä lasta, esikoi-
nen täytti tänä syksynä 18 
vuotta. Lapsista ajan kulu-
misen huomaa selvemmin, 
kuin itsestään.

-Paljon on opittu matkal-
la ja tavattu myös uskomat-
toman mukavia ihmisiä.

Kauppiasuran aloitim-
me vuonna 2002 K-Market 
Pulkkilassa sen jälkeen toi-
mimme K-Marketissa Ka-
jaanissa. Seuraavana vuo-
rossa oli kaksi täysin uutta 
K-Supermarkettia Suomus-
salmella ja Oulussa. Kauppi-
asura ja maaseudun rakka-
us toi meidät Pudasjärvelle 
vuonna 2013. Täällä olem-
me viihtyneet erinomaisesti 
mukavien ihmisten parissa 
ja ensi kesänä tuleekin jo 10 
vuotta täyteen K-Supermar-
ket Pudasjärven kauppiaina.

-Kauppiasyrittäjän työ on 
vauhdikasta, koko ajan ta-
pahtuu paljon ja toimintojen 
kehityksen kärkipäässä py-

syminen vaatii paljon. Vauh-
dikas työelämä on niin sa-
nottu kaksiteräinen miekka. 
Nautimme työstämme mis-
sä tapahtuu, toisaalta se si-
too paljon ja oman ajan hal-
linta on välillä haasteellista.

Tommi toimii luottamus-
kauppiaana K-Supermarket 
ketjussa. 

-Se on mielenkiintoista, 
siellä näkee paljon tulevai-
suuden asioita ja toki edus-
taa laajaa joukkoa kauppiai-
ta. Se on kunnia tehtävä, kun 
on saanut luottamuksen toi-
silta kauppiailta hoitaa yh-
teisiä asioita. Nämä tehtä-
vät tuovat myös näkemystä 
oman yrityksen kehittämi-
seen. Lisäksi Pudasjärven 
Yrittäjät ry:n vastuutehtävät 
ovat lähellä sydäntä paikka-

kunnan elinvoimaisuuden 
edistämiseksi.

Henkilökunnalle 
kiitos
Erityisen iloisia kauppi-
aat ovat Pudasjärven K-Su-
permarketin mahtavasta 
työyhteisöstä. Ilman hy-
vää työporukkaa ei yrittäjä-
nä toimiminen onnistuisi ja 
esimerkiksi luottamustehtä-
vien hoitaminen olisi lähes 
mahdotonta. Lopuksi Tom-
mi kiittää työyhteisöä ja asi-
akkaita;

-Vaikka me Hannelen 
kanssa toimimme työnanta-
jina, todellisuudessa meidän 
koko työyhteisön työnanta-
jina toimivat asiakkaamme. 
Tämän luottamuksen ha-

luamme lunastaa jokainen 
päivä. Haluammekin kiittää 
lämpimästi kaikkia asiakkai-
tamme ja toivottaa mukavaa 

joulunodotusta! 
Heimo Turunen

Pudasjärven Yrittäjät -teema8
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RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`

Keittiöt, liukuovikaapistot
ja kaikki kiintokalusteet

suoraan paikalliselta
valmistajalta.

www.rautiokalustaa.fi

Arctic Food Lab toimintaan pääsee vielä mukaan

Pudasjärveläisten yrittäjien tuotteiden esittely 
Islannissa oli menestys

Pudasjärveläisten yrittäji-
en itse valmistamia tuottei-
ta oli näyttävästi esillä Islan-
nissa. Pudasjärven Kehitys 
Oy:n ohjaamana ja tukema-
na yrittäjät pääsivät mukaan 
Oulu2026-toimintaan ja eri-
tyisesti lähiruoka-teemai-
seen AFL eli Arctic Food Lab 
–porukkaan. AFL-toiminta 
on osallistuville yrityksille 
maksutonta.

Arctic Circle tapahtuman 
laajin vuosittainen kansain-
välinen kokoontuminen ark-
tisella alueella järjestettiin 
Harpassa, Reykjavikissa, Is-
lannissa. Ohjelmassa oli yli 
200 eri toimijoiden järjestä-
mää istuntoa, vastaanottoa 
ja verkostoitumistilaisuutta. 
Kokoontumiseen osallistui 
yli 2000 henkilöä yli 60 eri 
maasta. Tapahtumaan osal-
listui laajasti ministereitä, 
päättäjiä, alueellisten taho-
jen ja organisaatioiden edus-
tajia ja yrityksiä.

Yhdistävänä tekijänä oli 
arktinen alue ja alueiden tär-
keät teemat saivat tapahtu-
massa poikkeuksellisen pal-
jon näkyvyyttä. Tänä vuonna 
tapahtuman yhtenä teemana 
oli ensimmäistä kertaa ark-

tinen ruoka ja se näkyi sekä 
pre eventeissä että tapahtu-
man pääohjelmassa mones-
sa kohtaa. Pudasjärveltä mu-
kana oli kahden henkilön 
voimin Juustokievari/Mini-
meijeri munajuuston, mus-
tikkasinapin ja puolukka-
ketsupin kanssa. Puhoksen 
kalan tuotteista oli paikan 
päälle saatu savumuikkua ja 
tomaattimuikkua. Luonnon 
Aromit tuotteista Islannis-
sa esiteltiin islanninjäkäläsii-
rappia, ruusujuurisiirappia 
ja kuusenkerkkäsiirappia. 
Syötteen sieni ja yrtti oli toi-
mittanut paikan päälle mus-
tikkajauheita, puolukka- ja 
kuusenkerkkäjauheita sekä 
kuivattuja herkkutatteja 
sekä mustavahakkaita.

Yritysten videoesittelyt 
pyörivät Foodbooth-esitte-
lypisteessä ja tapahtuman 
ennakkomarkkinoinnissa. 
Reykjavikin ravintolakou-
lun opiskelijat valmistivat 
Michelin kokkien johdol-
la ruokatuotteista annok-
sia lavaohjelmaa varten sekä 
maisteluannoksia esittely-
pisteeseen. Puheenvuorossa 
koko tapahtuman pääsalissa 
esiintyivät Oulu2026, Arctic 

Lasse Eloranta Minimeijeris-
tä esittelemässä 2000 kuu-
lijalle Juustokievarin tuot-
teita.Reykjavikissa, Islannissa oli esillä Arctic Food Lab –tuotteita ja yrittäjiä.

Food Lab ja alueen esimerk-
keinä olivat Tyrnävän peru-
nan high grade -alue ja ilma-
peruna sekä Juustokievarin/
Minimeijerin perinnekarjan 
maidosta tehty juusto, jota 
Lasse Eloranta esitteli näyt-
tävässä showssa.

Mukana olleet ruokatuot-
teet niiden puhtaus ja yksin-
kertaiset sisällöt hämmästyt-
tivät tapahtuman vieraita. 
Pudasjärvelläkin olisi paljon 

annettavaa muille arktisille 
alueille luonnontuotteiden 
hyödyntämisessä ja tuotteis-
tusosaamisessa esimerkik-
si villiyrteissä. Matkalla sol-
mittujen suhteiden lisäksi 
jatkotoimenpiteinä voi olla 
uusia ruokamatkailukohtei-
ta, -hankkeita tai verkosto-
jen välistä yhteistyötä. Myös 
suoria tuotteiden myynti-
kontakteja syntyi jopa Poh-
jois-Amerikkaa myöten. 

Tärkeää yrittäjillä on jatkos-
sakin olla valmiina englan-
ninkieliset etiketit ja tuotese-
losteet sekä etenkin yritysten 
nettisivut. Myös valmis re-
septiikka ja ideat mitä tuot-
teista voi valmistaa tai mihin 
tuotetta voi käyttää, on hyvä 
toimittaa etukäteen kokeille 
tiedoksi. Parhain anti on, jos 
yrittäjä pääsee itse mukaan! 
Jos yrittäjä ei itse ole muka-
na matkalla niin täytyy olla 

selkeä tuotepaketti: tuote, re-
septiikka, esitteet, nettisivut, 
videot.

Yhteisesti matkan jälkeen 
kaikki olivat samaa mieltä 
siinä, että kansainväliseen 
matkailumarkkinointiin pi-
tää saada paikallinen ruoka 
mukaan! 

Jukka Koutaniemi 
Pudasjärven Kehitys Oy, 

matkailun yrityskehittäjä 

Pudasjärven Yrittäjät -teema 9
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Yrittäjäristeillä huomioitiin ansiokkaasta ja 
pitkäaikaisesta yrittäjyydestä

Pudasjärven Yrittäjät ry. ja Pudasjärven kaupunki huomioivat lauantaina 26.11. Pudasjärven Yrittäjien pikkujoulussa yrittäjäristeillä kolme 
Pudasjärven yrittäjien jäsenyrittäjää. Neljäs yrittäjäristi luovutettiin pikkujoulun jälkeisellä viikolla.

Suomen Yrittäjien kultai-
nen yrittäjäristi on mahdol-
lisuus luovuttaa, kun yri-
tyksellä täyttyy 20 vuotta. 
Koillis-Telellä määrävuo-
si täyttyi juuri 26.11, jolloin 
yrittäjäristi luovutettiin Pu-
dasjärven pikkujoulussa. 

Yrityksessä vietet-
tiin 28.11.-2.12. 20-vuo-
den synttäriviikkoa, jolloin 
asiakkaille oli tarjolla eri-
koistarjouksia ja kännykkä-
liittymän ottajille lahjakort-
teja. Kakkukahvitarjoilu oli 
tiistaina 29.11. 

Koillis-Telellä vaihde-
taan älykännyköihin näyt-
töjä ja akkuja, jotka eivät 
onnistu kotikonstein. Yri-
tystä työllistävät myös 

äkilliset sähkökatkokset, 
jotka voivat rikkoa anten-
nikeskuksia ja muita lait-
teita. Myymälässä aute-
taan asiakkaita löytämään 
sopiva kännykkä ja puhe-
lin- tai nettiliittymä. Asian-
tuntemusta ja valikoimaa 
löytyy myös tietokoneen, 
pienkodinkoneiden, tutka-
pantojen, televisioiden, tu-
lostimien, liitäntäjohtojen, 
laturien, erilaisten lisätar-
vikkeiden ja autojen vika-
koodien lukuun, ohjelmoin-
tiin ja koodauksiin. 

Tällä hetkellä yrityk-
sessä on kolme vakituista 
työntekijää. Pasi tekee asen-
nuksia ja vaimo, Anna-Mari 
palvelee asiakkaita liikkees-

Kaija Hukari otti vastaan kul-
taisen yrittäjäristin yhdessä 
puolisonsa Paavo Keinäsen 
kanssa. Pariskunta pyörittää 
tunnettua Tuli-Tauko-lou-
naskahvilaa Sotkajärvellä. 

Tuli-Tauko kahvila viet-
ti 20-vuotista merkkipäivää 
viime maaliskuussa. Kaija 
Hukarin pitkä yrittäjätaival 
huomioitiin 26.11. kultaisen 
yrittäjäristin luovuttamisella 
Pudasjärven Yrittäjien pik-

Ulla-Maija Paukkeri iloitsi 
puolisonsa Markku Knuutti-
lan 40-vuotisen yrittäjyyden 
palkitsemisesta. Timant-
tisen yrittäjäristin luovut-
ti PPY:n puheenjohtaja Jussi 
Riikonen.

Mainostoimisto Mataresen 
yrittäjä Markku Knuuttilal-
la on takanaan jo 46 vuotta 
yksityisyrittäjänä. Sen mer-
keissä hänelle luovutettiin 

Riikka Tuomivaara 
onnittelee Hannu 
Heikkilää pitkästä, 
kultaiseen yrittäjäristiin 
oikeuttavasta
yrittäjäurasta.

Koillis-Teleellä vietettiin 20-vuotisjuhlaviikkoa

Koillis-Telen yrittäjäpariskunta Anna-Mari ja Pasi Puurunen. 
Pasin 20-vuotinen yrittäjäura sai arvoisensa huomion Yrittä-
jien pikkujoulussa.

Pekka Liikanen kävi ostamassa Koillis-Telen synttäripäivänä 
tyttärelleen kännykän. Myyjänä palveli Anna-Mari Puurunen. 

sä. Tietoverkkoasentajaksi 
opiskeleva Tero Vili työs-

kentelee oppisopimuksen 
kautta. 

Tuli-Taukoa laajennettu useaan kertaan 20 vuoden aikana
kujoulussa.

Kaija Hukari ja puoliso 
Paavo Keinänen perustivat 
Tuli-Tauko Oy:n maalis-
kuussa 2002 Sotkajärvelle, 
Kuusamontien ja Puolan-
gantien risteykseen. Kah-
vilan palvelutarjonta läh-
ti liikkeelle pienestä, mutta 
on kasvanut vuosien var-
rella monipuoliseksi lou-
naskahvilaksi. Kaijan ja 
Paavon toinen juhlan aihe 
tänä vuonna liittyy heidän 
40-vuotiseen yhteiseloon.

Ensimmäisen laajen-

nuksen yhteydessä vuonna 
2004 saatiin 16 asiakaspaik-
kaa lisää. Toisessa laajen-
nuksessa vuonna 2008 asia-
kaskapasiteetti nousi 37:n. 
Kesäisin ulkoterassilta löy-
tyy lisäksi 20 istumapaik-
kaa. Nyt on myös sähköau-
tojen latauspiste. 

-Nykyään meillä on joka 
päivä lounas. Lättykahvit 
ovat suosituin tuote. Lättyjä 
on 20 vuoden aikana pais-
tettu ahkerasti ja miljoonan 
raja on mennyt aikoja sitten 
rikki. Lättytaikinan resep-

ti on yhtiösalaisuus, toteaa 
Hukari. 

Kaija ja Paavo ovat ko-
keneet Pudasjärven yritys-
ilmapiirin myönteisenä. 
Heidän ohjeensa yritystoi-
mintaa suunnittelevalle on-
kin: Usko itseesi, kokeile ja 
älä aloita liian isosti - pikku-
hiljaa eteenpäin!

Mainostoimisto- ja majoituspalvelua
26.11. Yrittäjien pikkujoulus-
sa Suomen Yrittäjien myön-
tämä 40-vuoden timanttinen 
yrittäjäristi. 

Markku on toiminut mai-
nonnan ja markkinoinnin 
yrittäjänä Oulussa, Kem-
peleen Zeppelinissä, Kuu-
samossa ja viimeiset kuusi 
vuotta Pudasjärvellä. Kuu-
samoon Markku suunta-
si eräopaskoulutukseen ja 
jäi paikkakunnalle oppaak-

si sekä mainonnan ammat-
tilaiseksi 17 vuoden ajaksi. 
Pudasjärvelle hänet toi yh-
teinen tanssiharrastus Ulla-
Maija Paukkerin kanssa ja 
se harrastus jatkuu edelleen 
yhteiselon ja yhteistoimin-
nan merkeissä. He ostivat 
viisi vuotta sitten Pudasjär-
ven vanhan kunnantalon, 
joka toimi viime vuodet päi-
väkotina. Siihen he ovat re-
montoineet oman kotinsa 

lisäksi huoneiston majoitus-
toimintaan, joka tunnetaan 
nimellä Villa Ritola. Yhtei-
senä harrastuksena on mm. 
leijonatoiminta ja Markku 
toimii myös Pudasjärven 
Yrittäjien sihteerinä. 

Lääkäripalvelut Mdental Oy:ssä monipuolista terveyspalvelua
Hammaslääkäri Hannu 
Heikkilälle luovutettiin 
torstaina 1.12. Suomen Yrit-
täjien myöntämä kultainen 
yrittäjäristi. Lääkäripalve-
lut Mdental Oy on palvellut 
pudasjärveläisiä vankalla 
ammattitaidolla jo vuodes-
ta 2001 lähtien. Toimipaik-
ka sijaitsee Pudasjärven kes-
kustassa Kauppatie 5:ssä. 

Hammaslääkäripalve-

lut ovat yrityksen keskeisin-
tä toimintaa, jonka lisäksi 
lääkärikeskuksessa käyvät 
yleislääkäri Olli Heikkilä 
sekä gynekologi Liisa Kari-
nen. 

Hammaslääkäri Hannu 
Heikkilä paikkaa reikiinty-
neet hampaat ja laittaa so-
pivat kruunut paikalleen. 
Yleisten hammaslääkäri-
palveluiden lisäksi Heikki-

lä tekee myös erityisosaa-
mista vaativaa suukirurgiaa 
ja keinojuurihoitoja asiak-
kaiden tarpeen mukaises-
ti. Hampaiden poistot ja 
haastavammatkin kirurgi-
set toimenpiteet tapahtu-
vat Mdental Oy:ssä luotet-
tavasti.

Pudasjärven Yrittäjät -teema10
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Koskitraktori rakensi rekkaparkin
Talveksi valmistuu Pudas-
järvelle 4000 neliömetrin ko-
koinen rekkaparkki Kos-
kitraktori Oy:n myymälän 
välittömään läheisyyteen. 
Sorapintainen parkkialue on 
tarkoitettu raskaan kaluston 
pysäköintipaikaksi myymä-
lässä asioinnin yhteydessä. 
Rekkaparkissa voi tehdä pie-
niä omatoimisia huoltotöitä 
tai jäädä viettämään lepohet-
keä. Raskaan kaluston kuskit 
voivat käyttää aluetta myös 
kulkuneuvojensa viikonlop-
pupysäköintiin. Alueella on 
kameravalvonta. Rekkapar-
kille on varmasti käyttöä, sil-
lä raskasta kalustoa kulkee 
paljon Kuusamon- ja Ranu-
antiellä. Pelkästään yhtenä 
päivänä elokuussa Ranuan-
tiellä liikennöi 60 rekka-au-
toa päivässä!

- Etelä-Suomessa ajaes-
sa huomaa, kuinka joskus 
on todella vaikea löytää ras-
kaalle kalustolle pysäköin-
tipaikkaa. Idea rekkaparkin 

Koskitraktorin rekkaparkki valmistumassa 14.11.

Marraskuun alussa täyttömaita tasoiteltiin tulevaan rekka-
parkin alueelle. Kuva: Pirkka Ylikoski.

Rekkaparkki tulee Koskitraktorin Oy:n myymälän välittö-
mään läheisyyteen.

rakentamiselle on muhinut 
mielessäni jo pitempään. Pa-
risen vuotta sitten ostim-
me myymälämme vierestä 
maa-alueen ihan tätä tarkoi-
tusta varten. Heinäkuussa 
kuorimme pintamaat pois 
alueelta. Ennen pakkasia on 
tarkoitus saada loput maan-
siirtotyöt valmiiksi. Ensi ke-
sänä vielä tasaillaan ja teh-
dään loppuviimeistelyt. 
Tarve rakentamiseen lähti 
siitä, kun huomasin rekka-
kuskien asioidessaan meillä 
jättävän autonsa tienvarteen. 
Olen pannut merkille, että 
Varastotie on aika vilkkaas-
ti liikennöity. Tietä käyttävät 
koululaiset, koiran ulkoilut-
tajat ja tienvarren yrityksien 
asiakkaat. Se on hyvä, että 
kaupunki on luvannut uu-
distaa liikennejärjestelyjä 
Suojalinnan alueella. Liiken-
neturvallisuudenkin tähden 
uusi rekkaparkki 

palvelee kaikkia Varasto-
tien käyttäjiä. Onhan tämä 

valtakunnallisestikin aja-
teltua erikoinen investoin-
ti Koskitraktorilta. Olemme 
ajatelleet, että rekkaparkin 
avulla voimme palvella asi-
akkaitamme paremmin, se 
luo alueelle turvallisuutta ja 
antaa raskaan kaluston kus-
keille tilaa pysäköimiseen. 
Pudasjärven keskustan tun-

tumassa on vain muutama 
paikka, missä isommat au-
tot voivat pysäköidä. Senkin 
puolesta tämä uusi parkki 
on enemmän kuin tervetul-
lut, kertoi Pirkka Ylikoski 
Koskitraktori Oy:stä.

Ape Nieminen

Syötteen talvikauteen valmistaudutaan 
erikoisessa tilanteessa

Pudasjärven yöpymistilastot tammi-lokakuu 2022 (vihreä pylväs) sekä aikaisempien vuosi-
en tilastot.

Syötteen laskettelurinteis-
sä ollaan hieman kahdenlai-
sissa tunnelmissa, kun talvi-
kauden avaus on suoritettu. 
Pikku-Syötteellä on hotelli 
menossa kiinni pariksi kuu-
kaudeksi ja Iso-Syötteen 
puolella valmistaudutaan 
uudenlaiseen talvikauteen 
kesällä tehtyjen uudistusten 
myötä ennätysmäisen asia-
kasmäärän toiveissa.

Matkailutilastojen perus-
teella vaisuhkon kesän jäl-
keen alueen yrityksissä ol-
laan toiveikkaina tulevasta 
sesongista. Matkailijoiden 
ennakkovarausten perus-
teella talvikaudesta on tulos-
sa hyvä, varsinkin kansain-
välisten vierailijoiden osalta. 
Myös tuttuja ohjelmapalve-
luita on kysytty runsaasti 
ja kevätpuolelle on odotet-

tavissa jopa ennätysmäärää 
asiakkaita. Viime vuoden lu-
kemista jäätiin alkuvuonna 
vain kolmen prosentin pää-
hän.

Pudasjärvellä kirjattiin 
vuoden 2022 tammi–loka-
kuussa 120 000 rekisteröityä 
yöpymistä, joista kotimaisia 
oli 106 000 ja ulkomaalaisten 
tekemiä 13 700 yötä. Näin 
ollen suomalaisten rekiste-

röidyt yöpymiset vähenivät 
13 prosenttia ja ulkomaalai-
set rekisteröidyt yöpymiset 
lisääntyivät 1300 prosent-
tia. Yhteensä yöpymiset vä-
henivät kolme prosenttia 
ennätysvuoden 2021 tam-
mi–lokakuusta. Eniten mat-
kailijoita tuli Alankomaista, 
Belgiasta, Saksasta ja Rans-
kasta. Kotimaiset matkailijat 
yöpyivät tammi–lokakuun 
aikana rekisteröidyissä ma-
joitusliikkeissä keskimäärin 
2,5 yötä ja ulkomaiset mat-
kailijat 3,8 yötä. Majoitus-
myynti yhteensä tammi–lo-
kakuussa oli 7,4 miljoonaa 
euroa (kasvua edellisvuo-
teen 1,0 miljoonaa). Airbnb:n 
ja Vrbo:n osuus oli 14,3 pro-
senttia. Näin ollen rekiste-
röity majoitusmyynti oli 6,4 
miljoonaa euroa ja rekiste-
röimätön myynti 1,1 miljoo-
naa euroa.

Jukka Koutaniemi 
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Pudasjärven Yrittäjien 
hallitus piti syyskuun ko-
kouksensa OSAOn Pu-
dasjärven yksikössä kau-
pungintalossa. Yksikön 
johtaja Keijo Kaukko ja 
opintopäällikkö Kaisu 
Möttönen

esittelivät OSAOn uu-
sia tiloja ja kertoivat am-
mattiopiston syksyn 
kuulumisia. Yhtenä kes-

kustelun aiheena oli myös 
ensi kesän markkina-arpa-
jaisten päävoiton, oppilas-
työnä rakennettavan, hir-
siaitan suunnittelu. 

Kuva otettu entises-
sä kaupunginvaltuustosa-
lissa, jossa toimii sähkö-
työlinjan luokkana. Siihen 
kuuluu myös monipuoli-
nen sähkötarvikkeiden ja 
työkalujen varasto. 

Yrittäjien hallitus 
vieraili OSAOn 

Pudasjärven yksikössä

Yhdessä olemme 
vahvempia

Vaihdetaan tietoa

Muutos on ainoa pysyvä 
ilmiö. Miten ottaa kiinni 
monista muutoksen mah-
dollisuuksista ja pysyä 
vastuullisen kasvun tiel-
lä? On selvää, että vihreä 
siirtymä on kaikkea liike-
toimintaa koskettava teki-
jä ja on samalla meille suu-
ri mahdollisuus. Elämme 
näillä korkeuksilla luon-
non raaka-aineaitan kes-
kellä. Puu kasvaa hyvin ja 
tuottaa tiukkasyistä raken-
nusmateriaalia. Uusiutu-
valle energialle meillä on 
muun muassa aurinkoa ja 
tuulta sekä tilaa hakea rat-
kaisuja.

Meillä Pudasjärvellä on 
teollisuutta, jossa tuote-
taan elinkaareltaan yli 50 
vuotta kestäviä tuotteita. 
Se tarkoittaa hiilineutraa-
lia tuotantoa. Esimerkik-
si hirsi- ja puurakentami-
nen tuottaa terveellistä ja 
turvallista tilaa. Sisätilojen 
puupinnat vähentävät tut-
kitusti stressiä ja lisäävät 
hyvää oloa. Luontoon pe-
rustuvassa elämysmatkai-

lussa toimimme vastuul-
lisesti niin, ettei luontoon 
jää jälkiä. Nämä vahvuu-
det kiinnostavat maailmal-
la vuosi vuodelta enem-
män. Työhön halutaan 
tulla myös paikkakunnil-
le, joissa pääsee osallistu-
maan kestävän tulevai-
suuden rakentamiseen. 
Tätä vahvuutta kannat-
taa käyttää alueen mark-
kinoinnissa yhä enemmän, 
myös työntekijöitä rekry-
toitaessa.

Vaihdetaan yhdessä 
tietoa, jaetaan sitä avoi-
mesti. Yrityksillä on aina 
parhaat ideat muutosten 
keskellä. Monista erilaisis-
ta tiedonjyvistä kasvaa uu-
sia kokonaisuuksia, joiden 
avulla pystymme ratkaise-
maan monia eteen tulevia 
haasteita. Rahoitusmah-
dollisuudet ovat myös 
poikkeuksellisen hyviä. 
Käytetään mahdollisuuk-
sia eduksemme. Katsotaan 
yhdessä tulevaisuuteen, 
vaihdetaan tietoa ja teh-
dään kaupunkimme omi-
en vahvuuksien mukaisia 
tekoja. 

Kahden viikon pääs-
tä valon määrä kääntyy 
jälleen kasvuun, saamme 
uutta virtaa ja voimaa sekä 
hyviä syitä kehittää luon-
nonläheistä Pudasjärven 
kaupunkia. 

Kasvetaan ja kehitytään 
yhdessä, vaihdetaan tietoa 
ja opitaan yhdessä lisää.

Riikka Tuomivaara
toimitusjohtaja 

Pudasjärven Kehitys Oy
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Yrittäjien syysretki toteu-
tettiin 7.-9.10. Leville. Mat-
kustus tapahtui Nevakiven 
linja-autolla, hallituksen jä-
senen Tapio Poijulan toimi-
essa kuljettajana. Heti perille 
saavuttua oli Kittilän Yrittä-
jien kanssa yhteinen tapaa-
minen. Heiltä oli mukana 
puheenjohtaja Pertti Hettu-
la, varapuheenjohtaja kiin-
teistö- ja mökkihuoltoyrittä-
jä Kari Virmakoski ja sihteeri 
kukka- ja hautauspalvelu-
yrittäjä Sanna Ruotsala. Kit-
tilän yrittäjillä on kesämark-
kinat heinäkuussa samaan 
aikaan, kuin Pudasjärvellä-
kin. Niiden järjestämisestä 
saatiin tietoa puolin ja toisin 
ja voidaan hyödyntää ensi 
kesän markkinoita järjestet-
täessä. Markkinat siirrettiin 
viime kesänä ensimmäistä 
kertaa kuntakeskuksen läpi 
kulkevan tien varteen tien 
kummallekin puolille, jota 
käytäntöä tullaan jatkamaan. 
Kittilän kunnassa on 810 yri-
tystä ja yrittäjäyhdistykses-
sä 188 jäsentä. Kunnassa 
on matkailun lisäksi suure-
na työllistäjänä kultakaivos, 
jossa on noin 1000 henkeä 
töissä. Yrittäjäyhdistys pyr-
kii vaikuttamaan, että käy-
tettäisiin paikallisten yritys-
ten palveluja. Hotellinjohtaja 
Sanna Leinonen kertoi Kyl-
pylähotelli Levi Span toi-
minnasta. Hotellin uusi laa-
jennusrakennus valmistui 
kaksi vuotta sitten juuri ko-
ronan alkamisen aikoihin, 
joka toi valtavan haasteen 
yrityksen toimintaan. Nyt 
ovat matkailijat palanneet ja 
talvisesongin aikana lähel-

Pudasjärven Yrittäjät -teema12

Pudasjärven Yrittäjillä on ollut 
vilkasta toiminta syyskaudella

Kittilän Yrittäjille tuomisina pudasjärveläisiä herkkuja. Pudasjärveltä Heimo Turunen, Henna
Ryhänen, Marko Rautio ja Kittilän Yrittäjistä Sanna Ruotsala, Kari Virmakoski ja Pertti Hettula. 

Kylpylähotellin johtaja San-
na Leinonen kertoi mm. Le-
vin ennätyksellisestä joulu-
kuun matkailijamäärästä.

Hiihtokausi päästiin avaa-
maan jo lokakuussa.

Reilut kaksi vuotta sitten valmistunut Design Hotel Levi ra-
vintoloineen, kylpylä ja erilliset majoitusrakennukset ovat 
suuri matkailukokonaisuus Levillä.

Tuloiltana oli yhteinen tapaaminen Levi Yrittäjien kanssa, puhumassa puheenjohtaja Pertti Hettula. Mukana oli myös hotel-
linjohtaja Sanna Leinonen.

Tiettävästi ensimmäistä ker-
taa yrittäjät vierailivat 27.9. 
Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen kokouksessa kerto-

massa yrittäjien näkemyksiä, 
tilanteita ja tavoitteita. Suuri 
osa kaupunginhallituksen jä-
senistä osallistui kokoukseen 

teamsin kautta etänä. 
Tapaaminen aloitettiin 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien yhteyspäällikkö Sari 

Syysretki Leville

Yrittäjien hallitus vieraili kaupunginhallituksen kokouksessa

Yrittäjien hallituksen jäsenet odottamassa vierailuaan kaupunginhallituksen kokoukseen 
Pirtin yläkerrassa olevan Pudasjärveltä löytyneen historiallisen kolikkoaarteen äärellä. 

lä oleva Kittilän lentokentäl-
le laskeutuu useita charter 
lentoja päivittäin. Revontu-
let kiinnostavat ulkomaalai-
sia matkailijoita, joita tullaan 
ihailemaan jo syyskuussa. 
Menneenä syksynä oli myös 
hieno ruska. Matkailijat ih-
mettelevät luonnon puhta-
utta; vettä voi juoda purosta 
ja marjoja sekä muita luon-
nontuotteita poimia vapaas-
ti. Luontomatkailu onkin li-
sääntymässä. Tulossa on 

myös ennätyksellinen joulu-
kuu, totesi Leinonen.

Lauantaina monet ava-
sivat tämän vuoden hiih-
tokauden. Juuri oli avattu 
viime talven lumista puolen-
toista kilometrin hiihtolatu, 
jota hiihdettiin edestakaisin. 
Myös yksi laskettelurinne 
oli avattu. Osa ryhmäläisi-
tä vuokrasi polkupyörät ja 
olivat tehneet 25 kilometrin 
pyöräretken. 

Levin kylpylä on yksi 

Suomen suurimmista, jossa 
oli mitä erilaisimpia altaita 
ja saunoja sekä myös 25 met-
rin uimarata. Illalla oli yhtei-
nen ilta Hullu Poron ravinto-
la Ämmilässä. Sunnuntaina 
aurinkoisena päivänä oli pa-
luumatka Pudasjärvelle. 

Kaupunginhallituksen jäsenet osallistuivat suurimmalta osalta etänä teamsin kautta. 

Reinikainen-Laineen viime 
kevättalvena toteutetun kun-
tabarometrin tuloksien esit-
telyllä Pudasjärven kohdalta. 
Yrittäjät arvioivat oman kun-
nan/kaupungin toimintaa 
joka toinen vuosi tehtäväs-
sä Kuntabarometrikyselys-
sä. Pudasjärvellä kaupunki 
sai yrittäjiltä huomattavas-
ti myönteisemmän tulok-
sen, kuin kaksi vuotta sitten. 
Myös vastaajien lukumäärä 

oli noussut huomattavasti. 
Kaupunginjohtaja Tomi 

Timonen totesi, että määrä-
tietoinen ja yhteen tai muuta-
maan asiaan keskittyminen 
kerrallaan tuottaa näköjään 
parhaiten tulosta. Kyselys-
sä yrittäjät itse ovat pitäneet 
tärkeimpinä elinkeino-po-
litiikan osa-alueina yritys-
palveluja, kaupungin han-
kintapolitiikkaa ja kunnan 
päätöksenteon yrityslähtöi-

syyttä. Yrityspalvelujen ke-
hittämiseen onkin satsattu 
ja hankintapuolta kehitetty. 
Mutta työtä on vielä jäljellä, 
sillä aina voi parantaa. En-
nen kaikkea on tärkeää lisätä 
vuorovaikutusta, kuunnella 
yrittäjiä ja tehdä sen minkä 
lupaa, painotti Timonen.

Hallituksen puheenjohta-
ja Vesa Riekki toivoi tällaisel-
le tapaamiselle jatkoakin. 



13PUDASjärveläinenNro 49 •  ke 7.12.2022 Pudasjärven Yrittäjät -teema 13

Sain kunnian osallistua kut-
suttuna Pudasjärven Yrittä-
jät ry:n syyskokoukseen lau-
antaina 26.11.2022. Toiminta 
Pudasjärvellä on kiitettävän 
aktiivista ja monipuolista ja 
se ansaitsee kauniit ja lämpi-
mät kiitokset! Yhdistys toi-
mii paikallisella tasolla yri-
tysten toimintaedellytysten 
parantamiseksi ja yritysten 
menestymiseksi Pudasjär-
vellä. Yhteistyö Pudasjärven 
kaupungin ja Pudasjärven 
Kehitys Oy:n kanssa on mut-
katonta ja luontevaa. Tote-
ankin, että kokonaisuudes-
saan paikallisyhdistys tekee 
ensiarvoisen tärkeää työtä. 
Ilahduin myös siitä, että ko-
koukseen osallistui Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjät ry:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Jussi Riikonen, joka herkäl-
lä korvalla kuunteli yrittäji-
en terveisiä eteen päin vie-
täväksi ja toi terveiset myös 
alue- ja valtakunnantasolta.

Ottamatta huomioon 
maa-, metsä- ja kalatalous-
yrityksiä Suomessa oli vuo-
den 2020 tilaston mukaan 
294 965 yritystä (Tilastokes-
kus), joista yli 93% oli alle 10 
työntekijän yrityksiä. Mää-
rä on merkittävä. Kaikki-
aan yritykset työllistivät yh-
teensä 1,4 miljoonaa ihmistä. 
Yritysten 445 miljardin eu-
ron liikevaihdosta yli puo-
let (57,5 %) syntyi pienissä 

ja keskisuurissa (pk) yrityk-
sissä, joiksi luetaan alle 250 
henkilön yritykset. Pudas-
järvellä toimi helmikuus-
sa 2022 Kaupparekisterin 
mukaan 598 yritystä, jois-
ta 65 maa- ja metsätaloudes-
sa. Finderin mukaan kaikki 
yritykset ovat nimenomaan 
pk-yrityksiä. Vuoden 2021 
tilinpäätöksen mukaan Pu-
dasjärvelle tilitetty osuus 
yhteisöveron tuotosta oli 
4,4 miljoonaa euroa. Yhtei-
söveroa peritään 20% yhtei-
sön tuloksesta ja sen saajia 
ovat valtio ja kunnat, karke-
asti noin kolmasosa tilittyy 
kunnille ja kaksi kolmasosaa 
valtiolle.

Suomen Yrittäjät, Finnve-
ra ja työ- ja elinkeinoministe-
riö tekevät kaksi kertaa vuo-
dessa Pk-yritysbarometrin, 
joka kuvaa pienten ja keski-
suurten yritysten toimintaa 
ja taloudellista toimintaym-
päristöä. Syksyn 2022 Pk-yri-
tysbarometri perustuu 4 829 
pk-yrityksen vastauksiin. 
Yritysbarometrin mukaan 
hintojen nousun kiihtymi-
nen ja pitkittyminen, ulko-
maankaupan väheneminen 
ja lisääntynyt epävarmuus 
heikensivät investointien ja 
yksityisen kulutuksen näky-
miä. Poikkeuksellinen tilan-
ne heijastuu suoraan pien-
ten ja keskisuurten yritysten 
näkymiin lähiajan suhdan-

nekehityksestä. Odotukset 
ovat laskeneet voimakkaas-
ti ja epävarmuus tulevasta 
on suurta. Pk-yritykset ar-
vioivat vähentävänsä inves-
tointejaan merkittävästi lä-
hiaikoina. Vain 17 prosenttia 
pk-yrityksistä aikoo lisätä 
henkilökunnan määrää. Sen 
sijaan kymmenes yrityksistä 
odottaa henkilöstön määrän 
vähentyvän. Onneksi kui-
tenkin suuri enemmistö, eli 
73 prosenttia, pk-yrityksis-
tä aikoo säilyttää nykyisen 
henkilöstömääränsä. Tuo-
tantokustannusten nousuo-
dotukset ovat voimakkaita.

Tilanteessa, jossa asumi-
sen, elämisen sekä liikku-
misen kustannukset nouse-
vat jatkuvasti on selvää, että 
kuluttajien ostovoima las-
kee. Sähkön hinnat vaikut-
tavat niin yksityistalouksiin 
kuin yrityksiin, myös kun-
tiin. Tavaraliikenteestäm-
me noin 90% kulkee kumi-
pyörillä, niin kuljetusalalla 
kuin maa- ja metsätaloudes-
sa polttonesteet ovat suuri 
kuluerä. Kokonaisvaltainen 
kustannusten nousu vaikut-
taa kaikkiin elämän osa-alu-
eisiin ennemmin tai myö-
hemmin. Olen törmännyt 
useisiin tilanteisiin, joissa 
kerrotaan, ettei ole vara enää 
käydä töissä. 1990 -luvun la-
masta selvittiin miten selvit-
tiin, nyt olemme kuitenkin 

Yrittäjät yhteiskunnan tukipilareita

tilanteessa, missä yhtä ai-
kaa on sekä lama että työt-
tömyyttä, työvoimapulaa 
(syynä myös, ettei ole vara 
palkata tai ei ole vara ottaa 
työtä vastaan) sekä inflaatio. 
Väitän, että stagflaation ensi 
askeleet on yhteiskunnas-
samme otettu. Vaikka tämä 
teksti maalaa varsin synkkää 
kuvaa lähitulevaisuudesta, 
on ennemminkin viisautta 
tunnistaa ja tunnustaa tilan-
ne ja pyrkiä löytämään rat-
kaisuja ja hyödyntämään ne 
mahdollisuudet mitä käytet-

tävissä on. Pudasjärven kau-
punki ja Pudasjärven Ke-
hitys Oy tekevät osaltaan 
parhaansa, että yritykset 
kaupungissa menestyisivät. 
Väliaikaiset ja kertaluon-
teiset tukirahat alalle kuin 
alalle tuovat kyllä hetkel-
listä helpotusta, mutta itse 
ongelmaa ne eivät ratkaise. 
Tarvitsemme rohkeutta, yh-
teistyötä ja ratkaisuhakuis-
ta asennetta. Yritykset ovat 
avainasemassa yhteiskun-
nan ”rattaiden” pyörittämi-
sessä ja niiden toimintaedel-

lytykset tulee turvata. Isossa 
mittakaavassa näitä kipeäs-
ti tarvittavia päätöksiä voi-
daan tehdä ainoastaan edus-
kuntatasolla.

Kaikesta epävarmuudes-
ta huolimatta toivotan sydä-
mestäni menestystä ja malt-
tia kaikille Pudasjärveläisille 
yrittäjille ja yrityksille!

Mirka Väyrynen
Maatalousyrittäjä, 

kaupunginvaltuuston 
varapuheenjohtaja

Mirka Väyrynen luovuttamassa Pudasjärven Vuoden Yritykselle Kontiotuote Oy:lle kaupungin 
pienoiskarhupatsasta. Kontiotuotteen edustajana tehtaanjohtaja Mikko Suontausta. 

Näin marraskuussa on hyvä 
istahtaa illalla hetkeksi sii-
hen omaan lempipaikkaan ja 
antaa ajatusten virrata haa-
veissa ja unelmissa. Olet-
ko miettinyt, onko haaveesi 
toteutunut vai onko ne jää-
neet arjen pyörteisiin? Arki 
vie useasti mennessään, asi-
akkaat menevät liiketoimin-
nan kehityksen edelle ja en-
nen kaikkea tulevaisuuden 
suunnittelu ja omat haaveet 
saattavat jäädä toteuttamat-
ta. Yritystoiminnan ja työn 
lisäksi on tärkeää, että eläm-
me oman arvomaailman mu-
kaista elämää. Elätkö sinä 
sitä nyt? Jos elät, niin se on 
upeaa. Jos et kuitenkaan ole 
varma asiasta ja mietit, että 
jotain muutakin voisi tehdä, 
niin olisiko aika ottaa hetki ja 
miettiä, milloin on aika luo-
pua yrityksestä? Aikajänteen 
saat valita itse.

Omistajanvaihdos, yri-
tyskauppa, yrityksen myyn-
ti tai osto, prosessia voi ku-
vailla usealla eri nimellä. Itse 
puhun omistajanvaihdokses-
ta, koska se taitaa olla katta-
vin ilmaisu. Yrittäjät kokevat 
keskustelun omistajanvaih-
doksesta hyvin erillä tavalla, 
osalle se on punainen vaate, 

osa ei ole kiinnostunut ai-
heesta yhtään, osa on kiin-
nostunut ja toisilla on selkeä 
kuva missä vaiheessa aikoo 
luopua yrityksestään. Vaikka 
omistajanvaihdos ei tuntui-
sikaan ajankohtaiselta, siinä 
voi olla elementtejä, jotka toi-
mivat yhtä hyvin liiketoimin-
nan arkielämään kuin kehi-
tystyöhön. 

Omistajanvaihdosta mie-
titään usein yrittäjän kautta, 
mutta sitä voi miettiä myös 
yrityksen kautta. Yritys on 
luotu tiettyyn tarkoitukseen 
ja se on löytänyt paikkansa 
markkinoilta. Yrityksen elin-
kaari on mahdollisesti vaih-
dellut, on ollut niin hyviä 
kuin huonojakin aikoja. Yrit-
täjä on saattanut taistella yri-
tyksen takaisin menestyk-
seen ja luonut sille vakaan 
pohjan. Mitä tapahtuu yri-
tykselle, kun yrittäjän mie-
lenkiinto tai motivaatio las-
kee? Yrityksen kannattavuus 
heikkenee, asiakkaat vähene-
vät ja kenties työntekijät vä-
henevät myös. Olisiko reilua 
yritystä kohtaan, että se sai-
si uuden johtajan, joka jaksaa 
panostaa siihen ja jatkaa sen 
tarinaa? 

Sekä yrittäjän että yrityk-

Haaveiletko 
omistajanvaihdoksesta?

Hiihtomaailman tämän 
vuoden ”Oscar-palkin-
not” on jaettu World Ski 
Awardseissa. Syötteelle 
tuli huikea palkintopot-
ti, sillä Syötteen toimi-
jat voittivat suomalaises-
sa vertailussa parhaan 
tittelin neljässä eri kate-
goriassa. Parhaaksi hiih-
tokeskukseksi valittiin 
Hiihtokeskus Iso-Syöte, 
parhaaksi hiihto-
hotelliksi va-
littiin KIDE 
Hotel by 
Iso-Syö-
te, par-
haaksi 
Ski Bou-
tique 
-hotel-
liksi valit-
tiin Hotel-
li Iso-Syöte ja 
parhaaksi lasket-
telumökiksi valittiin Iso-
Syötteen Tunturimökit.

Ehdokkaita oli hiihto-
keskuksista, kuten Levil-
tä, Kuusamosta, Pyhäl-
tä ja Sallasta. World Ski 
Awards on maailman-
laajuinen organisaatio, 
joka palkitsee hiihtomat-

kailun huippuosaamista 
vuosittain. Sen tarkoitus 
on tuoda alan osaajia lä-
hemmäksi toisiaan, mikä 
innostaa innovaatioihin 
ja lisää paikallista kasvua, 
kerrotaan kilpailun netti-
sivulla. Tänä vuonna pal-
kinnot jaettiin jo kymme-
nettä kertaa ja äänestäjiä 
oli ennätyksellisen paljon 
eri maista.

Kisan johta-
ja Sion Rap-

son kertoo 
World Ski 
Award-
sien tie-
dottees-
sa, että 
kisan 

voittajat 
edustavat 

maailman 
hiihtomatkai-

lun parhaita brän-
dejä. Hänen mukaansa 
kuluttajien äänestysin-
nokkuus kertoo siitä, että 
hiihtomatkailun suosio 
ei ole koskaan ollut vah-
vempi. Äänestystulokset 
toimivat myös baromet-
rina tulevalle hiihtokau-
delle. JK

Syötteelle useita 
hiihtomaailman 

Oscareita

sen vuoksi pieni seisahdus 
arjen keskellä on hyväksi. Si-
nun haaveesihan voi liittyä 
myös yritykseen ja liiketoi-
minnan kehittämiseen. Mitä 
ideoitasi on vielä toteutta-
matta, tarvitseeko ne lyhyen 
vai pitkän aikavälin? Mikä-
li haaveet on yrityksen ulko-
puolella ja mietit, onko sinun 
aikasi luopua yrityksestäsi 
voit testata itsesi. Omistajan-
vaihdos testeillä saat tietää 
mikä on yrityksesi ja sinun 
yrittäjäsi valmius omistajan-
vaihdokseen. Testin yhte-
ydessä saat vinkkejä mihin 
asioihin kannattaa kiinnittää 

huomiota. Testit löydät osoit-
teesta: www.kasvavayritys.fi

Älä unohda haaveilla, sil-
lä haaveet ja unelmat on mo-
nesti toteutettavissa. Laita 
rattaat pyörimään ja lähde 
tekemään asioita sen eteen, 
että unelmastasi tulee jokin 
päivä totta. 

Mukavaa loppuvuotta 
toivottaen,

Paula Pihlajamaa
kehityspäällikkö, omista-

janvaihdokset
Pohjois-Pohjanmaan 

Yrittäjät
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Juha Junnu Vainio on kappaleessaan ”Kotkan poi-
kii ilman siipii” kuvannut osuvasti kymenlaakso-
laisen ihmisen sielunelämää. Liiallinen vaatimat-
tomuus ja itsensä vähättely voivat johtaa siihen, 
että elämä jää elämättä. Eli:
     ”Taakse jäivät, nuoruuspäivät. Takaisin ei niitä 
saa. 
      Ystävä, viereeni hetkeksi jää, vaikka oot tunte-
maton.
     Kerran mun purjeeni tummuneet nää, olleet myös 
valkeat on.”
Mutta – osataan Kymenlaaksossa toki elääkin. 
Missään ei törmää niin liioittelevaan ja mustaan 
huumoriin. Huumori on selviytymiskeino. Mitä 
karumpi tilanne, sen enemmän kymenlaaksolais-
ta naurattaa.

* * *
18-vuotias poika oli pyytämässä itseään muutaman 
vuoden vanhemman tytön isältä naimalupaa. – En kai 
minä ole liian nuori? hän kyseli arasti.
– Et ole, tuleva appiukko vastasi. –  Ja kyl sie hänen 
kans pian vanhenet!  

* * *
Kasku on Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toi-
mittamasta kirjasta Komiat, reirut ja lupsakkaat (Vali-
tut Palat / CIL Suomi Oy 2015). Tässä lisää: 
Lukutaidoton mummo piirsi aina puumerkikseen 
ristin kuitatessaan eläkkeensä. Erään kerran hän kui-
tenkin piirsikin ristin asemasta pyörylän.
– Mikäs ny on vikan? postineiti hämmästeli.
– No kun miä mennä höynäytin vanhoil päivilläi nai-
misii ja nimi muuttu!

* * *
Radiomies haastatteli vanhaa kotkalaista merikap-
teenia: 
– Olette ollut mukana yhdessä jos toisessakin. Olet-
te varmasti kokenut kamalia myrskyjäkin. Muistatte-
ko, mikä niistä oli kauhein?
– Kyllä, se ol 46 vuotta sitte. Myä oltii just menty nai-
misiin, ja vaimo oli just pessy lattian – ja sit miä sylkä-
sin mällitupakan. 

* * *
Kotkalaismies herää krapulassa. Hän avaa varovas-
ti silmänsä ja näkee yöpöydällä pullon vissyä ja pari 
aspiriinia. Hän ottaa lääkettä ja nousee ylös. Tuolilla 
vaatteet on siististi viikattu, puhtaina ja paita silitetty-
nä. Mies pukeutuu ja lähtee keittiöön.
Makuhuoneen ovessa hän huomaa lapun, jossa lu-
kee: ”Rakas, ruoka on uunissa, mies käy hakee siule tu-
pakkaa, tuun kohta.” Keittiössä miehen poika juo aa-
muteetä. 
Mies: – Mitä on tapahtunut. Poika: – Sie tulit kotiin 
aamuviideltä iha päissää, annoit ylen olohuoneen 
sohvalle, astuit sen lasipöydän läpi ja sammuit siihe. 
Mies: – No miks ihmees vaatteet on pesty ja ruoka 
valmiin? Eiks äiti ollu raivona?
Poika: – Kylhä se ensi. Mut sit ku se vei siut makkarii 
ja yritti ottaa siult housut pois niin sie estelit ja sanoit: 
”Näpit irti, mie oo naimisis!”  

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

”Kotkan poikii  
ilman siipii!

Luonnon omaa lumoa. Kuva: Mauri Hietala.

Pudasjärven Yrittäjät -teema14

Valtatien varrella, Simeo-
nintien kohdalla, lähel-
lä Pohjantähteä, on ollut 
Yrittäjien mainostaulu, 
jossa viime kesästä lähti-
en on mainostettu mark-
kinoista. Nyt taulu on uu-
siutumassa. Yrittäjien, 
kaupungin, Kehitysyhtiön 
ja Syötteen matkailuyh-
distyksen  yhteistyönä on 
taulu uusiutumassa: Kes-
kustassa kohdataan, Ter-
vetuloa Suomen Hirsipää-

Mainostaulu valtatien varressa
kaupunkiin!

Painolevyt ovat valmii-
na ja ne laitetaan nykyisten 

painolevyjen päälle itsenäi-
syyspäivän viikolla. Tou-
kokuun alussa vaihdetaan 

jälleen markkinoista tiedot-
tavat painolevyt.  HT

Puheenjohtaja
Heimo Turunen 
VKK-Media Oy
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Varapuheenjohtaja
Marko Rautio
Kaappi- ja Levypalvelu Rautio Ky
050 501 9090
marko@rautioky.fi

Pudasjärven Kehitys Oy:n  
hallituksen jäsen
Tommi Niskanen
K-supermarket Pudasjärvi
040 555 3639
tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Pudasjärven Yrittäjät 
hallitus 2022

Tänä vuonna hallitus on kokoontunut yhdeksän kertaa. Hallituksen kokoukset on pidetty tutustumis- ja yhteistyön mer-
keissä eri paikoissa. Viime hallituksen kokouksessa vierailtiin Hirsikampuksella, jossa rehtori Susanne Nyman esitteli hir-
sikoulua ja kertoi koulun toiminnasta. Oli myös yhteisiä asioita, joista keskusteltiin ja viriteltiin koulun ja yrittäjien yhteis-
työtä. Mm. keskusteltiin vierailumahdollisuudesta oppitunneilla kertomassa yrittäjyydestä. 

 www.yrittajat.fi/liity

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

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

VKK-Media Oy

Sihteeri
Markku Knuuttila 
Mainostoimisto Matarese
040 555 8766
markku.knuuttila@matarese.fi

Tapio Poijula
Poijulan Taksi
0400 387 230
poijulantaksi@gmail.com

Henna Ryhänen 
Halla Cafe&Catering
045 695 9925
hallacatering@gmail.com

Mikko Vilppola
Pudasjärven Optiikka
040 821 1819
mvilppol@hotmail.com

Pirkka Ylikoski
Koskitraktori Oy
040 731 4430
pirkka@koskitraktori.fi
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Pudasjärven Reserviupsee-
rikerho ry:n 70-vuotisjuh-
laa vietettiin perjantaina 
2.12. Pohjantähdessä. Ter-
vehdyssanoissaan kerhon 
puheenjohtaja Eero Tala-
la muisteli kerhon perusta-
misaskelia, jotka otettiin yh-
dessä Taivalkosken veljien 
kanssa 3.12.1952. Myöhem-
min Taivalkoskelle perustet-
tiin oma kerho. Pudasjärven 
kerhon jäsenmäärän huip-
pu oli vuonna 2001, jolloin 
kerhoon kuului 90 jäsen-
tä. Kerholla on ollut koko 
ajan runsaasti erilaista toi-
mintaa. Lippupartiot, sep-
peleiden laskut sankarihau-
doille, maakuntamarsseille 
osallistumiset, senioriupsee-
ritoiminta, vankka yhteistyö 
muiden maanpuolustusyh-
distysten, kaupungin ja seu-
rakunnan kanssa ja monet 
muut toimet ovat kuuluneet 
kerhon tehtäviin. Vuonna 
1960 perustettiin naisjaosto, 
jonka kanssa yhteistyö on 
jatkunut saumattomasti ny-
kypäiviin saakka. 

Monipuolista  
toimintaa 
Reservin majuri Seppo Sam-
melvuo antoi mainion kat-
sauksen diakuvien ja mie-
lenkiintoisten tarinoiden 

Reserviupseerikerhon 
ansiokasta 70-vuotistaivalta juhlittiin

avulla kerhon pitkästä toi-
mintamatkasta. Kerhoa 
oli perustamassa 12 pu-
dasjärvistä reserviupsee-
ria ja ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Nils 
Nordberg. Kerhon toimin-
nan tarkoituksiksi kirjattiin 
isänmaallisuuden ja maan-
puolustustaidon ylläpi-
to ja vahvistaminen, jäsen-
ten henkisen ja ruumiillisen 
kunnon vaaliminen, ihmi-
senä ja kansalaisena vas-
tuullisena toimiminen sekä 
jäsenien ja kaatuneiden re-
serviupseerien ja heidän 
omaisten taloudellinen tu-
keminen ja etujen valvon-
ta. Jäsenmäärä on vaihdellut 
vuosien varrella ja nyt jäse-
niä on noin viisikymmentä. 
Jäsenistössä on viisi reservin 
majuria Seppo Sammelvuo, 
Antti Pesälä, Pauli Harju, 
Eero Talala ja Vesa Antti-
la. Alkuaikoina pääpaino 
kerhon toiminnassa oli va-
paaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä, valistuksessa, 
kerhoilloissa, hengellisessä 
toiminnassa ja urheilussa. 
Upseerit ovat olleet muka-
na kunniavartioissa, itsenäi-
syysjuhlien järjestelyissä, 
tutustumismatkojen toteu-
tuksessa, jääkärien etap-
pitalojen muistolaattojen 
kiinnittämisessä, kutsun-
tatilaisuuksissa, veteraani-
en kuljettamisessa juhliin, 
sankarivainajien patsaan 
hankinnassa, Lapin so-
dan muistomerkkien pal-
jastamistilaisuuksissa, 
Kieringistä löytyneiden pu-
dasjärvisten sankarivaina-
jien siunaustilaisuudessa 
kirkossa ja monessa muus-
sa tärkeässä toiminnassa. 
Naisjaoston tuki on ollut 
kerholle merkittävä. Nais-
jaoston on lahjoittanut ker-
holle kunniamiekan, joka 
annetaan aina kerhon ke-
vätkokouksessa vuodek-
si kerrallaan ansioituneelle 
kerhon jäsenelle. Nykyään 
kerhon toiminnan paino-
pisteenä on yhteistoiminta 
muiden maanpuolustusjär-

jestöjen kanssa, kunniateh-
tävien hoito, sotaveteraani-
en ja -invalidien tukeminen 
erilaisilla auttamistoimilla 
sekä maanpuolustushengen 
ja -tahdon ylläpitäminen. 

Korkea  
maanpuolustus-
tahto
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun aluetoimiston päällik-
kö Everstiluutnantti Vesa 
Värjyvirta käsitteli puhees-
saan kuluneen vuoden traa-
gisia tapahtumia, jotka osoit-
tavat konkreettisesti, kuinka 
turvallisuusympäristössä 
tapahtuvat muutokset ovat 
vaikeasti ennakoitavissa ja 
kuinka laajoja vaikutukset 
voivat olla. 

Puolustusvoimien tär-
kein tehtävä on Suomen so-
tilaallinen puolustaminen 
ja rauhan aikana toimin-
nan tarkoitus on ennaltaeh-
käistä sotilaallisen voiman 
käyttö maatamme kohtaan. 
Kansainvälinen turvalli-
suustilanne on kiristynyt 
Ukrainan sodan johdosta ja 
ennaltaehkäisykykyä tarvi-
taan vuoden jokaisena päi-
vänä. Sota osoittaa, että 
myös torjuntakykyä tarvi-
taan. Suomen puolustuksen 
ennaltaehkäisevä vaikutus 
kasvaa samalla merkittäväs-
ti. Vahva kansallisen puo-
lustuskyky ja Nato-jäsenyys 
ovat yhdistelmä, joka takaa 
uskottavan turvallisuusrat-
kaisun pitkälle tulevaisuu-
teen. Liittoutumisesta huo-
limatta, perustuu Suomen 
oma puolustuskyky edel-
leen suomalaiseen asevel-
vollisuuteen ja koulutettuun 
laajaan reserviin, koko maan 
puolustamiseen ja korkeaan 
maanpuolustustahtoon.  

Paikallispuolustuksesta 
kehitetään koko maan kat-
tava sotilaallisten suoritus-
kykyjen kokonaisuus, joka 
osaltaan ennaltaehkäisee 
ja torjuu myös laaja-alais-
ta vaikuttamista. Värjyvir-
ta kertoo, että paikallispuo-

lustuksen kehittäminen on 
myös osa yhteistä valmiu-
den kehittämistä. Paikallis-
puolustuksen kehittämiseen 
liittyen reserviläisille tulee 
lisää vaativia tehtäviä ja py-
rimme edistämään tulevi-
na vuosina alueellamme re-
serviläisten tehtäväpolkujen 
toteutumista, lisäämään si-
toumuksen tehneiden mää-
rää ja laajentamaan heidän 
tehtäväkirjoaan. Hyvin tär-
keää on rekrytoida lisää re-
serviläiskouluttajia. Jatkossa 
paikallispuolustuksessa yhä 
useammin reserviläistä kou-
luttaa toinen reserviläinen.  

Suomalainen asevelvol-
lisuus voi hyvin ja sitä ke-
hitetään ajassa eläen. Puo-
lustusvoimien tavoite on 
esimerkiksi kasvattaa va-
paaehtoisen asepalveluksen 
suorittavien naisten määrää 
nykyisestä noin 1500 noin 
2000 henkilöön vuodessa. 
Kertausharjoituksissa reser-
viläisten asenne, yhteishen-
ki ja maanpuolustustahto on 
ollut kerrassaan erinomai-
nen.  

Puheessaan Värjyvirta 
korosti maanpuolustusjär-
jestöjen, yhdistysten ja ker-
hojen toiminnan merkitystä. 
Kaikki mainitut ylläpitävät 
ja kehittävät maanpuolus-
tustahtoa ja -taitoa sekä 
veteraaniperinteitä - siis 
erittäin vaikuttavaa ja en-
naltaehkäisevää rauhantyö-
tä. Kansalaisten kiinnostus 
maanpuolustusta kohtaan 
on kasvanut ja halu osallis-
tua erilaisiin vapaaehtoisiin 
ja järjestettyihin harjoituk-
siin on kasvanut voimak-
kaasti. Jokainen aktiivinen 
reserviläinen on tärkeä, sil-
lä varmasti aktiivinen reser-
viläinen vaikuttaa positiivi-
sesti moneen kansalaiseen 
maanpuolustustahdon nä-
kökulmasta.  

Piiri yhdistysten 
apuna
Pohjois-Pohjanmaan Re-
serviupseeripiirin puheen-

Eero Talala, Vesa Värjyvirta, Seppo Sammelvuo ja Petteri 
Närä.

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Petteri Närä ojensi Seppo Sammel-
vuolle ja Antti Pesälälle kultaiset ansiomitalit.

Marko Ojala ylennettiin yli-
vääpeliksi. 

Pudasjärven Maanpuolustusnaiset Kaisu Heikkinen, Pia Ervasti, Sointu Veivo, Mervi Sam-
melvuo, Katri Virtanen, Pirkko Pesälä, Silja Ahonen ja Leena Pesälä Reserviupseerikerhon 
70-vuotisjuhlassa.

johtaja Petteri Närä toi pii-
rin tervehdyksen, jossa hän 
kertoi reserviupseeripiirin 
olevan reserviupseeriliiton 
ja alueen kerhojen välinen 
linkki. Piiri toimii yhdistys-
ten apuna ja vastaa alueelli-
siin haasteisiin. Hän koros-
ti toimijoiden avoimuuden, 
reiluuden ja keskinäisen 
luottamuksen merkitystä 
hyvälle yhteistyölle joka ta-
solla. Jäsenhuollolliset haas-
teet vanhenevine ikäluok-
kineen aktivoituvat entistä 

enemmän ja niiden vaikutus 
yhdistyksissä kasvaa mer-
kittäväksi. 

Juhlan yhteydessä evers-
tiluutnantti Värjyvirta ylen-
si Marko Ojalan ylivääpe-
liksi ja Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja Petteri Närä 
ojensi reservin majureille 
Seppo Sammelvuolle ja Ant-
ti Pesälälle piirin kultaiset 
ansiomitalit. 

Sointu Veivo 
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

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

RAKENNUSPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

KELLOSEPÄNLIIKE

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> 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 -

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

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

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa monipuolisesti 
ilmanvaihtoalan palveluita. Lisäksi palveluihimme 

kuuluvat ilmalämpöpumppujen asennukset ja 
pienimuotoiset  putkialan työt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

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

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 

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

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

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

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet
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PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

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

ASUNTOKAUPAT

Pudasjärvi, Högli-LKVPudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

PALVELU-
HAKEMISTO 

* paikkakunnan parhaat 
palvelut 

Jarin pakinat
Kynäilyä
Lyijykynässä (siis sellaisessa, joka on puuta ja sen sisäs-
sä on lyijy) on aina terä poikki tai kulunut niin, ettei sil-
lä tule jälkeä. Eikä teroitinkaan ole lähistöllä. Tai sitten 
on kadoksissa koko kynä! Ei auttaisi, vaikka olisi täyte-
lyijykynä. Sekin voi olla lyijyistä tyhjä tai kadoksissa tai 
vaihtoehtoisesti kadoksissa lyijyt. Kuulakärkikynästäkin 
on tietysti muste loppu! Millä minä nyt kirjoitan? Täytyy
kai hakea nuotiopaikalta hiiltä ja kirjoittaa sillä. Niin 
kuin ennen vanhaan.

Onkimaan
Onkimiehelle olisi kätevää, jos löytäisi madot maasta 
yhtä helposti kuin lintu.

Arvuuttaja
Työskentely kaupan kassalla voisi olla mielenkiintoista. 
Ainakin silloin, jos kassalta olisi näkymät suoraan kau-
pan ulko-oville. Saattaisi arvailla mielessään mitä kukin 
tulija ostaisi. Ei pitkästyisi kassalla työskentelevä!

Vaara
Kerrostalossa asuvalla on vaarana, että jos puolet talos-
ta on kadonnut pois yön aikana voi aamulla ulos lähti-
essään astua tyhjään, jos ei huomaa rappukäytävän ka-
donneen oven edestä. Kerrostalossa on siis syytä olla 
tarkkana.

Karkeista
Jotkut karkit maistuvat aivan samalta, kuin miltä astian-
pesuaine tuoksuu.                                                Jari Outila

Eläinkerhon kuulumisia marraskuulta
Eläinkerhot ovat osa Pudas-
järven Harrastamisen malli- 
hanketta ja meillä on kaksi 
ryhmää, yksi eka- ja toka-
luokkalaisille ja toinen 3. - 6. 
- luokkalaisille.

Kerho on maksuton ja 
kaikille Pudasjärven koulu-
laisille avoin. Kokoonnum-
me Puikkarin kokoustilassa 
joka viikko.

Kerhossa on ollut marras-
kuussakin mukavaa ja meillä 
on ollut monta eläinvierasta; 
kerholaisten omia lemmik-
kejä sekä Jasmin Tuomaalan 
Hugo- pentu. Viimeisimpä-
nä meitä kävi tervehtimässä 
Riitu- labbis.

Kerholaisten kanssa 
teemme tällä hetkellä omaa 
kalenteria ensi vuodelle, jon-
ka kaikki kerholaiset saavat 
tammikuussa itselleen. Käy-
tämme kalenterin tekoon 
kerholaisten omia kuvia ja 

he saavat itse päättää millai-
nen kalenterista tulee.

Pidimme pienen piirus-
tus- kilpailun joista kerho-
laiset itse keskuudestaan ää-
nestivät parhaat; toisessa 
ryhmässä ei päästy yksimie-
lisyyteen kahdellakaan ää-
nestyskerralla, vaan voitta-
jiksi selvisi kaksi piirrosta! :)

Isompien ryhmästä (3.-6. 

lk) voittaja oli Palinan piirtä-
mä kuva hänen omasta koi-
rastaan ja pienempien ryh-
mästä (1.-2. lk) voittajia oli 
kaksi, Eean kuva koirasta ja 
Elisan hevospiirros.

Aivan ihania piirroksia 

kyllä kaikki, ne pidetään eh-
dottomasti tallessa!

Kuulumisiin taas!

Eläinterkkusin,
- Christa van der Vegt

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Kunniamerkkejä kaupungin 
henkilöstölle
Pudasjärven kaupungin 
henkilöstöjuhlassa 24.11. 
Kurkisalissa luovutettiin 
kunniamerkkejä. 

Suomen Valkoisen Ruu-
sun Ritarikunnan I luokan 
mitali: Airi Harju ja Marja-
Leena Jokikokko (myönnet-

ty 6.12.2021). 

Kuntaliiton  
ansiomerkkejä:
Kultainen 40 v: Airi Harju, 
Lea Kälkäjä, Markku Mat-
tinen, Tarja Pöykiö, Heino 

Ruuskanen. 
Kultainen 30 v: Raimo 

Heikkilä, Jari Outila, Hilkka 
Sarajärvi.

Hopeinen 20 v: Miia 
Konttila, Tomi Timonen, 
Sirpa Timonen-Nissi, Jaana 
Valkola.

Pronssinen 10 v: Eija Koi-
vuluoma, Päivi Koppelo, 
Marita Mertala, Lilja Nie-
melä. 

Kunniamerkkien saajat yhteiskuvassa.
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PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

SUUNNISTUSJAOSTO
Suunnistuskauden päätös-
tilaisuus su 11.12. klo 17 ra-
vintola Meritassa.

Tervetuloa!  

KOMEDIA LEHMÄNMAITOA JA KOMEDIA LEHMÄNMAITOA JA 
MANSIKOITAMANSIKOITA

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N

KESÄTEATTERIN

VALMISTAMISEN

ENSIMMÄINEN

KOKOONTUMINEN

KOSKENHOVILLA

SU 25.3

KLO 12.00

KAIKKI

KIINNOSTUNEET

TERVETULOA

MUKAAN!

esitykset Kurkisalissa joudutaan 
sairastapauksien vuoksi siirtämään joulukuulta 

myöhempään ajankohtaan. 
PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖN VÄKI

Valtuuston 
kokous
Valtuuston kokous pi-
detään Hyvän olon kes-
kuksen Kurkisalissa, 
torstaina 15.  päivänä 
joulukuuta 2022 alkaen 
klo 16:00.
Kokousta voi seurata 
kaupungin YouTube-ka-
navalla sekä paikan pääl-
lä Kurkisalissa. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista on 
nähtävänä 9.12.2022 al-
kaen kaupungin yleisessä 
tietoverkossa osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävä-
nä kaupungin yleisessä 
tietoverkossa 21.12.2022 
alkaen.

Pudasjärvi 2.12.2022 
Olga Oinas-Panuma 

kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Lämpimästi tervetuloa!

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

MEILLE SOITETTIIN 
* yleisönosasto

Isompaa tekstiä maitotölkkiin

Hienoa, että Pudasjärveltä 
voi ostaa homogenoimaton-
ta maitoa. Sitä on vain vaikea 
löytää tavallisten maitojen 
joukosta. Voisiko mitenkään 
laittaa purkkeihin homoge-

noimaton teksti isommalla, 
että paremmin erottuisi nor-
maalimaitojen joukosta.

Anneli Määttä

TIMO TOIVOSEN 
TANSSIKURSSIT 

KOSKENHOVILLA

Järjestäjä Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

LA 10.12.2022 KLO 10.30-16.45
10.30-11.45 Jive alkeet
12.00-13.15 Jive alkeis-jatko
13.15-14.00 ruokatauko
14.00-15.15 Rumba-bolero alkeis-jatko
15.30-16.45 Rumba-bolero jatko

Tervetuloa kursseille! Tulethan terveenä ja 
tuoksuttomana.

Tauoilla buffetti, jossa käteismaksu.

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 10 €, koko päivä 35 €, 
(käteis- ja korttimaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

Lisätietoja puh. 040 702 6478

os. Koskenhovinkuja 2, Pudasjärvi

Opettajana Timo Toivonen/ 
Tanssikoulu Timo Toivonen, Rovaniemi

TERVETULOA 

KURSSEILLE! 

Koulutus järjestetään 
Kansalaisfoorumin tuella

Koskenhovilla 
su 11.12.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Pelaajille torttukahvit! Tervetuloa! 

Korpisenjärven 
yksityistien tiekunnan

KOKOUS 
ma 26.12.2022 klo 12.00 

Korpisen kylätalolla.
Käsiteltävänä asiana Korpisenjärven tien liittäminen 

Pudasjärven kaupungin teidenhoidon yhteisurakkaan.
Korpisella 1.12.2022

Hoitokunnan puheenjohtaja

FC Kurenpojat 
TS-SALILLA 

SU 11.12. P19 FUTSAL-LIIGA 
FC KURENPOJAT - PONPA KLO 15.

Tapahtumiin vapaa pääsy.  Tervetuloa!

MA 12.12.

ELOKUVAELOKUVA--
ILTAILTA

PohjantähdessäPohjantähdessä
● Klo 17.00● Klo 17.00  

LASSE MAIJAN  LASSE MAIJAN  
ETSIVÄTOIMISTOETSIVÄTOIMISTO

SKORPPIONIN SKORPPIONIN 
ARVOITUS ARVOITUS 
-K7/4- 10€
● Klo 19.00

WALT DISNEYN
IHMEELLINEN 

MAILMA
-K7/4- 10€

Lasten 
vanhemmat 

vapaa 
pääsy

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

Pudasjärven seurakunta

KAIKEN KANSAN KAIKEN KANSAN 

joulupuurojoulupuuro
ke 14.12. klo 10.30-17.00 

Seurakuntakodilla (Varsitie 12)

Tervetuloa!Tervetuloa!

Tarjolla joulupuuroa 
lisukkeineen.

klo 13.00 Kauneimmat 
joululaulut kirkkosalissa.

Ihana joulukateus

Yäk yäk, en syö, jos siinä 
on sipulia, enkä muuten-
kaan, jos se on tuon teke-
mää. Enkä varmaan istu 
samaan pöytään, on se 
niin leuhka tuolta toisesta 
päästä kylää. Kaikenmaa-
ilman kekkereitä muka jär-
jestää muiden kanssa ja sit-
ten lehdessä virnuillaan, 
että meilläpä sitä tämmöis-
tä touhutaan.

Kateus ja ymmärtämät-
tömyys, suomalainen pe-
rintö-arvo. Ei varmasti ole 
mitään, mistä ei voisi riitaa 
haastaa ja levittää herkul-
lisia pahansuopia juoruja. 
Jollakin on varaa olla po-
sitiivinen, eikä siihen tar-
vita rahaa, ei rakkauskaan 
maksa, ystävällisyys on 
ihan ilmaista huvia. Kate-
us ja viha, ne vasta kalliik-
si käy, senhän me olemme 
kansakuntana saaneet kal-
liisti maksaa ja maksetaan 
velkaa edelleen. Tuhon sie-
men sisällämme saa aikaan 

epäsopua, kateutta, vihaa 
ja jopa väkivaltaa. Sota Eu-
roopassa, muutaman tu-
hannen kilometrin päässä 
todistaa taas jälleen kerran 
kuinka viha ja kateus tois-
ta ihmistä kohtaan voi olla 
kohtalokasta. Ei se ole ky-
lillä sen kummempaa, ei se 
eroa kiusaamisesta

Siuruan kansantasaval-
ta, Resbuplica Siurua on 
pieni kolmentoista hehtaa-
rin tasavalta Pudasjärven 
pohjoisosassa Siuruan pit-
kässä kylässä. Tasavallal-
la on päämies ja pääsihtee-
ri, jotka myöskin tuntevat 
rakkautta ja kateutta toisi-
aan kohtaan, mutta elävät 
silti sovussa ja toivottavat 
oikein Hyvää Joulua kai-
kille enemmän ja vähem-
män kiusaantuneille pu-
dasjärvisille. 

Nim. Päämies ja 
Pääsihteeri

VUOKRATAAN
Kivarin yhteismetsä tarjoaa 

vuokralle maa-alueitaan 
(n. 4300 ha) metsästystä varten 

ajalla 1.8.2023-31.7.2028.
Lisätiedot ja tarjoukset sähköpostilla 

merja.mettovaara@mhy.fi  tai perinteisellä postilla 
os. Kivarin yhteismetsä PL 62 93101 PUDASJÄRVI 

31.12.2022 klo 16.00 mennessä. 
Hoitokunta
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Metsäkoneenkuljettajalle töitä tarjolla! 
Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy:n 

työmäärät kasvavat.
Haemme joukkoomme 

HAKKUU- JA AJOKONEEN-HAKKUU- JA AJOKONEEN-
KULJETTAJAAKULJETTAJAA 

toistaiseksi voimassa 
olevaan työsuhteeseen. 

Työt alkavat sopimuksen mukaan.
Edellytämme kahden vuoden työkokemusta työstä. 

Hakuaika 15.12.2022 saakka.

KIINNOSTUITKO?
Soita Esalle 040 560 9302 tai laita sähköpostia: 

metsakoneurakointialatalo@gmail.com

ALAKOHTAISET ESITTELYT
Liiketoiminta Ahma-luokka klo 10.00–10.30
Puuteollisuus Kotka-luokka klo 11.00–11.30
Sosiaali- ja terveysala Otso-luokka klo 12.00–12.30
Sähkö- ja automaatioala Otava-luokka klo 13.00–13.30
GO DO tapahtuma

Esittelyissä mukana omaopettajien lisäksi myös 
työelämänedustajia. Tiloihin ja aloihin voi tutustua 
vapaasti klo 10.00–14.00.
  

VUONNA 2023 ALKAVIA KOULUTUKSIA  
PUDASJÄRVELLÄ

Hirsi- ja korjausrakentamisen koulutus

Puuteollisuuden perustutkinto,  
sahaprosessinhoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto,  
sähköasentaja

Energia-alan ammattitutkinto,  
sähköverkkoasentaja

Puuteollisuuden ammattitutkinto

TUVA tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Lisätietoa opinto-ohjaaja  
Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068.

osao.fi

Tervetuloa tutustumaan  
OSAOn Pudasjärven yksikköön 
tiistaina 13.12.2022 klo 10–14
Varsitie 7.  Glögi- ja torttutarjoilu.

AVOIMET 
OVET  
pikkujoulu- 
tunnelmissa

Seurakunnan kuluvanvuoden talous on 
jäämässä ylijäämäiseksi – vuoden 2023
talousarvio alijäämäinen
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 28.11. Kirkko-
valtuustolle saatetaan tie-
doksi talousarviototeuma 
31.10. ja esitetään, että käyt-
tötalousosassa toimintatuot-
tojen kokonaistoteuma on 
132 600 euroa, toteuma 65,2 
prosenttia. Toimintatuot-
toihin sisältyy puunmyyn-
tituottoja 15 000 euroa, joka 
on noin 25 000 euroa alle ta-
lousarviossa arvioidun mää-
rän. Toimintakulujen toteu-
ma on 1 062 200 euroa, eli 
74,2 prosenttia. Käyttötalo-
usmenojen säästöt ovat noin 
100 000 euroa. Kustannus-
säästöt ovat kertyneet pää-
osin henkilöstökuluista noin 
49 000 euroa, sekä palvelui-
den ostoista noin 52 000 eu-
roa. Kiinteistöjen ylläpitoku-
lut ovat noin 10 prosenttia 
yli talousarvion. Kirkollis-
verojen kertymä ja valtion-
rahoitus lokakuun lopussa 
on 1 157 000 euroa, joka noin 
62 000 euroa talousarvioen-
nustetta suurempi. Verotu-
lojen täydennysavustusmää-
rä on tänä vuonna 108 000 
euroa, joka on 11 000 euroa 
talousarvion määrärahaa 
suurempi. Toimintakatteen 
toteuma on 75,7 prosenttia. 
Rahoitusarvopaperit, rahat 
ja pankkisaamiset olivat lo-
kakuun lopussa 1,89 mil-
joonaa euroa, jotka kasvoi-
vat vuoden vaihteesta noin 
180 000 euroa. Rahavarojen 
lisäyksen merkittävämmät 
erät olivat koronaepidemi-
an takia säästyneet käyttöta-
lousmenot noin 100 000 eu-
roa sekä noin 62 000 euroa 
arvioitua parempi kirkol-
lisverokertymä. Seurakun-
nan talous vuonna 2022 
näyttää jäävän ylijäämäi-

seksi, joka päätettiin saat-
taa tiedoksi kirkkovaltuus-
tolle. Valtuustolle esitetään 
myös, että Sarakylän kappe-
lin maalaus- ja sadevesijär-
jestelmäinvestointi, kirkon 
kellotapulin tornin korjaus 
ja huoltomaalauskulut sekä 
seurakuntakeskuksen ää-
nentoistolaitteiden hankin-
takulut on järkevää kirjata 
käyttötalousosaan, jolloin ne 
eivät rasita tulevien vuosien 
tulosta poistojen kautta.

Traktorityöt ja 
haudankaivuut
Pudasjärven seurakunta oli 
pyytänyt tarjoukset seura-
kunnan kiinteistöjen piha-
alueiden ja hautausmaiden 
traktoritöistä sekä koneel-
lisista haudankaivuista ja 
haudanpeittämisistä ajalle 
2023–2026 sekä mahdolli-
set optiovuodet 2027-2028. 
Neuvosto päätti hyväksyä 
Kiinteistöhuolto Riekki Oy:n 
tarjouksen, sisältäen alueen 
Kurenala ja ympäristöalu-
eet ja Sarakylän kiinteistö-
jen piha-alueiden ja hauta-
usmaiden traktorityöt sekä 
koneelliset haudankaivut ja 
peittämiset. 

Hautapaikkojen 
luovutushinnat 
2023
Kirkkolain mukaan hautasi-
jan luovuttamisesta ja hau-
taamiseen liittyvistä palve-
luista tulee periä maksut, 
joiden määräämisessä ote-
taan huomioon seurakun-
nalle palvelun tuottamises-
ta aiheutuvat kustannukset. 
Maksujen perusteiden tu-
lee olla samat kaikille, joilla 
on oikeus tulla haudatuksi 
seurakunnan hautausmaal-

le. Seurakunta voi myöntää 
kokonaan tai osittain vapau-
tuksen maksuista, jos vaina-
ja on ollut rintamaveteraa-
ni, tai siihen rinnastettavasta 
syystä. Maksuvapautus voi 
koskea myös edellä tarkoite-
tun henkilön puolisoa. Neu-
vosto tehnyt maksuihin ko-
rotuksia verrattuna kuluvan 
vuoden taksoihin. 

Henkilökunnan 
lounas ja  
virike-etu
Seurakunta on tarjonnut 
henkilöstölle mahdollisuu-
den ruokailla paikallisis-
sa ravintoloissa paperisilla 
lounasseteleillä, joista työn-
tekijöiltä on peritty verotta-
jan määrittämä lounaan vä-
himmäisarvo. Seurakunta 
on näin tukenut työnteki-
jöiden terveellistä ruokailua 
työpäivinä verotusarvon ja 
lounaan hinnan erotuksen 
verran. Seurakunta on tar-
jonnut henkilöstölleen myös 
mahdollisuuden pitää huol-
ta kunnostaan virkistysui-
malan puikkarissa uinnin 
tai kuntosalin maksuttomal-
la käytölle kerran viikossa. 
Liikuntaedun arvo on täten 
ollut noin 286 euroa/työn-
tekijä vuodessa. Neuvosto 
hyväksyi seurakunnan hen-
kilöstön uudeksi lounasetu-
järjestelmäksi e-passin, niin 
että työntekijällä on oikeus 
saada passilleen verottajan 
hyväksymän maksimilouna-
sarvon mukainen rahamää-
rä työpäivää kohti ja työnte-
kijän palkasta vähennetään 
verottajan määrittämä lou-
naan vähimmäisarvo. Lisäk-
si työntekijöiden passille la-
dataan virike-etua 200 euroa 
vuodessa.

Talousarvio 2023 
ja toimintasuunni-
telma 2024 - 2025
Kirkkovaltuuston on hy-
väksyttävä vuoden loppuun 
mennessä seurakunnalle ta-
lousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on 
hyväksyttävä myös vähin-
tään kolmea vuotta koskeva 
toiminta- ja taloussuunnitel-
ma. Kirkkovaltuuston pää-
töksen mukaisesti vuoden 
2023 talousarvio on laadit-
tu 1,50 kirkollisveroprosent-
tiin pohjautuen. Vuosikate 
on ylijäämäinen 69 000 eu-
roa, joka kattaa osittain 211 
000 euron poistot. Riekin-
kankaan kappelille/hauta-
usmaalle on arviossa uudet 
saattovaunut noin 4 000 eu-
roa, seurakuntakeskuksen 
kirkkosaliin uusi videotykki 
5 000 euroa ja robottikame-
ra ohjainlaitteineen kirkol-
le 5 000 euroa. Investoin-
nit 2023 sisältävät seuraavat 
hankkeet: seurakuntakes-
kuksen remontti 845 000 eu-
roa, Riekinkankaan hautaus-
maan hirsiaidan kunnostus 
50 000 euroa. Hankkeen ko-
konaiskustannusarvio on 
150 000 euroa, joka on jaet-
tu vuodelle 2023 ja suunni-
telmavuosille 2024 ja 2025. 
Talousarvion vuosikate vuo-
delle 2023 on ylijäämäinen 
69 000 euroa. Seurakunnan 
varsinaisen toiminnan ja in-
vestointien nettorahavirta 
on talousarviovuonna 2023 
alijäämäinen 667 000 euroa. 
Suunnitellut investoinnit ja 
alijäämä katetaan aikaisem-
pien vuosien ylijäämistä. Ta-
lousarviovuosi 2023 näyttää 
127 000 euroa alijäämää.

Pudasjärveläinen -lehti 

Luonnonsuojelua koskeva 
lakiuudistus on ollut vii-
me aikoina julkisuudes-
sa esillä. Keskustan arvoja 
ovat kestävä luontosuhde 
ja realistinen vihreys. Siksi 
meille on tärkeää, että luon-
nonsuojelulaki tuodaan ny-
kyaikaan.

Luonnonsuojelulain uu-
distamisen tavoite on luon-
non monimuotoisuuden 
turvaaminen. Se on oikea 
tavoite. Luonnon tilaa pi-
tää parantaa, mutta samalla 
pitää turvata maan- ja met-
sänomistajien omaisuuden 
suoja ja kustannusten oi-
keudenmukainen jakautu-
minen. Suomen talouden 
kivijalkaa, metsien kestä-
vää käyttöä, ei pidä millään 
verukkeella vaarantaa.

Siksi Keskusta vaati hal-
lituksen esityksen valio-
kuntakäsittelyssä edus-

kunnassa sellaisten kohtien 
poistamista, jotka olisivat 
heikentäneet suomalais-
ten omaisuuden suojaa ja 
uhanneet metsiemme käyt-
töä. Ministeriön virka-
vastuulla tekemän arvion 
mukaan uhanalaisiksi sää-
dettävien luontotyyppien 
pinta-ala olisi voinut olla 
jopa yli 2 miljoonaa hehtaa-
ria ja valtaosa siitä on met-
sätalouskäytössä.

Metsät ja puu tarjoa-
vat suomalaisille valtavas-
ti työtä ja myös ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen tor-
juntaan. Koillismaalla met-
sien merkitys tiedetään 
omakohtaisesti sukupol-
vien mittaisen kokemuk-
sen kautta. Myös vesilakiin 
ehdotetut korvauksetto-
mat luontotyyppilisäykset 
poistettiin lakiehdotukses-
ta. Lopulta yhteisymmär-

rys pykälien poistamises-
ta syntyi kokoomuksen ja 
perussuomalaisten kanssa. 
Keskustan eduskuntaryh-
mä ei hyväksy korvaukse-
tonta ”harmaata suojelua”.

 Kun muutamia pykäliä 
lakiesityksestä poistettiin, 
uudistuksesta tulee parem-
pi, sillä luonnonsuojelua 
selkeytetään ja vahviste-
taan. Esimerkiksi vapaaeh-
toisten suojeluohjelmien, 
kuten Helmi- ja Metso-oh-
jelmien asemaa vahviste-
taan. Metsästäjien oikeu-
det laajenevat ja haitallisten 
vieraslajien poistoa helpo-
tetaan kansallispuistoissa 
ja luonnonpuistoissa.

Lakiuudistuksessa huo-
mioidaan keskustan vah-
vasti edistämä poik-
keusluvalla ammuttujen 
valkoposkihanhien hyö-
dyntäminen. Lausumaeh-

dotuksessa edellytetään, 
että hallitus valmistelee vä-
littömästi luonnonsuojelu-
lain täydennyksen tämän 
osalta. Luonnonsuojelula-
kia ei siis ole vesitetty eikä 
varsinkaan kaadettu. Uu-
distus ja sen myötä luon-
nonsuojelu Suomessa ete-
nee. Omaisuuden suoja 
turvataan ja suojelun kus-
tannukset jakaantuvat oi-
keudenmukaisesti.

Politiikka on yhteisten 
asioiden hoitamista. On 
tärkeää, että eduskunnas-
sa pidetään huolta suoma-
laisten oikeuksista ja oikeu-
denmukaisesta kohtelusta. 
Pidetään koko Suomi elin-
voimaisena ja hyvinvoiva-
na.

 
Pekka 

Aittakumpu
 

Luonnonsuojelu etenee oikeudenmukaisesti
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LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ- JA RAKENNUSPELTITYÖT.
UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN 

URAKALLA TAI TUNTITYÖNNÄ.

ILMA-
VESILÄMPÖPUMPUT 

ILMALÄMPÖ-
PUMPUT

Kauttamme mm.

FC Kurenpojat 

KLO 16.30 kaikki kauden aikana mukana  
olleet pelaajat palkitaan!

FC KURENPOIKIEN, KOKO SEURAN 
YHTEINEN JALKAPALLOKAUDEN 

PÄÄTÖS-JA PALKITSEMISTILAISUUS 
SEKÄ FUTSALKAUDEN AVAUS 

LA 10.12. TS-SALILLA. 

KLO 18.00 MIESTEN 
EDUSTUKSEN KOTIAVAUS 
FC KURENPOJAT - FC OPA 

Kioski palvelee. 
Tervetuloa koko perheen voimin! 

Jarin pakinat
Joutilas vai ei
Kaiken tekemisen ei tarvitse näkyä päälle-
päin.

Odottelua
Välillä ei tarvitse tehdä muuta kuin odot-
taa, niin asiat hoituvat itsestään.

Hampaaton
Hampaita ei tarvitse pestä, jos niitä ei ole. 
Säästyy näin hammastahnaa aimo annos!

Mieli pettyy
Jos sitä miettii päässään jonkin asian val-
miiksi, niin on vaarana, että kun se asia on 
toteutettu, saattaa luvassa olla pettymys. 
Mikäli se ei vastaakaan sitä mitä on huo-
lella kuvitellut ja miettinyt. Keljun tempun 

teki tuo mieli!

Luottamuspula
Jos minulla olisi ufoalus, niin en ainakaan 
lentelisi sillä. Samasta syystä, kun en lennä
lentokoneessa. Kammoksun korkeita paik-
koja. Eikä luottamus ihmisen tekniikkaan 
ole niin korkealla, että nousisin pilviin sel-
laisella. No, entäpä sitten luottamus ufo-
jen tekniikkaan, kun minulla olisi niiden 
alus? Eipä ole luottoa siihenkään. Niitähän 
on rymissyt alas vuosien saatossa, vaik-
ka kuinka. Ufomies kyllä navigoi taitavas-
ti pitkin poikin galakseja, mutta rysäyttää 
aavikolla pahki paikan ainoaan kivenloh-
kareeseen. Eihän se varsinaisesti ole aluk-
sen vika, vaan enemmänkin lentäjän. Niin 
tai näin: en lennä. Sillä hyvä. (Lentäkööt 
ne, jotka uskaltavat.)                   Jari Outila


