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Palvelut puhuttivat 
Vanhus- ja vammais-
neuvostossa

PUDASjärveläinen
s. 7

KoillisAuto Oy:llä 
avajaiset

s. 9
Kurenpoikien kausi 
2020-2021 päätettiin 
palkitsemisiin s. 15

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

TILAUSAJOT 8-52 paikkaisilla busseilla

stpliikenne.fi

PYYDÄ TARJOUS!
puh. 0400 165 866

myynti@stpliikenne.fi

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

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

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

Toyota Corolla farmari 1,4 ben-
sa, vm. 2006, HYVIN PIDETTY, aj. 
260 500 km, kats. 7/2021, kahdet 
renkaat, ilmastointi, HYVÄ, huolto-
kirja.   
 3400 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

  KALAKAVERI

KALAKAVERIN POP UP -MYYMÄLÄ 

TYÖSORMIKKAAT
pukinnahkaa

390
pari 1950

AV. TO-PE 4.-5.11. KLO 10-18 
ENT. KIRJAKAUPAN TILOISSA

Polar, kannelliset 
hAUTAKYNTTILÄT 25 h 895 ÖLJY- 

KYNTTILÄT 390
24 kpl

10 kpl

NAISILLE JA MIEhILLE: SORMIKKAAT, KINTAAT,
SUKAT, ALUSASUT (MYÖS MERINOT), LAKIT, PIPOT.

Hajakokoja miesten hOUSUJA
1000 2000

Naisille 
UNTUVARUKKASIA 1580

Metsästäjän KÄSINEET 1950

1490Miesten PUUVILLA- 
KERRASTO

Tuulen ja sateenpitävät 
TOPPASORMIKKAAT 850

590VILLASUKAT (50 %) 3 PR

12 PR 2500yht.

Vuorelliset TALVITYÖ-
SORMIKKAAT (pari 4,90) 2950

790MERINOVILLA-
SUKAT

12 PR

alk.

Kotimaiset 
POSSUNKORVAT 065

693alk.

/kpl
Englantilaiset luistamattomat
KARVA-ALUSTAT

TÄTÄ EIVÄT TEE MUUT! KALAKAVERIN JOULULAhJA: SÄILYTÄ OSTOSKUITTISI! KOKO 
SUMMA ON VALMISTA RAhAA SEURAAVAN KÄYNTIMME YhTEYDESSÄ JOULUKUUSSA.

Loput hIRVILIIVIT
+ luistamaton ASEhIhNA

Tarjous koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin.  
Etu on henkilökohtainen. Tarjous ei koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana  
maksetuista tuoteostoista, jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Tarjous on voimassa 21.11.2021 asti.

Osta silmälasit, saat kaupan päälle mitkä tahansa samanarvoiset tai edullisemmat  
silmälasit, merkkiaurinkolasit tai piilolinssit – ja S-Etukortilla Bonus tuplana!  
Lisäksi silmälasien ostajalle optikon näöntutkimus 0 €.

KAHDET LASIT,  
 YKSI HINTA.

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI TAI 010 190 200 (mpm/pvm)

PIDENSIMME
KAMPANJAA
21.11. ASTI!

PUDASJÄRVI TORITIE 1, 020 760 8649 

Tervetuloa 
autoliikkeen avajaisiin!

HERNEKEITTO- JA 
KAHVITARJOILU

pe 5.11. alkaen klo 10 
Pistotie 4 (ent. Kellon Saha) 93100 Pudasjärvi

050 554 3992  |  www.koillisauto.fi

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

Pudasjärven OPtiikan 
ruska-ajan 

tarjOukset!!

Yksiteholasien ostajalle 1.6 ohennetut 

linssit kehyksen hinnalla!
Tarjous voimassa kun ostat linssit ja kehykset normaalihinnalla. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LiikE TäYnnä 

sYksYn 
uuTuus-

kEhYksiä! 

Moniteho-
lasien ostajalle 

toinen linssi 

0€! 

Lääkäripäivät: ke 17.11., ke 1.12. ja ke 15.12.

Ma-to klo 10-17, pe 10-15, la suljettu.
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Ke 1.12.2021 klo 12-14 
Jouluinen  
Kahvila, 
liepeen Pappilan väentupa, 
liepeen pappila 2, 93100 Pudasjärvi.
Tervetuloa omaishoitajat ja läheiset sekä myös hoidettavat, viettä-
mään yhteistä aikaa tunnelmalliseen miljööseen. Jouluruokailun 
vuoksi ilmoittautuminen 22.11.2021 mennessä Saila Käsmä-Karja-
lainen puh. 044 2301 439. Ilmoita samalla ruoka-aine allergiat. Osal-
listujamäärä on rajoitettu ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Jouluruokailu on maksuton.

Järjestäjä: Koillismaan Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry/OmaisOiva toi-
minta ja Pudasjärven seurakunta.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Pyhäinpäivän messu Sarakylän kappelissa la 6.11. kel-
lo 10. Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Messussa muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen Saraky-
lään haudattuja seurakuntalaisia.  

Pyhäinpäivän messu kirkossa la 6.11. kello 19. Toimit-
taa Jari Valkonen, avustaa Timo Liikanen, kanttorina Kei-
jo Piirainen. Messussa muistetaan viime pyhäinpäivän jäl-
keen kuolleita seurakuntalaisia. Messu on katsottavissa 
seurakunnan YouTube-kanavan kautta. Kirkkokyyti srk-
kodilta kello 18.30, paluu messun jälkeen. Omavastuu 5 
€. 

Messu seurakuntakodilla su 7.11. kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttori-
na Keijo Piirainen. Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmä 
avustaa. Kirkkokahvit. Messu on katsottavissa seurakun-
nan YouTube-kanavan kautta. 

Iltakirkko seurakuntakodilla to 11.11. kello 19. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen, kirkkokuo-
ro.

Kasvatuksen vastuuryhmän kokous Seurakuntakodilla 
to 4.11. kello 17–19. Asialista lähetetty jäsenille sähkö-
postilla.

Iltakahvila Rönö Seurakuntakodilla pe 5.11. kello 18–
22. (Rönön ovi on Pappilantien puoleisessa päädyssä, sei-
nällä olevan ison ristin vierestä lähtee portaat alas.)

Rippikoulun sunnuntaipäivät 
Talviripari ja Kesäripari 2 ryhmän sunnuntaipäivä Seura-
kuntakodilla su 7.11. kello 9-14. (Muut-ryhmä su 21.11. 
Ja Kesäripari 1 su 28.11.) Rippikoulun sunnuntaipäivä on 
osa kotiseurakuntaan tutustumisjaksoa. Päivän ohjelmassa 
on jumalanpalvelus, lounas ja rippikouluopetusta.

Lapsiparkki pe 5.11. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. 
Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille 040 868 4730 
Tanja / 040 586 1217 Marja. Laitathan lapsellesi pienen 
välipalan ja juoman mukaan.

Perhekerho ke 10.11. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.  
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun ai-
kuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, 
pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja makeaa.

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 10–12 
seurakuntakodilla. Myynnissä kahvia, pullaa, villasukkia 
ja lapasia. Pullaa myös mukaan!

Kauneimpia joululauluja kylille voi varata kirkkoher-
ranvirastosta, p. 08 882 3100. 

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 seurakuntakodilla

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

Lähetystalkooilta ma 8.11. kello 18 Talkootuvassa (Juko-
lantie 4).

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

Rauhanyhdistykset: Pyhäinpäiväseurat ry:llä la 6.11. kel-
lo 15 (Tapani Kopsa, Erkki Peltoniemi), su 7.11. kello 13 
(Erkki Peltoniemi, Tapani Kopsa) sekä su 7.11. kello 17 
(Tapani Kopsa, Erkki Peltoniemi), seurat Sarakylän kou-
lulla su 7.11. kello 12 (Lauri Kaikkonen, Esko Löppönen).

Kastettu: Eevi Olivia Ylitalo.

Haudattu: Heino Heikki Sormunen 81 v, Väinö Johannes 
Väyrynen 78 v. 

Jalat pidän mullassa maailman,
Katseellani taivasta tavoitan
Tiedän minne matkaani tehdä saan,
Olen kansalainen kahden maan.

Näin sanoittaa kristityn tuntoja muu-
sikko Pekka Simojoki veisussaan Kahden 
maan kansalainen. Yhtä tunnettu lienee 
samanniminen virsi, joka löytyy virsikir-
jasta numerolla 924. Sen on säveltänyt 
Jaakko Löytty ja sanoittanut Kaija Pis-
pa. Molemmissa käsitellään tulevan kirk-
kosunnuntain aihetta kristitystä kahden 
maan kansalaisena. Mitä niiden kansalai-
suus tarkoittaa?

Olen huomannut ajan juoksun
Nähnyt varjojen kasvavan
Mutta pelkää en; unelmani ei ole unta.

Kristittyinä meitä kutsumaan kiittä-
mään ja palvelemaan Jumalaa sekä aut-
tamaan lähimmäisiämme Jeesuksen 
antaman esimerkin mukaisesti. Tätä palve-
lutehtävää kristityt toteuttavat omassa ar-

jessaan ja se tuo sisältöä elämään. Jalkojen 
on oltava tukevasti maan pinnalla ja kat-
seen kohti taivasta. Lopullinen kotimme 
on Jumalan luona taivaassa ja tämä maan-
päällinen oleminen on lopultakin vain ohi-
menevää. Kristittynä voin jättää elämäni 
minua suurempiin käsiin, kun uskon Ju-
malan hyvyyteen ja kaikkivoipaisuuteen. 
Hän antoi meille Poikansa Jeesuksen, jot-
ta minun ei tarvitsisi pelätä pahuutta ja 
kuolemaa: kaikki on sovitettu Jeesukses-
sa Kristuksessa. Pyhä Raamattu kertoo 
meille tästä. Kuitenkin olen myös maalli-
sen yhteiskunnan jäsen ja minulla on sii-
hen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. 
Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta 
ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita, tai 
ainakin meidän pitäisi. Yhteiskunta kuu-
luu Jumalan asettamaan elämänjärjestyk-
seen, joka suojelee ja palvelee ihmiselä-
mää. Siksi laittomuudet ja asiaton käytös 
on aina otettava vakavasti, niin kirkossa 
kuin muuallakin yhteiskunnassa. Kristityn 
tehtävä ei ole loukata, sortaa tai vaarantaa 
muita omalla toiminnallaan. 

Kerran paikalleen lasken auran,
Kerran viljani korjataan
Silloin tiedän sen; olen tullut viimeinkin 
kotiin.

Seurakunnan jäsenenä saan ympäril-
leni yhteisön, johon kuulua. Kaikki ovat 
seurakuntaan ja sen toimintaan tervetul-
leita. Jumalaan voi toki uskoa ilman yh-
teyttä seurakuntaan, mutta kristinusko on 
oikeastaan tarkoitettu yhteisölliseksi. Ku-
vaavaa on, mitä tapahtuu elämän lopus-
sa: jokainen seurakunnan jäsen siunataan 
kirkkomaahan, oli paikalla omaisia tai ei. 
Pappi, suntio, kanttori ja vapaaehtoiset ar-
kunkantajat saattavat vainajan matkaan, 
eikä kenenkään tarvitse lähteä yksin. Läh-
töhetkelläkin meitä kantavat ikuiset käsi-
varret. 

seurakunta-pastori 
Eva-Maria 
Mustonen

Jalat maassa ja katse taivaassa

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

www.vkkmedia.fi

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Kaupunginhallituksen ko-
kouksen 26.10. alussa kuul-
tiin kaupunginjohtaja Tomi 
Timosen katsaus, jossa hän 
valotti haastatteluaan Oulun 
kaupungin konsernijohtajan 
virkaan. Hän myös kertoi 
tuoreet kuulumiset OSAO:n 
tila-asioista, hyvinvointi-
aluevalmistelusta. Seuraa-
va kaupunginhallituksen 
kokous on 9.11., mutta nor-
maaliaikataulun mukainen 
23.11. kokous siirrettiin pi-
dettäväksi 30.11. Seuraava 
valtuuston kokous on 15.11. 
mutta joulukuun valtuus-
ton kokous siirrettiin pidet-
täväksi 15.12.

Käsiteltiin talouden to-
teumaa kuluvalta vuodelta 
syyskuun loppuun saakka. 
Toimintatuotot ovat ker-
tyneet 4,6 prosenttia yli ta-
saisen kertymän ja toimin-
tamenot ylittäneet tasaisen 
kertymän 0,7 prosentilla. 
Toimintakate 70 337 euroa 
oli budjetin mukainen. Ve-
rotulot ovat kertyneet noin 
miljoona euroa talousarviota 
paremmin ja suunta jatkuu 
kuntaliiton veroennusteen 
mukaan. Valtionosuudet 
ovat kertyneet alle talousar-
vion 258 279 euroa. Inves-
tointien toteuma syyskuun 
loppuun mennessä on mii-
nus 1 254 449 euroa ja käyt-
töprosentti on 43,4. Suuri 
osa investoinneista ajoittuu 
loppuvuoden ajalle mut-

ta kaikki investoinnit eivät 
tule toteumaan investointi-
ohjelman mukaisesti. Lainat 
olivat vähentyneet 1 550 204 
eurolla. Rahavarojen lisäys 
oli 1 104 496 euroa. 

Ensi vuoden tulovero-
prosentista esitystä tehtäes-
sä Ilona Ritola esitti Crista 
Van der Vegtin kannattama-
na, että veroprosentti tulee 
laskea 20,50 prosenttiin. Esi-
tys ei saanut sen suurempaa 
kannatusta, joten kaupun-
ginhallitus esitti, että val-
tuusto päättäisi vuoden 2022 
tuloveroprosentiksi 21,0. 

Käsiteltiin kiinteistöve-
rolinjausta vuodelle 2022 ja 
ehdotettiin, että valtuusto 
päättää vahvistaa kiinteis-
töveroprosentit seuraavas-
ti: yleinen kiinteistövero-
prosentti 1,00, vakituiseen 
asumiseen käytetty as. 0,41, 
muu asuinrakennus 1,10, 
yleishyödyllinen yhteisö 
0,40, rakentamaton raken-
nuspaikka 3,50 ja voimalai-
tosrakennukset 3,10.

Kiintiöpakolaisten 
vastaanottamisesta
Pudasjärven Perussuoma-
laisten valtuustoryhmä oli 
jättänyt valtuustoaloitteen 
kiintiöpakolaisten vastaan-
oton lopettamisesta. Aloitet-
ta käsiteltäessä Ilona Ritola 
esitti Crista Van der Vegtin 
kannattama, että Pudasjär-
ven kaupunki päivittää so-

pimuksen ELY-keskuksen 
kanssa niin, että jatkossa 
kaupungin vuosittainen pa-
kolaiskiintiö on nolla hen-
kilöä, eikä yksittäisten 
kiireellisten tapausten sijoit-
taminen Pudasjärvelle ole 
mahdollista. Muilta osin so-
pimus pidettäisiin voimassa, 
jotta kaupunki voi sopimuk-
sen mukaiset korvaukset 
vastaanottaa niiden henki-
löiden osalta, jotka ovat kor-
vaukseen oikeutettuja. Kun 
korvausaika päättyy, irti-
sanottaisiin myös sopimus. 
Esitys ei saanut sen suurem-
paa kannatusta, joten hal-
litus päätti äänin 7-2, että 
kaupunki ei irtisano Ely-
keskuksen kanssa tehtyä so-
pimusta. 

Hankeasioita
Voimaa vanhuuteen on 
Ikäinstituutin ylläpitämä 
terveysliikuntaohjelma, jota 
on koordinoinut Ikäinsti-
tuutti vuodesta 2005 alkaen. 
Nyt alkava ohjelmakausi on 
vuosille 2022 - 2024, ja haku-
aika päättyi 29.10. Päätettiin, 
että Pudasjärven kaupunki 
hakee mukaan Voimaa van-
huuteen -ohjelmaan vuosille 
2022 - 2024. 

Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri toimii vuonna 
2020 kuntien kanssa sovitul-
la tavalla hankehallinnoi-
jana Pohjois-Pohjanmaan 
Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -hankkeessa. 
Hankkeen 1. vaiheen budjet-
ti on 4 914 000 euroa. Hanke 
jatkuu ja sen täydennyshaus-
sa sairaanhoitopiiri on ha-
kenut hankkeen 2. vaiheel-
le STM:n valtionavustusta 9 
900 205 euroa. Avustus on 
100 prosenttia hyväksytyis-
tä kustannuksista eli ei edel-
lytä kunnilta omarahoitus-
osuutta. Kaupunki päätti 
sitoutua POPsote -hankkeen 
jatkoon ja allekirjoittaa kun-
tasitoumuksen.

Aluevaalien  
äänestyspaikat
Aluevaalit toimitetaan 
23.1.2022. Ennakkoäänestyk-
sen ajanjakso on kotimaassa 
12.-18.1. ja ulkomailla 12.-
15.1. Vaalipäivän äänestys-
paikoiksi päätettiin: Noki-
pannu Oy (Ervastin entinen 
koulu), Niemitalon Juusto-
la, Hyvän olon keskus Pirt-
ti, Sarakylän koulu, Siuran 
työväentalo-Kylätalo, Hir-
vaskosken koulu. Ennakko-
äänestyspaikoiksi päätettiin: 
Hyvän olon keskus Pirt-
ti, Niemitalon Juustola, Li-
vokas ry, Sarakylän koulu, 
Pikku-Syöte ja Puhoskylän 
kyläseuran talo. Ennakko-
äänestys järjestetään lisäksi 
terveysaseman vuodeosas-
tolla ja sosiaalihuollon val-
vonnallisissa yksiköissä.

Pudasjärveläinen -lehti

Pudasjärvi jatkanee nykyisellä 
21,0 tuloveroprosentilla
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Viikonlopuksi

olkaa hyvä

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

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

voimassa To-la 4.-6.11. SUOMI

HERKKUTORILTA Fazer
muumiTikkari 
8 g (12,50€/kg)

yksittäin 0,19€/kpl  
Rajoitus 5 erää per talous

1.- 10
KpL

Erä
HERKKUTORILTA

voimassa To-la 4.-6.11.

1995
kg

Disas

kirJolohENmäTi ja 
kylmäSavuSTETTu 
kirJolohENmäTi
100 g (39,90/kg), pakaste

399
prk

1.-kpl

Valio
olTErmaNNi 
JuuSToT 
250 g (4,00/kg)
Rajoitus 4/kpl talous

SavulohifilEE 
pärEEN päällä

Irto tai pakattu kaupan valikoiman 
mukaan,  Norja

Erä

K-Ruokamestarin
parEmpi  

karJalaNpaiSTi

1295
kg

Hätälä
TuorE lohifilEE
C-leikattu, vakuumipakattu
Norja
Rajoitus  
2 filettä/talous 1295

kg

Erä

Haapalan

lEipäJuuSToT
500 g (9,98/kg)

499
kpl

Greendeli

voilEipäkakuT
750 g (17,26/kg)

1295
kpl

Erä

-28-39%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 12,99-14,99/24-pack  
(1,34-1,59/l) sis. pantit 2,40

Ilman Plussa-korttia  
5,49 pkt (10,98-13,73/kg)

Coca-Cola

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

Juhla Mokka

JauhETuT kahviT
400-500 g (7,50-9,38/kg)  
Rajoitus 1 erä/talous

24
-pAcK

-31%
Plussa-kortilla

TARJOUKSET VOIMASSA  
To-Su 4.-7.11.  

ELLEI TOISIN MAINITA

Yksittäin 5,49 rs (18,30/kg)

10.-
pENSaSmuSTikka
300 g (11,11/kg) 
Peru/Etelä-Afrikka 

1990

kukkakimppu
Hollanti

kimppu

750

999
KAhVIKAKKUA
resepti k-ruOkA.Fi/reseptit 
tAi k-ruOkA-sOVellus

2
pKT

3 Rs

RUODOTON

RUODOTON

Iso-Syötteen laskettelukausi alkoi

Syksyllä tehty lumetusuudistus 
mahdollisti aikaisen avauksen

Olli Toivanen valmistelee rinnettä laskettelukuntoon Iso-
Syötteellä 25.10.

Uudet pillitykit tekevät lunta Iso-Syötteellä 22.10.

Iso-Syötteen laskettelukausi 
alkoi perjantaina 29.10. Suo-
malaisista keskuksista Iso-
Syöte avasi laskettelukauten-
sa kolmantena, heti Levin ja 
Rukan jälkeen. Ensimmäise-
nä viikonloppuna laskemaan 
päästiin perherinteeseen nu-
mero 9. Rinteeseen edellis-
viikolla asennettujen pilli-
tykkien avulla alle kahdessa 
vuorokaudessa tehty lumi 
riitti Suomen eteläisimmän 
tunturin talvikauden avauk-
seen. Viikonlopun hissiliput 
myytiin avajaisviikonlopun 
kunniaksi puoleen hintaan 
normaalista.

Rinnekoneenkuljettaja 
Olli Toivanen levitti tiistaina 
uusien lance-, eli pillitykki-
en alle syntyneitä lumikaso-
ja Iso-Syötteen Lumimaassa. 
Rinnekone eli tamppari liik-
kuu rauhallisesti edestakai-
sin, levittäen ohutta lumipat-
jaa lumetuskasojen välille. 22 
uutta pillitykkiä saapui Iso-
Syötteelle edellisviikolla suo-
raan Keski-Euroopasta. Ne 
olivat viimeinen silaus pitkin 
syksyä tehtyyn lumetus- ja 
rinnevalaistusprojektiin.

-Lunta ei ollut paljon, mut-
ta ammattitaitoisella työllä 

se saatiin riittämään rinteen 
avaamiseen syyslomalaisten 
iloksi. Aiemmin teimme heti 
kauden alussa kaiken talvi-
kaudelle tarvittavan lumen, 
mutta nyt pääsemme avaa-
maan kauden ja voimme jat-
kaa lumetusta pitkin kautta 
vaikkapa yöaikaan. Kevättä 
varten tarvittavat lisälume-
tukset tehdään sitten tammi-
helmikuun pakkasilla, kun 
ilmat ovat optimaaliset ja lu-
metus kaikkein tehokkainta, 
kertoi Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen rinnepäällikkö Mikko 
Törmälä. 

Uuden tykkikaluston ja 
pakkasten saapuminen lähes 
yhtä aikaa saavat hymyn rin-
nepäällikön huulille: 

-Saimme juuri uudet tykit 
paikalleen, kun syksyn en-
simmäiset pakkaset saapui-
vat. Tarkoitus oli alkuun tes-
tailla uutta kalustoa ja mihin 
se pystyy. Uusi järjestelmä 
lunasti lupaukset kuitenkin 
yllättävän nopeasti; saimme 
rinteen auki ennätyksellises-
sä lumetusajassa, eihän sii-
hen voi olla muuta kuin tyy-
tyväinen, Törmälä iloitsi.

Pudasjärveläinen -lehti

Vaikka aika kuluu, on ih-
minen evoluution näkö-
kulmasta kuitenkin lähes 
samassa pisteessä kuin se 
oli 300 vuotta sitten. Kaik-
ki perustoiminnot ovat 
tallella; uhkaava tilanne 
käynnistää adrenaliinin 
tuotannon, pimeä metsä on 
valtava uhka, tuli rauhoit-
taa mielen ja karkottaa pe-
dot, kaikki hyvä kerätään 
mikä on kerättävissä.

Nykymaailma on kui-
tenkin perin erilainen kuin 
se aika, kun puisella tali-
kolla heinät talikoitiin sei-
päisiin. Maanviljelys oli ai-
kanaan erittäin työllistävä 
ammatti. Maata käännet-
tiin, kylvettiin, niitettiin ja 
jatkojalostettiin käsin. Sit-
ten tuli Zetor ja muut ”hel-
vetinkoneet”, jotka tuot-
tivat omistajille voittoja, 
mutta löivät työväenluok-
kaa kaksin käsin.

Nykypäivän työnmur-
roksessa käy täsmälleen 
samalla tavalla -pääoma 
ja omistajat pyrkivät ke-
räämään maksimaalisen 
voiton. Vaikka monessa 
yrityksessä painotetaan aja-
tusta; työntekijä on tärkein 
- lähes aina se perustuu pel-
kästään siihen, kuinka pal-
jon ihmismassa voi tuottaa 
rahaa hyvin pienelle piiril-
le. Sosialistisia työnantajia 

Henkilö on aina 
aikansa tuotos

on Suomessa perin harvas-
sa, vaikka tiedän, että hei-
tä on.

Juuri nyt ja tänään alem-
pi keskiluokka on saatu pi-
dettyä tyytyväisenä velka-
karusellilla. Hyvin moni 
asia ostetaan velaksi: talo, 
auto, mökki, moottori-
kelkka ym. Tästä lainatus-
ta pääomasta maksetaan 
korkoa, joka menee suo-
raan sen taskuun, jolla on 
mahdollisuus rahoittaa ih-
misten unelmia. Sitten kun 
homma sakkaa, vedetään 
velalliset kontilleen - sa-
maan tapaan kuin kaikissa 
talous/velkakriiseissä (-90 
luvun lama).

Ihmisten hierarkiassa on 
aina tasoja, ja se taso mihin 
tämän lukijat kuuluvat, on 
paljon alempana kuin ha-
luaisit uskoa. Me pyöri-
tämme tätä maailmaa, joku 
muu ostaa velattomasti hu-
vipurret ja AMG Mersut. 
Meidän osana on tuottaa, 
ja toivoisin todella, että me 
osaamme haluta siitä pa-
noksesta oman kohtuulli-
sen osamme!

Tiedosta asemasi ja 
toimi yhteistyössä 
kaltaisiesi kanssa!

Antti 
Tihinen 
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suoraan tilalta
Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 19.11.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

a. Pöntiön 
VilJa-

Possua 

Tomi Illikainen

Ajanvaraukset: 040 148 0553. Lonikantie 4, Pudasjärvi

koulutettu hieroja / urheiluhieroja

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 

•  klassinen hieronta
•  urheiluhieronta
•  passiiviset venyttelyt 

lihastekniikalla

•  lihaskalvohieronta
•  kinesioteippaus
•  henkilökohtainen 

liikunnanohjaus.

Maksuvälineenä käy:

• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti
Suksien voitelupalvelu

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Rokote kannattaa ottaa
Ihmisen influenssavi-
rus eristettiin 1933. Aasia-
lainen (H2N2) influenssa 
1957/1958 oli ensimmäinen 
pandemia, jonka aikana in-
fluenssarokotetta oli olemas-
sa. Seuraava oli hongkongi-
lainen (H3N2) 1968/1969. 
Suomen varuskuntia kier-
si 1977/1978 moskovalai-
seksi kutsuttu virus (H1N1). 
Muistan sairastaneeni tajun-
taa riipivän kuumetaudin 
niin 1969 kuin 1978. Oheinen 
kuva on Ruotuväki lehdestä 
8.2.1978. Kuinka maltillista 
tiedottaminen tuolloin oli-
kaan.

2003 SARS, Sikainfluens-
sa 2009, 2012 MERS, SARS-
CoV-2 alkaen 2019 jne. Vi-
ruksia tutkitaan ja rokotteita 
kehitetään koko ajan. Toimi-
akseen uusi rokote tarvitsee 
korkean rokotekattavuuden. 
Kaikilla rokotteilla voi olla 
haittavaikutuksia, mutta ne 
ovat yleensä ohimeneviä ja 
niitä esiintyy vain pienellä 
osalla rokotetuista. Kaikki 
eivät voi rokotetta ottaa neu-
lakammon tai muun tervey-
dellisen syyn vuoksi.  

Nykyisessä informaatio-
tulvassa voi yllättää epävar-
ma olo, jopa pelko, koska 
huuhaa-tietoa jaetaan tääl-
lä Pudasjärvelläkin. Estää-
kö kansainvälinen salajuo-
ni, loislääke Ivermektiini, 
luulot tai naapurin mielipi-

de ottamasta rokotteen? Täl-
laisessa ”matkailupitäjässä” 
voisi kuvitella itsesuojelu-
vaiston toimivan niin, että 
aikuisväestö käy piikillä. 
Varmistettuja tartuntoja 82 
kaikkiaan. Toisaalta immu-
niteetin voi hankkia taudin 
sairastamalla. Kylmä har-
kinta on parempi kuin tun-
teella meneminen. 

Minulle ei ole tullut ro-
kotteista käsivarren jo-
motusta tai päänkivistys-
tä kummempia oireita. 
Olen elämäni aikana saa-
nut kymmeniä rokotuksia, 
suurin osa pistoksena ja Po-
lio-Sabina suitse sokeripa-
lassa helmikuussa 1985. Sil-
loin 95 prosenttia kansasta 
otti rokotteen. Oman suo-
jan lisäksi suomalaiset ha-
lusivat suojata koko yhteis-
kunnan. Vaikka nykyinen 
pudasjärvisten rokotekatta-
vuus (kaksi annosta, liki 70 
%) on aika hyvä, silti vähin-
tään 80 prosentin kattavuu-
teen on vielä matkaa. Saisiko 
perheenjäsenten, sukulais-
ten ja ystävien suojaaminen 
ottamaan rokotteen? Täs-
sä kuussa alkavat vuosittai-
set influenssarokotukset ja 
jatketaan kolmannen koro-
narokotteen jakoa. Pudasjär-
vellä rokotteiden jako toimii 
niin hienosti, että varmasti 
aika löytyy myös ensimmäi-
selle piikille rohkaistuneille. 

Ruotuväki lehdeltä sain luvan käyttää skannaamaani kuvaa 
jutussani.

Lopuksi aiheeseen liitty-
vää huumoria: 2017 ilmes-
tyi Asterix sarjakuva-albu-
mi Kilpa-ajo halki Italian 
(EGMONT kustannus). Alla 
linkki tarinan sivulle, jos 
albumia ei ole saatavilla. 

https://fi.wikipedia.org/
wiki/Kilpa-ajo_halki_Italian

Raivaaja Juhola 
(Anagrammi, vaan ei 

pseudonyymi)

olen ToRilla Pe 5.11. alKaen Klo 9.00
Voit myös tilata SWIPE-tuotteita

s-posti: terttu.vaaraniemi@hotmail.com
044 508 2029

Seurakuntamme on saanut 
Yhteisvastuukeräyksen vi-
rallisesti päätökseen. Kerä-
yssummamme oli 8682,09 
euroa, jota voidaan pitää hy-
vänä saavutuksena korona-
varjon alla toimiessamme ja 
eläessämme. 

Rohkea tavoitteemme oli 
kerätä tänä vuonna 10 000 
euroa. Aivan tähän tavoit-
teeseen emme päässeet. Ko-
ronatilanne haastoi kulu-
neen vuoden aikana, minkä 
vuoksi jätimme ”ovelta ovel-
le” -keräyksen kokonaan vä-
liin. ”Ovelta ovelle” -keräys 
on tuonut keräyspottiin kes-
kimäärin noin 4000 euroa 
joka vuosi. Tämä keräyspot-
ti olisi ollut merkittävä lisä 
tulokseemme. Toivottavas-
ti ensi vuonna tilanne on toi-
nen ja voimme suorittaa ke-
räystä perinteiseen tapaan 
kotiovilla.

Haasteista huolimatta 
saimme keräyksen aikana 
järjestettyä useita tapahtu-
mia. Laskiaistiistaina möim-
me seurakuntatalolla her-
nekeittoa koronarajoitukset 
huomioiden, helatorstai-
na pidimme jumalanpalve-
luksen jälkeen pihakahvi-
lan, elokuussa järjestimme 
mukavan toritapahtuman ja 
syyskuussa meillä oli sama-

na päivänä sekä Yhteisvas-
tuulounas että Yhteisvas-
tuukirppis. Merkittävä osa 
keräystuloksesta tipahteli 
Yhteisvastuun keräyslippai-
siin tapahtumien yhteydessä 
sekä erillisessä keräyspäiväs-
sä keskustamme kauppo-
jen edustoilla. Tänä vuon-
na meillä oli ensimmäistä 
kertaa keskustan kauppojen 
ja liikenneasemien kassoil-
la keräyslippaita, joihin ker-
tyi huomattava summa Yh-
teisvastuulle. Tänä vuonna 
Yhteisvastuukeräyksemme 
spesiaalijuttu oli Yhteisvas-
tuujumppakepit, jotka toi-
vat iloa ja piristystä monelle 
ja jumppakeppejä myymällä 
saimme keräykseen muka-
vasti varoja.

Ilman innokkaita ja ahke-
ria vapaaehtoisia tapahtumi-
en järjestelyissä ja jumppa-
keppien sukkakudonnassa 
olisi keräyksemme toimin-
nallinen sisältö ollut varsin 
vaatimaton. Suurkiitos kai-
kille vapaaehtoisille, jotka 
olitte mukana tapahtumis-
sa ja kudoitte jumppakep-
pisukkia! Luonnollisesti il-
man lahjoittajia keräykseen 
ei kertyisi ensimmäistäkään 
senttiä. Keskimäärin jokai-
nen pudasjärveläinen lah-
joitti 1,10 euroa keräykseen. 

Yhteisvastuukeräys keräsi taloudellisissa 
vaikeuksissa oleville ikäihmisille

Suurkiitos lahjoittajille! 
Keräyssummastamme 

saamme 20 prosenttia ko-
tiseurakuntaan, jolla aute-
taan tämän vuoden Yhteis-
vastuun teeman mukaisesti 
taloudellisissa vaikeuksissa 
olevia ikäihmisiä. Varat käy-
tetään ensi vuoden aikana. 
Vielä emme ole päättäneet, 
kuinka nämä varat käyt-
täisimme. Ehdotuksia ote-
taan vastaan.

Ensi vuonna Yhteisvas-
tuukeräyksen teemana on 
”koronan seurauksista kärsi-
vien lasten ja nuorten autta-
minen”. Keräys alkaa helmi-
kuussa 2021, jolloin nähdään 

jälleen Yhteisvastuun mer-
keissä. Loppuun vielä kerta-
uksena, jos on päässyt unoh-
tumaan: Yhteisvastuukeräys 
on Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon suurkeräys, 
joka on järjestetty vuosit-
tain vuodesta 1950 lähtien. 
Keräysvaroilla autetaan ih-
misiä niin kotimaassa kuin 
ulkomaiden katastrofialu-
eilla Kirkon Ulkomaanavun 
kautta.

Marko Väyrynen 
kotiseurakunnan 

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

8-19
9-16

PE-TO 5.-11.11. PYHÄINPÄIVÄÄN rauTaOsasTOlTaAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjaNTaINa 5.11. Ma-TI 8.-9.11. KE-TO 10.-11.11.

PErjaNTaI 5.11. MaaNaNTaI-TOrsTaI 8.-11.11.

249199 100 179
kg
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249895
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100

kg

2 kalaa/talous
raj. erä

795
kg kg

kg

plo

kg

1190

149
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kg 395695

399
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895
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kg

kg
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kpl kg

215

100
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275
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250
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3995

1395

1495

199,-

299
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kg kg
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2 kg/tal.

ras

kpl

1000

1390

aVaIMENTEKO ja 

luKKOTarVIKKEET

kg

2 pss

199
ras

3 kg/tal.

1995
185 225 249 849

749
399 235 595

359

549

550 055

295

349295 690995

2 pkt/talous

Kariniemen
brOIlErIN

MINuuTTIPIHVIT
290-370 g

Atria
lIHaPYörYKKÄ 360 g 

tai
jauHEKlIHaPIHVIT 

380 g

Atria
PIKKu-

KINKKu
1 kg

Myllyn Paras
TOrTTu-
TaIKINa

1 kg

jÄÄVuOrI-
salaaTTI

Hollanti

sIIKlI
PEruNa

pakattu

Atria kunnon
HErKKu-
lENKKI

450 g

Red Del
OMENa

Italia

MYsKI-
KurPITsa

Portugali

Kotimainen
tuore
KIrjO-
lOHI

Hartwall
PEPsI Max
1,5 l
sis. pantin

HK O&O
YlIKYPsÄ 
sauNa-
PalVI tai 
KEITTO-
KINKKu 300 g

rIIsTa-
KÄrIsTYs

Kivetön
VIHrEÄ tai 
TuMMa 
rYPÄlE 
500 g

Kotimainen
tuore
sIlaKKa
kokonainen
pyyntivaraus

Kotimainen
KErÄ-
KaalI

Snellman
TOsIMurEa 
KEITTO-, 
PalVI- tai 
KOrPPu-
KINKu 200 g

Kuuma
grIllaTTu
brOIlErI
kokonainen

Valio
KuOHu-
KErMa
3,3 dl

Atria
METsÄs- 
TÄjÄN- 
MaKKara
palana

Atria
POrsaaN ulKO-
fIlEE 
n. 1,5 kg/kpl 
naturell

jauHElIHa
sIKa-NauTa

Porsaan
ETusElKÄ ja laPa

Hyvä
NauTa
jauHElIHa
rasvaa 
max 10%

HK
aITO
NaKIT
350-420 g

Viennetta 
jÄÄTElö-
KaKuT
0,65 l

McVities 
Kaura-
KEKsI 
300 g

Pringles 
sNacKs-
lasTuT
180-200 g

Vaasan 
ruIssIPsI
150 g
sourcream onion

Tasangon
tuore 
PIParI-
TaIKINa
500 g

Ricola 
KurKKu-
PasTIllIT
67 g

Weetabix 
MurO
430 g
original

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

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

KEVYTPrEssuT 
esim. 2x3 m

Fiskars 
rETKIKIrVEs X7

Tarmo
rETKIKIrVEs 35 cm

Forsman
jauHEMaKsa-
PIHVI

Airam Led 
6x5,5w E27 sixpack
laMPuT

jÄNIs-/
ElÄINVErKKO 
vihr.pvc 1,2x2,5 m

Kivikylän
PIKNIK
PaIsTI
n. 1,5 kg/kpl

Kotimainen
MINIluuMu-
TOMaaTTI
250 g

Prego
ruuVI- 
MEIssElI-
sarja
56-osainen

HauTa-
KYNTTIlÄ
paloaika120h 

HauTa-
KYNTTIlÄ 
TEKsTIllÄ
paloaika 65h

HauTa-
KYNTTIlÄ
4 kpl
paloaika 25h

öljY-
KYNTTIlÄ
12 kpl
paloaika 55h

öljY-
KYNTTIlÄ
6 kpl
paloaika 96h

HauTa-
KYNTTIlÄ 
sYdÄN
18 cm
paloaika 120h

Polarisaatio 
lYHTY-
KYNTTIlÄ
12 kpl
paloaika n.14h

lYHTY-
KYNTTIlÄ
10 kpl, 5x6cm
paloaika n.18h

Havi 
juHla-
KruuNu 
KYNTTIlÄ
6 kpl/pkt

PöYTÄ-
KYNTTIlÄ
8x25 cm 
paloaika n.160h

PöYTÄ-
KYNTTIlÄ
8 kpl
paloaika 16h

Patentti 
HauTa-
KYNTTIlÄ

Havi  
TuIKKu
50 kpl

ulKOTulI
6 kpl 
paloaika 4-6h

Polar 
ulKOTulI
13x15cm
paloaika 8-10h

lEd 
lYHTYjÄ

Paljon erilaisia 
lYHTYjÄ
alkaenalkaen
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Edustajiston vaalit 2021

Ehdokkaat
Äänestysaika 4.11. klo 8 – 17.11. klo 16

Ahonen Eija
Lähihoitaja, eläkeläinen
Kipinä

2

Erkkilä Heikki
Laitosmies, asentaja
Pudasjärvi

3

Hanhela Kirsi
Yrittäjä, sairaanhoitaja
Syöte

4

Heikkinen Pertti
Toimitusjohtaja
Oulu

5

Holappa Ulla-Maija
Lähihoitaja
Jaurakkajärvi

6

Jurmu Marja-Leena
Opettaja
Pudasjärvi

7

Karhu Janne
Tekninen johtaja
Pudasjärvi

8

Kettunen Lilja
Ttm, palveluesimies, sairaanhoitaja
Pudasjärvi

9

Kosamo Henna
Maatalousyrittäjä, kirjanpitäjä
Pintamo

10

Kujala Harri
Palomies
Pudasjärvi

11

Kujala Tauno
Eläkeläinen
Kiiminki

12

Kumpumäki Seppo
Eläkeläinen, yrittäjä
Pudasjärvi

13

Lantto Päivi
Tehtaanjohtaja
Pudasjärvi

14

Leppänen Samuli
Toiminnanjohtaja, metsätalousins.
Pudasjärvi

15

Lybeck Tuula
Hankejohtaja, OTK
Helsinki

16
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Holappa Ulla-Maija
Lähihoitaja
Jaurakkajärvi

6

Jurmu Marja-Leena
Opettaja
Pudasjärvi

7

Karhu Janne
Tekninen johtaja
Pudasjärvi

8

Kettunen Lilja
Ttm, palveluesimies, sairaanhoitaja
Pudasjärvi

9

Kosamo Henna
Maatalousyrittäjä, kirjanpitäjä
Pintamo

10

Kujala Harri
Palomies
Pudasjärvi

11

Kujala Tauno
Eläkeläinen
Kiiminki

12

Kumpumäki Seppo
Eläkeläinen, yrittäjä
Pudasjärvi

13

Lantto Päivi
Tehtaanjohtaja
Pudasjärvi

14

Leppänen Samuli
Toiminnanjohtaja, metsätalousins.
Pudasjärvi

15

Lybeck Tuula
Hankejohtaja, OTK
Helsinki
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Mattila Juhani
Palvelusihteeri
Pudasjärvi

17

Mäntykenttä Ari
Verkostoasentaja, pääluottamusmies
Ylikiiminki

19

Niemitalo Antti
Yrittäjä
Kollaja

20

Nikula Veli
Eläkeläinen, metsätalousteknikko
Sotkajärvi

21

Ojala Elisa
Kirkkomuusikko
Jaurakkajärvi

22

Putula Miriam
Logopedian opiskelija
Oulu

23

Ronkainen Suvi
Maatalousyrittäjä
Pudasjärvi

24

Sihvomaa Jukka
Varatuomari
Oulu

25

Sihvonen Maarit
Toimitusjohtaja, fysioterapeutti
Oulu

26

Sipilä Anni
KTM, yrittäjä
Jääli

27

Stenius Sanna
Insinööri (AMK)
Kipinä

28

Tauriainen Matti
ICT-Projektipäällikkö
Pudasjärvi

29

Timonen Mika
Työnjohtaja
Pudasjärvi

30

Turves Kalevi
Yrittäjä
Hetejärvi

31

Virtanen Ilpo
oikeustieteen kand, varatuomari
Pudasjärvi

32

Väisänen Taru
Opiskelija (Oulun yliopisto, kemia)
Oulu

33
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Edustajiston vaalit 2021

Omistaja-asiakas, vaikuta paikallisesti 
ja anna äänesi Pudasjärven Osuuspankin 

edustajiston vaaleissa 2021. 

Teoilla on väliä

Äänestys alkaa 4.11. klo 8:00 ja päättyy 17.11. klo 16:00. Äänestä helposti verkossa osoitteessa op.fi/edustajistonvaalit
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Toimettomuus on monien paheiden äiti. Eräskin his-
torioitsija tuumasi, että jos Eeva olisi ommellut vii-
kunalehdistä housuja Aatamille, hänellä ei olisi ol-
lut aikaa kuunnella käärmettä. Toimettomuus liittyy 
läheisesti myös lama-aikaan, sillä silloin nekin asiak-
kaat, jotka eivät koskaan maksa laskujaan, lopettavat 
tilaamisen. 
Mutta – nuorella yrittäjällä lama ja toimettomuus voi-
vat olla jo ovella ennen kuin yrityksen toiminta on 
edes käynnistynyt. Kun Amerikassa aloitteleva yrittäjä 
avaa autotallinsa oven, oven edessä on valmiina kaksi 
miljoona asiakasta. Kun meillä aloitteleva yrittäjä avaa 
autotallinsa oven, oven edessä on kaksi metriä lunta.

* * *
Seija Kajaanista muistelee kesäistä uintiretkeä J. L. 
Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoita mukaellen: 
”Mennyttä kesää muistelen, niin mielelläni aina”.  
Teija: – Äiti saanko mennä uimaan? perheen pienim-
mäinen kärttää innoissaan.
Äiti: – Et tässä rannassa – täällä on liian syvää. Teija: - 
Mutta saahan isikin!
Äiti: – Saa saa, mutta isillä onkin iso henkivakuutus!

* * *
Mattotelineellä: – Minusta näyttää, että poskesi ovat 
pyöristyneet aika lailla? Elli sanoo Allille. – Taisitte syö-
dä Saimaan lomallanne hyvin? Alli: – Ei vaan minun 
piti kahden viikon telttaretkemme aikana puhaltaa 
joka ilta ilmapatjat täyteen!  

* * *
Lähikahvilassa: – Eikö sitä myökii liitytä paenonvarti-
joihin? Hilma kysyy.
Vilma: – Minähän en ou just muuta tehnäkkää kun 
paenoo vahtinna, eikä ou piässy lihat livahtammaa!

* * *
Koulun alettua: – Äiti, isä, minä sain pääroolin kou-
lun näytelmässä! tytär hihkaisee. 
Isä: – Minähän olen aina sanonut, että vaikka sinä olet 
yhtä pullukka kuin äitisi, niin näyttelijälahjasi olet pe-
rinyt minulta. Muistan, että jo alaluokilla minä . . .
Äiti: – No nuo jorinat on kuultu jo moneen kertaa. 
Mutta – mitä sinä esität?
Tytär: – Synttärijuhlien pitopöydän täytekakkua! 

* * *
Savolainen selitys. Mies palaa kaupunkireissulta 
monta tuntia myöhässä.
– Missee sinä out oekee lorvaillu ja tuon näkösenä? 
vaimo säksättää.
– Kuuleha, kun minä jäen aaton alle. 
– Elähä puhu satuja – ee mikkää auto ryllee tuntitolo-
kulla yhe ukon piällä!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Toimettomuus on 
monien paheiden äiti

Palvelut puhuttivat 
Vanhus- ja vammaisneuvostossa
Marraskuun ensimmäisenä 
päivänä kokoontui Pudas-
järven Vanhus- ja vammais-
neuvosto kaupungintalon 
valtuustosali Otavassa. Pai-
kalla oli neuvoston jäsenis-
tön lisäksi myös uutena kau-
punginhallituksesta Marja 
Lantto sekä sihteerinä toi-
mi Pudasjärven kaupungin 
palvelusuunnittelija Sinikka 
Mosorin. 

Vierailijoina kokouksessa 
olivat mukana paikan päällä 
yhteisövaliokunnan puheen-
johtaja Jorma Kouva, nuo-
riso-ohjaaja Marita Hankila 
sekä liikunnanohjaaja Sam-
po Laakkonen. 

Etäyhteydellä kokousti-
vat hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja Mirka Väy-
rynen hyvinvointipäällikkö 
Outi Nivakoski sekä Oulun-
kaaren palveluohjaaja Lilja 
Kettunen. 

Kelan palvelupisteen su-
pistuneet aukioloajat ja pal-
veluitten muuttuminen 
digimaailmaan on huoles-
tuttavaa etenkin vanhus-
väestön osalta. Kaikki ikä-
ryhmät tarvitsevat Kelan 
palveluita ja tämä toiminta-
tavan muutos aiheutti moni-
muotoista keskustelua Van-
hus- ja vammaisneuvoston 
kokouksessa. Kelan vastaus 
on, että palveluita uudiste-
taan ja entistä enemmän asi-
ointia ohjataan verkkoon.  
Kaikilla ei kuitenkaan ole 
mahdollista tai osaamista 
käyttää digipalveluja. 

Puhelimitse toki saa vie-
lä palveluja, mutta puhelut 
ohjautuvat valtakunnallisen 
numeron kautta mihin ta-
hansa etäpisteeseen - ei siis 
välttämättä oman paikka-
kunnan Kelaan. 

Pudasjärven Kelan toi-
misto siirtyi lokakuun alus-
sa Pirttiin ja palvelua saa 
aikavarauksella perjantaik-
si kello 10-12 sekä 13-15 vä-
lisiksi ajoiksi. Kokemusten 
mukaan siinä aikajanassa 
ehtii palvelemaan enintään 
kahdeksaa asiakasta. Otta-
en huomioon Pudasjärven 
kaupungin pitkät etäisyydet 
ja yhteiskuljetukset, asiointi 
Kelan toimistossa on hanka-
loitunut supistuneitten pal-
veluaikojen vuoksi. 

Pudasjärven Kelan henki-
lökunta on myös ollut siinä 
käsityksessä, että palveluajat 
lisääntyvät.

Yhteistyötä kaivataan 
osaavien nuorten kanssa 
muun muassa sähköisten 
viestintävälineitten käyttöo-
pastuksessa.

Outi Nivakoski ker-
toi kokouksessa kuulumi-
sia Voimaa vanhuudesta 
-hankkeen etenemisestä. Pu-
dasjärven kaupunginhallitus 
on päättänyt 26.10.2021 ko-
kouksessaan lähteä mukaan 
Ikäinstituutin tarjoamaan 
kolmivuotisohjelmaan. Kau-
punki sai määräaikaan men-

nessä tarpeellisen määrän 
sitovia aiesopimuksia yhdis-
tyksiltä.

- Edelleen on mahdollis-
ta tehdä näitä sopimuksia, 
lisäsi liikunnanohjaaja Sam-
po Laakkonen ja antoi tar-
kennuksia esitettyihin kysy-
myksiin.

Marita Hankila esitteli 
Pirtin uusien nuorisotilojen 
käyttöä. Tilat ovat pääsään-
töisesti nuorten käytössä ar-
ki-iltoina ja satunnaises-
ti myös lauantaisin. Tiloissa 
on muun muassa astiasto 
70:lle hengelle, sekä kaik-
ki tarvittavat koneet ja lait-
teet videotykistä lähtien, jo-
ten kokoustaminen on myös 
mahdollista niissä tiloissa. 
Seuraavaa Vanhus- ja vam-
maisneuvoston kokous on-
kin mahdollista järjestää uu-
sissa nuorisotiloissa. 

Tilojen käytöstä tullaan 
perimään vuokraa, mutta 
asia vahvistuu vasta uuden 
vuoden puolella. 

Varauksista ja lisätietojen 
antamisesta vastaavat nuori-
so-ohjaajat. 

Auditoriotilat puhutut-
tivat myös. Tilat ovat hyvät 
ja toimivat, mutta suurten 
massatapahtumien, kuten 
monipäiväisten messujen 
järjestämisessä on ongelmia 
muun muassa ruokailujen 
järjestämisessä. 

Sisäänajoviikot ovat me-
nossa, jolloin erilaisia epä-
kohtia päästään kartoitta-
maan ja toivottavasti myös 
korjaamaan. 

Vanhustentalojen 
pihatiet
Edellisessä Vanhus- ja vam-
maisneuvoston kokouksessa 
käsiteltiin Vanhustetalojen 
piha-aluetta, joka aiheutti 
keskustelua myös tässä ko-
kouksessa. Piha-alue on vie-
lä sepelipintainen, joka on 
hankala ja jopa vaarallinen 
liikkua rollaattorin ja pyörä-
tuolin kanssa. Huolesta on 
laitettu viestiä Vanhustenta-
loyhdistyksen puheenjohta-
jalle.

Kokouksen toiveena on, 
että piha kunnostettaisiin ta-
saisemmaksi joko asfaltti-

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa kuntavaalien jälkeen uudella ko-
koonpanolla. Toisena oikealta uutena kunnanhallituksen nimeämänä edustajana Marja Lant-
to. 

Pappilantien uusien Vanhustentalojen ulkoilualueet ja kul-
kureitit ovat vaarallisia liikkua rollaattorin tai pyörätuolin 
kanssa irtokivisen sepelipinnan vuoksi.

pinnalla tai edullisemmalla 
kivituhkalla tai muulla ta-
saisemmalla pinnoitteella. 

Vanhustoiminta tulee 
saamaan uusimpaan raken-
nettavaan taloon myös ker-
hotilat. Vanhusten virike-
kerho on saanut toistaiseksi 
seurakunnalta rippikoulu-
salin tilat käyttöön, jossa ko-
koonnutaan joka toinen tiis-
tai. Seuraava kerhopäivä on 
tiistaina 16.11.

Vanhusten päivätoimin-
nan puolella on myös aktii-
vista toimintaa. Ikäihmisten 
parkki on tarjolla perjan-
taisin Palvelukeskuksessa, 
mutta sen palvelun käyttö 
on toistaiseksi jäänyt vähäi-
seksi.

Terttu Salmi
tiedottaja, Vanhus- ja  

vammaisneuvosto
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Ministeri Hanna Sarkkinen

Työpaikkojen syntymistä edistettävä kaikkialle Suomeen
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 
vieraili lauantaina 30.10. Hyvinvointi kuuluu 

kaikille -Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston 
järjestämässä yleisötilaisuudessa M-Tavaratalon 

edustalla ja puhui iltapäivällä Syötteen 
LumiAreenalla Pohjois-Suomen Ay-päivillä. 

Julkisuudessa tämän halli-
tuskauden ehkä polttavin 
kysymys on ollut työllisyys-
toimet. Vaikka nykyinen 
hallitus on kaikilla lasken-
tatavoilla tehnyt päätökset 
vaikutuksiltaan suuremmis-
ta työllisyystoimista kuin 
yksikään aiempi hallitus, 
huutavat monet edelleen, 
että mitään toimia ei ole teh-
ty. Selitys tälle vääristelylle 
on yksinkertainen: oikeisto-
opposition mielestä ainoas-
taan palkkojen polkeminen 
tai köyhimmiltä suomalai-
silta leikkaaminen lasketaan 
työllisyystoimiksi. En itse 
usko, että työttömyyttä rat-
kaistaan leikkaamalla työttö-
myysturvaa tai rankaisemal-
la ihmisiä työttömyydestä. 
Sen sijaan yhteiskunnan on 
pystyttävä edistämään työ-
paikkojen syntymistä kaik-
kialle Suomeen. Tähän tar-
vitaan aktiivista elinkeino- ja 

aluepolitiikkaa, joka huo-
mioi myös kasvukeskusten 
ulkopuoliset alueet. Uusi-
en työpaikkojen lisäksi tar-
vitsemme toki myös keino-
ja saada avoimet työpaikat ja 
työttömät kohtaamaan ny-
kyistä paremmin.

Ratkaisut tähän ovat en-
nen kaikkea yksilöllisiä: toi-
selle ratkaisu voi olla kou-
lutus, toiselle palkkatuki ja 
joillakin työllistyminen edel-
lyttää terveysongelmien hoi-
tamista. Vuonna 2020 meillä 
oli 568 000 ulosottovelallista, 
joiden kohdalla paljon pu-
hutut kannustinloukut ovat 
kouriin tuntuvia. Ulosoton 
suojaosan korottaminen tai 
muu ulosoton uudistami-
nen ja ennen kaikkea ylivel-
kaantumista ennaltaehkäise-
vät toimet ovat keskeisiä ja 
välttämättömiä niin työnte-
on kannusteiden parantami-
seksi kuin syrjäytymisen vä-

hentämiseksi.
Sosiaali- ja terveysminis-

teriössä onkin käynnistetty 
työelämähankkeiden koko-
naisuus, jossa panostetaan 
työhyvinvointiin, osatyö-
kykyisten työllistymiseen ja 
mielenterveysongelmien en-
naltaehkäisyyn työelämässä.

Koulutuksen  
resursseja  
lisätty
Kovaa työllisyyspolitiikkaa, 
on myös koulutuspolitiikka. 
Hallitus on vastannut haas-
teeseen lisäämällä koulutuk-
sen resursseja jokaisella as-
teella ja toteuttamalla muun 
muassa oppivelvollisuu-
den uudistuksen, jonka ta-
voitteena on pitää jokainen 
nuori maksuttomalla koulu-
polulla 18-ikävuoteen asti. 
Samalla vauhditetaan jatku-
vaa oppimista työuran aika-
na.

Valitettavan moni yli 
50-vuotias törmää työmark-
kinoilla ikäsyrjintään. Siihen 
puuttuminen edellyttää sekä 
lainsäädännöllisiä toimia 
että asennemuutosta työpai-
koilla. On kestämätöntä, että 

parhaassa työiässä olevia 
kokeneita työntekijöitä sy-
sätään syrjään. Siihen meil-
lä ei yhteiskuntana ole va-
raa, joten tarvitsemme laajaa 
muutosta asenteisiin. Ikään-
tyneiden ohella syrjintää 
työmarkkinoilla kohtaavat 
maahanmuuttajat, osatyö-
kykyiset ja pitkäaikaistyöt-
tömät. Nuorillekaan ei aina 
haluta antaa mahdollisuut-
ta, kun työkokemusta ei ole 
kertynyt tai pelätään työn-
tekijän perheenperustamis-
ta. Samalla kun puhutaan 
työvoimapulasta, ei moni 
työhaluinen saa kovalla 
yritykselläkään työtä. Työ-
voimapulasta puhuttaessa 
myös markkinatalouden lai-
nalaisuudet tuntuvat usein 
unohtuvan. Markkinoilla 
niukkuus nostaa aina hintaa. 

Yksi keino työntekijöi-
den löytämiseksi on tarjota 
parempia työehtoja- ja olo-
suhteita. Tämä pätee paitsi 
yrityksissä, myös julkisella 
sektorilla, jota työvoimapu-
la aidosti koskettaa muun 
muassa sote-alalla. Hallitus 
on käynnistämässä poikki-
hallinnollista ohjelmaa sote-
alan työvoiman saatavuu-

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen tapasi ihmisiä 
lauantaina 30.10. Kurenalla ja puhui Pohjois-Suomen Ay-päi-
villä Syötteellä.

den helpottamiseksi.

Aluevaalit ovat 
sote-vaalit
Tulevat aluevaalit ovat sote-
vaalit ja sitä kautta merkit-
tävissä määrin myös pal-
kansaajien vaalit. Tulevien 
hyvinvointialueiden työn-
antajapolitiikan on oltava 
laadukasta paitsi työnteki-
jöiden, myös palveluiden 
käyttäjien vuoksi.

Jos työntekijöiden ase-
maa ei pystytä paranta-

maan, ei pystytä myös-
kään parantamaan 
palveluiden saatavuutta tai 
laatua. Toisin sanoen kyse 
on paitsi solidaarisuudes-
ta, myös jokaisen palkansaa-
jan ja palveluita käyttävän 
edusta. Siksi palkansaaja-
liikkeen äänen on syytä kuu-
lua aluevaaleissa, kuten sen 
tulee kuulua yhteiskunnassa 
myös laajemmin.

Pudasjärveläinen -lehti

Edessä vuosisadan tärkeimmät vaalit
Vasemmistoliiton Pudasjär-
ven osasto järjesti lauantaina 
30.10. Hyvinvointi kuuluu 
kaikille -yleisötilaisuuden 
M-Tavaratalon pihalla. Tilai-
suudessa vierailivat sosiaa-
li- ja terveysministeri Hanna 
Sarkkinen Oulusta ja kan-
sanedustaja Katja Hänninen 
Raahesta. Heidän puheillaan 
oli jatkuvasti ihmisiä, useat 
jo ennestään tuttujakin hei-
dän aikaisemmilta Pudasjär-
ven vierailuiltaan. Aluevaa-
liehdokkaiden Antti Tihisen 
ja Eija Ikosen grillimakkara-
pisteellä oli välillä jonoakin. 
Palan painikkeeksi tarjot-
tiin mehua. Syksyinen lau-
ha ja tyyni ilma suosi tapah-
tumaa. 

Katja Hänninen totesi, 
että ensi tammikuussa vali-

taan Suomen ensimmäiset 
päättäjät hyvinvointialuei-
den valtuustoihin. Alueval-
tuustot päättävät jatkossa 
esimerkiksi, onko jokaisessa 
kunnassa oma sosiaali- ja ter-
veysasema, millaiset resurs-
sit perhepalveluilla, neuvo-
loilla ja lastensuojelulla on 
tai miten mielenterveyspal-
velut ja vanhushoiva on jär-
jestetty. Myös omaishoitaji-
en tekemän arvokkaan työn 
tukeminen ja heidän jaksa-
misestaan huolehtiminen 
kuuluvat aluevaltuustojen 
päätösvaltaan. Koko sote-
henkilöstön työhyvinvoin-
nin ja riittävyyden turvaa-
minen on valtava vastuu, 
joten ei ole samantekevää 
millaisella arvopohjalla tule-
vaa hyvinvointialuetta luot-

sataan. 
Nämä ovat vuosisadan 

tärkeimmät vaalit, joten toi-
von, että jokainen meis-
tä käyttää äänioikeuttaan ja 
että saamme aluevaltuus-
toihin alueellisesti ja poliit-
tisesti laajan kattavuuden. 
Tulevaisuudessa vaalit ovat 
kuntavaalien yhteydessä ja 
itse olen pohtinut sitä, että 
vaaleissa voisi olla käytös-
sä ns. jäsenaluevaali kuten 
on esim. Arinan edustajis-
ton vaaleissa. Paikkojen jy-
vittämisellä voisimme ehkä 
turvata paremmin myös pie-
nempien paikkakuntien ih-
misten edustuksellisen de-
mokratian toteutumisen 
aluevaltuustojen kokoonpa-
nossa, totesi Hänninen. HT

Ministeri Hanna Sarkkiselle oli ihmisillä paljon asiaa; toiveita ja terveisiä.

Aluevaaliehdokkaat Eija Ikonen ja Antti Tihinen tarjosivat grillimakkaroita ja mehua, joita 
nauttimassa oli välillä jonoakin. 

Eero Räisänen jututtamassa kansanedustaja Katja Hännistä (oikealla) ja hänen kaverinaan Pu-
dasjärvelle saapunutta Tarja Ollanketoa, joka on myös aluevaaliehdokas. Ollanketo on myös 
Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 
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RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`

Keittiöt, liukuovikaapistot
ja kaikki kiintokalusteet

suoraan paikalliselta
valmistajalta.

www.rautiokalustaa.fi

Tommi Niskanen Vuoden  
puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaalla
Kuntayhteistyöstä kiitelty 
Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajaTommi Niska-
nen palkittiin Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien Vuoden 
puheenjohtajana 2021. Pal-
kinto luovutettiin torstaina 
28.10. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien vuosikokouksessa 
Siikajoella. 

K-Supermarket kauppi-
aana toimiva Niskanen on 
aktiivinen ja näkyvä toimi-
ja Pudasjärvellä. Palkinnon 
perusteluissa Niskasta kii-
teltiin siitä, että hän on ol-
lut vahvasti luomassa ja tu-
kemassa perinnettä mm. 
suomalaisen Yrittäjän päi-
vän 5.9. Suomen lipun nos-
tamisessa salkoon yhdessä 
kaupungin kanssa. Markki-

nat ovat olleet ja ovat yksi 
vuoden merkkitapahtu-
mista ja iso ponnistus pai-
kalliselle yrittäjäjärjestölle. 
Säännöllinen yhteydenpi-
to kuntapäättäjiin, Pudas-
järven keskustan ja Syötteen 
matkailualueen kehittämi-
nen, kuvaavat hyvin Tommi 
Niskasen aktiivista ja kehit-
tämispainotteista toimintaa. 
Niskanen kuuluu myös Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n hal-
litukseen. 

-Tommi Niskanen on ak-
tiivisesti osallistunut aluejär-
jestön tilaisuuksiin, tehnyt 
ansiokasta kuntayhteistyötä, 
rakentanut yhteistyötä yrit-
täjien ja K-kauppaketjun vä-
lille ja tehnyt pitkäjänteisesti 
hyvää työtä kokonaisuutena 

paikallisesti ja koko järjes-
tökentässä”, perustelee va-
lintaa Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien puheenjohtaja Jus-
si Riikonen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien Vuoden paikallis-
yhdistyksen puheenjohta-
jan nuijan saa henkilö, joka 
osoittaa erityisen aktiivista 
otetta yrittäjien ja yritysten 
asioiden esille nostamises-
sa ja käytännön tekemisessä 
johtamansa paikallisen yrit-
täjäyhdistyksen kautta, alu-
eella ja valtakunnallisesti-
kin. 

PPY tiedotus,
 kuva Heimo Turunen

Vuoden puheenjohtaja Tommi Niskanen keskellä PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmaisen ja 
puheenjohtaja Jussi Riikosen kanssa.

KoillisAuto Oy:llä avajaiset
Kuusamontien varressa, 
katsastusaseman ja TB:n 
polttoainejakelun naa-
purissa, Pistotie 4:ssä on 
aloittanut toimintansa lo-
kakuun lopulla uusi auto-
liike KoillisAuto Oy, joka 
viettää avajaisia perjan-
taina 5.11. Avajaisvierail-
le tarjotaan hernekeittoa 
ja kahvia kello 10 alkaen. 
Yrittäjänä toimiva Kimmo 
Juusola on kartuttanut au-
tojen myyntikokemusta 
viimeisen kolmen vuoden 
aikana kahdessakin auto-
liikkeessä Kiimingissä ja 
Rovaniemellä. Juusolalla 
on metsäalan koulutus ja 
alan työkokemustakin on 
pitkältä ajalta Pudasjärvel-
lä. Uusi yrittäjä liittyi kuun 
vaihteessa myös Pudasjär-
ven Yrittäjien jäseneksi. 

Myytävät autot Juuso-
la hankkii yksityisiltä ja 
autoliikkeiltä. Pudasjär-

ven Kehitys Oy:ltä vuokrat-
tu kiinteistö tunnetaan enti-
senä Kellon Sahana. Kylmää 
tilaa on 350 neliömetriä ja 
lämmintä, lähinnä toimisto-
tilaa, noin 50 neliön verran. 

Liike on avoinna arkisin 
kello 9-17. Katsastuskonttori 

on vieressä. Autojen huol-
to- ja korjauspalvelut hän 
hankkii alan ammatti-
laisyrityksiltä. Toistaisek-
si Kimmo Juusola kertoi 
pärjäävänsä ilman työnte-
kijöitä. HT 

Kuluvalla viikolla tiistaina 2.11. Koillissähkön Svante Yli-
lehto asensi yrittäjä Kimmo Juusolan kanssa autoliikkeen 
kiinteistöön mainoskylttejä ja -valoja. Iso mainoskyltti tu-
lee myös Kuusamon tien puoleiselle seinälle.

Myytävät autot Juusola hankkii yksityisiltä ja autoliikkeiltä.
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Kaavoitus on maankäytön 
perusasia. Se tarkoittaa alu-
eiden käytön ja rakentami-
sen sääntelyä. Kaavassa va-
rataan alueita mm. tiestölle, 
asutukselle, palveluille, vir-
kistysalueille, luontokohteil-
le, maa- ja metsätaloudelle. 
Kaavoitussuunnitelmia teh-
dään sitä varten, että kylä-
alueen yhdyskuntatoiminta 
voidaan jäsentää ja järjestää 
oikeudenmukaisesti. Tavoit-
teena on hyvä elinympäris-
tö, kylien kehittyminen ja ra-
kentamisen hyvä laatu.

Pudasjärven kaupungin 
alueella lähes kaikki merkit-
tävät kylä- ja vesistöjen var-
rella olevat alueet on kaa-
voitettu. Jotta tällainen alue 

kehittyisi ja peruspalvelut 
voitaisiin turvata paremmin, 
on kaavoitus tärkeä pohja 
määrätietoiselle kehittämi-
selle.

Ennen kuin kaavoitus-
prosessi käynnistetään, jär-
jestetään alueen maanomis-
tajien kuuleminen. Yleinen 
tapa järjestää kuuleminen, 
on laatia kysely maanomis-
tajille. Jos kaavoitusprosessi 
käynnistyy, se lähtee etene-
mään jaksotetusti ja joka jak-
soon liittyy myös uusi kuu-
leminen. Laki vaatii, että 
suunnittelu on avointa ja jo-
kainen asianomainen voi ha-
lutessaan vaikuttaa kaavoi-
tusprosessin eri vaiheisiin.

Kaavassa vahvistetul-

le tonttimaalle määritellään 
arvo, jonka mukaan määräy-
tyy mahdollinen kiinteistö-
vero, mutta esim. jätevesiku-
luja ei määritellä kaavasta. 
Toki maanomistaja, joka saa 
kaavassa rakennusoikeut-
ta, osallistuu omalta määrä-
osaltaan myös kaavan kus-
tannuksiin. 

Kaavoitus helpottaa olen-
naisesti tonttikauppoja, kos-
ka mahdollisia poikkeamis-
lupia ei silloin tarvitse hakea 
ja se puolestaan keventää 
kaupungin lupaviranomais-
ten työtaakkaa.

Koska kaupungin kehit-
tymisen tärkein ehto on va-
kituiset ja vapaa-ajan asuk-
kaat, on kaavoittaminen 

kustannuksiltaan edullista 
satsausta kylien elinvoiman 
turvaamiselle.

Kaiken kaikkiaan kaa-
voittamisella saadaan ky-
läalueen ja vesistöjen 
ranta-alueiden rakentamis-
mahdollisuudet kaikkien 
tietoon ja ovat näin hyödyn-
nettävissä. Kyläalueen kaa-
va on ulkopuoliselle erään-
lainen Tervetuloa-toivotus, 
eli se on merkki kyläalueen 
elinvoimasta ja yhteishen-
gestä. Sitä kautta lisääntyy 
kiinnostus kylää kohtaan.

Vesa Riekki
kaupungin-
hallituksen 

puheenjohtaja 

Se, että saadaan terve ra-
kennus sekä asukkaille, 
että hoitajille on ensiarvoi-
sen tärkeää. Yhtä tärkeää 
on myös se, että rakennuk-
sen ympärille levittäytyy 
viihtyisä piha-alue. Siitä ei 
saa missään nimessä tin-
kiä. Tasa-arvoisessa yhtei-
sössä, kaupungin omissa 
rakennuksissa, piha-alu-
eet ovat suunniteltu tur-
valliseen ulkoiluun ja vir-
kistäytymiseen.

Onko kukaan somes-
sa huutelijoista perehty-
nyt suunnitelmiin ja alu-
een maankäyttöön? Miten 
tontille asettuvat; uusi ra-
kennus, rakennuksel-
le osoitetut parkkipaikat 
lämmitystolppineen ja 
tämä kyseinen virkistys- 
ja viheralue. Onko sellais-
ta ollenkaan? Minä en ole 
nähnyt, oletko sinä? Onko 
kukaan huomannut tar-
kastella ja kyseenalaistaa 
kehitysvammaisten palve-
luyksikön suunnitelmissa 
sitä, että onko turvallista 
ulkoilua, erityistarpeita ja 
virkistäytymistä huomioi-
tu kaupungin toimesta vai 
onko piha pelkästään as-
falttia ja parkkipakkaa?

Jokainen tietää, mi-
ten ulkoilu ja pistäytymi-
nen hyvin suunnitellul-
la vehreällä piha-alueella 
voi antaa mielelle virke-
yttä ja iloa. Tarvittaes-
sa se voi olla myös voi-
maannuttava kokemus. 
Onko kukaan kysynyt ra-
kennuksen tulevalta asuk-
kaalta  sitä, että haluaako 
hän mahdollisuuden hä-
nelle suunniteltuun ulkoi-
luun? Onko kaikilla kau-
pungin päättäjillä yleisesti 
olettamana se, että liikun-
tarajoitteiset ja vammai-
set eivät omaa mukavaa 
pihaa istutuksineen tar-
vitse? Elämisen laadulle 
ja ihmisarvolle on tärkeää 
se, että myös liikuntaes-
teiset ja vammaiset pääsi-
sivät nauttimaan turvalli-
sella, omalla piha-alueella 
vaikka aurinkoisista kevät 
päivistä.

Nämä seikat huomioi-
daan kyllä kouluja ja päi-
väkoteja suunniteltaessa. 
Vammaiset ja liikuntara-
joitteiset ansaitsevat tis-
malleen samat virkistäy-
tymisarvot kuten muutkin 
meistä. Meillä tulee äänek-
käästi vaatia laadukasta 
asumisympäristöä myös 
rakennuksen piha-alu-
eilta. Ei missään nimessä 
tarvitse tyytyä ahtaaseen 
tonttiin, mikä on kaikista 
kaupungin toimista pää-
tellen hätäratkaisu.

Torialue on toimintoi-
neen ja tapahtumineen 
osa aktiivista kaupunki-

kuvaa. Tori ympäristöi-
neen vaikuttaa kaupungin 
yhteisölliseen toimintaan, 
varsinkin kesäisin. Näillä 
kaupungin suunnitelmilla 
torialue pienentyy. Onko 
tarkoitus, että koko tori-
alue muutetaan viheralu-
eeksi ja tori siirtyy Kuu-
samontien vierelle jollakin 
epämääräisellä aikataulul-
la ja Pudasjärven keskusta 
muuttaa siinä mukana?

Eikö Pudasjärven kes-
kustan alueella ole tois-
ta tai kolmatta Aran eh-
dot täyttävää tonttia, jossa 
sekä hirsirakentaminen, 
että myös vehreä piha-
alue istutuksineen luonte-
vasti solahtaisivat ilman 
tällaista polemiikkia? En-
simmäisenä tulee mieleen 
alueet, jossa on jo toteutet-
tu hirsirakentamista; Hy-
vän olon keskuksen Pirtin 
lähiympäristö, Kauppa-
tien varrella oleva tyhjä-
tontti, jonka vierellä ovat 
uudet korkeat hirsiset ker-
rostalot ja myös K-mar-
ketin vieressä oleva tyh-
jätontti, jota myydään 
plakaateilla Varsitien vie-
ressä. Löytyisikö näistä 
mistään ratkaisua? Pitää-
kö väkisellä runnoa läpi 
jotakin sellaista, mikä ei 
ole 100 % paras ratkaisu 
vammaisille.

Sanotaan, että juuri nyt 
on kiire rakentaa uudet ti-
lat, kun kärsitään sisäil-
maongelmista. Ettekö ole 
tietoisia, että Pudasjär-
ven kaupunki on saanut 
AVI:lta useita huomau-
tuksia kehitysvammaisten 
asumisoloista ja hoitajien 
työympäristöstä jo vuosia 
sitten? Kaupungilla on ol-
lut aikaa reagoida ja löytää 
ratkaisuja ja hakea paras 
mahdollinen tontti vam-
maisille piha-alueineen. 
Kaupunki ei ole tehnyt 
tarvittavia toimenpiteitä ja 
turvannut terveellistä asu-
mista tasa-arvoisesti asuk-
kailleen. Se on suorastaan 
laiminlyönyt vammaiset 
tässä asiassa.

Ratkaisu, jota viedään 
nyrkkiä heristellen läpi 
ei ole paras mahdollinen. 
Pudasjärvi on keskustan 
alueelta kaupunkikuval-
lisesti väljään rakennettu. 
Vapaita, parempia tontteja 
on varmasti tarjolla, johon 
rakennus istahtaa parem-
min ja on piha-alueeltaan 
väljempi. Onko tosiaan 
niin, että niitä ei anneta 
vammaisille. Ne ilmeisesti 
varataan henkilöille, joil-
la on parempi sosioekono-
minen asema, valtaa ja pe-
limerkkejä taskussa.

Nimim. huolestunut

Vammaisten 
puolesta ja 

oikeuksista taistellen

Kaavoitus toivottaa tervetulleeksi

Keskustan varapuheenjohtaja 
Honkonen kannatti hirsirakentamista
Keskustan varapuheenjoh-
taja Petri Honkonen vierai-
li perjantaina 29.10. Puhe- ja 
keskustelutilaisuudessa Pu-
dasjärven kaupungintalolla. 
Aluevaaliehdokkaista olivat 
mukana Olga Oinas-Panu-
ma ja Anni-Inkeri Törmänen 
Pudasjärveltä sekä pudasjär-
veläislähtöinen Lauri Nikula 
Oulusta. 

Honkosen toivotti terve-
tulleeksi Keskustan Pudas-
järven kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja Jorma Kouva. 
Pudasjärven hirsirakentami-
sesta oli Honkosella tietoa ja 
hän kertoi ajaneensa Saarijär-
vellä, joka on hänen kotikun-
tansa, hirsikoulua Pudasjär-
ven malliin. 

-Hirttä ei Saarijärvellä kou-
lu- ja kulttuurikeskukseen va-
littu rakennusaineeksi, vaik-
ka kuinka asiaa yritettiin 
perustella, totesi Honkonen. 

Honkosen vapaamuotoi-
nen puhe käsitteli mm. ha-
ja-asutusalueiden tieasioi-
ta, jossa on paljon tekemistä. 
Polttoaineen korkea hinta ra-
sittaa niin yksityisautoilua 
kuin kuljetusyrittäjiä. 

-Polttoaineveron alenta-
mista alueellisesti voisi tutkia, 
totesi Honkonen. 

Itse toisen kauden kan-
sanedustaja Honkonen sanoi 
ajavansa kaasuautolla, joka 
polttoaine on tällä hetkellä 
edullinen. 

Honkonen kertoi hallituk-
sen olevan toimintakykyinen, 
vaikka Keskustan edustaja 
Kurvinen saikin arvostelua 
kertoessaan veikkausvoitto-
rahojen jakoasiasta. Hän puo-
lusti Kurvista ja kertoi hänen 
sanomansa olleen normaalia 
informaatiota. 

Keskustelu oli vilkasta. Sii-
nä sivuttiin luontoasioita mm. 
soiden ennallistamista, jota 
Honkonen kannatti sellaisil-
la alueilla, jotka eivät ole tuot-
tavassa metsätalouskäytössä. 
Keskustelussa todettiin, että 
ennallistamisessa veto-ojien 

tukkimisella saadaan valitut 
suot ennallistettua parhaiten. 
Luonto hoitaa loput. 

Suomen ja Venäjän ja 
yleensä suurvaltasuhtei-
ta käsiteltiin. Honkonen ker-
toi Suomi-Venäjä-seuran pu-
heenjohtajana edistävänsä 
parhaansa mukaan naapuri-
maan suhteita. ”Ystävät kan-
nattaa hankkia läheltä ja vi-
holliset kaukaa.”

Ensi tammikuun alue-
vaalit ovat tärkeät, jopa tär-
keämmät kuin kuntavaalit. 
Yhteisesti pohdittiin, miten 
Keskusta niissä menestyi-
si parhaiten. Ahkeraan vaa-
lityöhän haluttiin innostaa 
kaikkia. 

-Kumpikin pudasjärveläi-
nen ehdokas tarvitsisi vähin-
tään 700 ääntä, että tulisi va-
lituksi, arvioitiin yhteisesti. 
Tämä todettiin tä ysin mah-
dolliseksi, mikäli vähintään 

Petri Honkonen vaihtoi lopuksi ajatuksia aluevaaliehdokkaiden Lauri Nikulan, Olga Oinas-Pa-
numan ja Anni-Inkeri Törmäsen kanssa. 

Jorma Kouva (oikealla) toivotti Keskustan varapuheenjohtaja 
Petri Honkosen tervetulleeksi Pudasjärvelle. Hän myös lähti 
kyytimieheksi Taivalkoskelle ja Kuusamoon, joissa Honkonen 
myös vieraili Pudasjärven tilaisuuden jälkeen. 

Polttoaineveron alentamista alueellisesti voisi tutkia, totesi Honkonen.

kaikki kuntavaaleissa Kes-
kustaa äänestäneet äänestä-
vät oman paikkakunnan eh-
dokkaita.

Olga Oinas-Panuma näki 
tärkeänä, että Pudasjärvellä 
säilyisi toimivat palvelut lä-
hellä. 

Anni-Inkeri Törmänen 
kantoi huolta perheiden hy-
vinvoinnista. 

-Yhteiskunnan tulee toi-
millaan näyttää, että perhe ja 
lapset ovat arvokkaita, hän 
totesi.

Heimo Turunen
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UUSIA TUTKINTO- 
JA LYHYT-
KOULUTUKSIA 
PUDASJÄRVELLÄ
– myös työvoimakoulutuksena

Hoiva-avustaja
Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta 
• alkaa 10.1.2022
• jatkuva haku päättyy 14.11.2021
HUOM. Info koulutuksesta ti 9.11.2021 klo 10–11  
Pudasjärven yksikössä. Tervetuloa!
 

Hirsi- ja korjausrakentaminen 
sekä yritystoiminnan suunnittelu
Tutkinnon osat rakennusalan perustutkinnosta 
• alkaa 7.2.2022
• jatkuva haku päättyy 22.11.2021
 

Kasvatus- ja ohjausalan  
ammattitutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan  
ohjauksen osaamisala 
• alkaa sopimuksen mukaan
• jatkuva haku päättyy 10.12.2021
 

Puuteollisuuden koulutus  
maahanmuuttajille
• alkaa kieliopinnoilla 28.3.2022
• haku avautuu marraskuussa
 

Puuteollisuuden perustutkinto
Sahaprosessinhoitaja 
• jatkuva haku, alkaa sovitusti
 

Puuteollisuuden ammattitutkinto
• jatkuva haku, alkaa sovitusti
 

Valma
• jatkuva haku, alkaa sovitusti
 
Elokuussa 2022 alkavaa koulutusta
• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan  

tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
• Merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto
• Sahaprosessinhoitaja, puuteollisuuden perustutkinto
• Sähköasentaja, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Hae koulutuksiin: osao.fi/koulutuskalenteri
Lisätietoja: Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

OSAO Ovi -hakijapalvelu ohjaa ja neuvoo
p. 040 826 6060, osao.fi/ovi

www.osao.fi/pudasjarvi

osao.fi

Marko Väyrynen siirtyy diakonian virkaan
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvoston kokous pi-
dettiin maanantaina 1.11. 
Diakoniaviranhaltija Eeva 
Leinonen on irtisanoutu-
nut Pudasjärven seurakun-
nan diakonian virasta 11.11. 
alkaen siirryttyään diako-
niksi Kiimingin seurakun-
taan. Virkavapaalla olleelle 
Leinoselle myönnettiin ero. 
Sosionomi-diakoni Marko 
Väyrynen on 12.10. antanut 
suostumuksen virkasiirtoon, 
mikäli kirkkoneuvosto pää-
tyy siirtämään hänet erityis-
nuorisotyönohjaajan viras-
ta diakonian virkaan. Marko 
Väyrynen on hoitanut dia-
konian viransijaisuutta kah-
teen otteeseen. Hän on osoit-
tanut sijaisuuksien hoidossa 
vahvaa ammatinhallintaa, 
sekä kehittävää työotetta. 
Näin Väyrynen päätettiin 
siirtää erityisnuorisotyönoh-
jaajan virasta diakonian vir-
kaan joulukuun alusta alka-
en toistaiseksi. 

Tonttivuokrat  
nousevat
Kurentie 9-11 sijaitseva Pu-
dasjärven Vanhustentalo-
yhdistyksen rivitalo on osin 
seurakunnan maalla ja yk-
sityiselle vuokratun tontin 
puolella. Rajan muuttami-
sesta on käyty neuvotteluja 
talouspäällikön ja Pudasjär-
ven Vanhustentaloyhdistyk-
sen kanssa. Hyväksyttiin 
sopimus, että rajamuutos 
tehdään tilusvaihtona, joka 
on vastikkeeton ja vaihdon 
kustannukset maksaa Van-
hustentaloyhdistys. 

Hautainhoito-
rahasto
Saatettiin tiedoksi hautain-
hoitorahaston sekä E A Hil-
tulan rahavarojen sijoitusti-
lanne. Seurakunta tallettaa 
500 000 euroa Säästöpank-
ki Optian vuoden määräai-
kaiselle talletustilille ja val-
tuutettiin talouspäällikön 

tekemään rahasiirron Pu-
dasjärven Osuuspankissa 
olevalta käyttötililtä. 

Lastenohjaajan 
työsuhteen haku-
aikaa jatkettiin
Avoinna olleeseen lasteno-
hjaajan työsuhteeseen tuli 
ensimmäisellä hakukierrok-
sella yksi hakemus. Kirkko-
neuvosto päätti jatkaa ha-
kuaikaa 23.11.2021 kello 15 
saakka. Lastenohjaajan työ-
suhdetta aiemmin hoitanut 
Rauni Juntti on valittu Ke-
minmaan seurakunnan dia-
konian virkaan. 

Koulutukseen  
kannustusta
Seurakunnan henkilöstö-
koulutuksen lähtökohtana 
on seurakunnan toiminnan 
mukanaan tuomat koulu-
tustarpeet, kuten kannuste-
taan kehittymään, perehty-
mään ja kouluttautumaan 

arvostaen monipuolista 
osaamista. Kirkkoneuvosto 
hyväksyi henkilöstön kou-
lutussuunnitelman vuodelle 
2022. Hyväksyttyjen koulu-
tusten ajalta viranhaltijalla/
työntekijällä on oikeus saa-
da varsinainen palkkansa tai 
täysi korvaus menetetystä 
säännöllisen työajan ansios-
ta. Lisäksi korvataan matka-
kustannukset sekä muutkin 
kohtuulliset kustannukset.

Kirkollisten  
julkaiseminen
Kirkkoherra on pyytänyt 
Iijokiseutua kustantaval-
ta KalevaMedialta sekä Pu-
dasjärveläinen -lehteä kus-
tantavalta VKK-Medialta 
tarjoukset kirkollisista il-
moituksista vuodelle 2022. 
Neuvosto päätti jatkaa kir-
kollisten ilmoitusten julkai-
semista molemmissa lehdis-
sä.

Pudasjärveläinen -lehti

Kauppatie 3:ssa kahvitellaan tunnelmoiden
Popup-kahvilatoiminta 
mahdollistaa kahden päi-
vän 60 - 70 -luvun kahvilan 
toteutumisen. Katri Virta-
nen muuttaa tilan vähäelei-
seksi kahvilaksi torstai-per-
jantaiksi 4.-5.11., jossa on 
tarjolla kahvin lisäksi nisua, 
gluteenittomia kakkupalo-
ja, höyrymakkaraa, simaa 
jne. Torstaina aamulla 8.30 
alkaen on puuroa kahvin li-
säksi, puolenpäivän aikaan 
alkuperäinen pudasjärveläi-
nen muistelee nuoruuttaan 
ja samassa paikassa ollutta 
kahvilaa. Kahvila sulkeutuu 
torstaina kello 17. 

Perjantai-iltana ohjelmas-
sa on tietovisa teemaan liit-
tyen ja Markku Kemppainen 

soittaa ajanjakson musiik-
kia. Illaksi Katri toivoo kah-
vilavieraiden pukeutuvan 
tyyliin sopivasti-tukat tu-
peerattuina, minihameet, 
hippikamppeet, rasvaletit 
saapuvat, ties mitä näemme-
kään. Paras asu palkitaan. Il-
tatilaisuus on päihteetön ja 
päättyy kello 21.

Katri korostaa, että vaik-
ka idea on hänen ja suurin 
osa tarjottavistakin, niin ys-
tävät ovat olleet innolla mu-
kana ideoimassa ja auttavat 
kahvinkeitossa ja järjeste-
lyissä. Kahvilaan kannattaa 
tulla viettämään aikaa, jutte-
lemaan, kahvittelemaan.

Pudasjärveläinen -lehti Kahvilanurkkaus 60-70-luvun hengessä.

Isänpäivänä konsertti seurakuntatalolla
LC Pudasjärvi Hilimat on 
Leijona järjestöön kuuluva 
naisklubi. Pyyteetön palve-
lu- ja auttamistyö kuulu-
vat toimintaamme. Vietäm-
me isänpäivää sunnuntaina 
14.11. Haluamme juhlistaa 
sitä tarjoamalla mahdol-
lisuuden niin isille kuin 
muillekin osallistua Isän-
päivänkonserttiin seura-
kuntatalolla kyseisenä juh-
lapäivänä kello 17 alkaen.

Ohjelma koostuu paikal-
lisista musiikkialan osaa-
jista. Tarjoamme ohjelman 
pientä viiden euron oh-
jelmamaksua vastaan. Sa-
maan maksuun sisältyy 
Isänpäivän konsertin ni-
sukahvit, jotka juomme ta-
pahtuman aluksi. Arvom-
me Isoäidinneliöistä kootun 
lohtupeiton tilaisuudessa ja 
arvat ovat myytävänä pai-

kan päällä.
Ohjelmassa musisoi jo 

tutuksi tullut Vauhko Varsa 
omalla musiikillaan. Pudas-
järven Syötteelle Espanjas-
ta muuttanut ammattimuu-
sikko Cacho Petrello soittaa 
saksofonilla sekä huilulla 
tuttuja ja kauniita kappalei-
ta. Nuorempaa polvea oh-
jelmassa edustaa Iida-Lotta 
Pihlaja, jonka kaunista lau-
luääntään olemme silloin 
tällöin saaneet kuulla Pu-
dasjärvellä. 

Konsertillamme halu-
amme tehdä näkyväksi sen, 
että meiltä löytyy omas-
ta pitäjästä esiintyjiä ja on 
hyvä nauttia myös heidän 
osaamisestaan. Isänpäivä 
on juhlapäivä, jolloin voi-
daan rauhoittua seurakun-
tatalolle kuuntelemaan ja 
nauttimaan musiikin antia. 

Tervetuloa Isänpäivän 
konserttiin!

Elvi Räisänen, 
tiedotussihteeri

LC Pudasjärvi Hilimat

Espanjasta Syötteelle muuttanut ammattimuusikko Cacho 
Petrello soittaa saksofonilla sekä huilulla tuttuja ja kauniita 
kappaleita.
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VakuutuSyhtIöIdEn työt
•  VahInkotarkIStukSEt
•  laSInVaIhdot ja  
   -korjaukSEt

•  kolarIkorjaukSEt
•  automaalaukSEt
•  IlmaStoInnIn huollot

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VakuutuSyhtIöIdEn hyVäkSymä kolarIkorjaamo

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

84 -vuotta alan ammattitaitoa!

Koruja
edulliseen
hintaan

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

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, KauppaKIrjaT, 
LahjaKIrjaT, jaKoSopImuKSET, KaupaNVahVISTamISET 

mYÖS pudaSjÄrVEN ja SYÖTTEEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

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

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Kuka on muutoksen keskellä?
Nyt sitä tehdään – sote-uu-
distusta! Ja vinhalla vauh-
dilla tehdäänkin. Kalente-
ri on täynnä suunnitelmia, 
prosesseja, kaavioita, Team-
seja… Taustalla ovat vah-
vat uudet lainsäädännöt ja 
kasa erilaisia strategioita 
ja mietintöjä, joiden kautta 
me pohdimme, mitkä ovat 
konkreettiset toimenpiteet 
ja asiat, joilla saamme tämän 
uudistuksen toteutumaan 
mahdollisimman hyvin. 

Olen nyt vuoden verran 
toiminut lasten, nuorten ja 
perheiden palveluiden ke-
hittämistyössä koordinoi-
massa kokonaisuutta. Olen 
kuunnellut innoissani on-
nistumisista, kun apua ja tu-
kea on saatu annettua ajois-
sa, eivätkä perheiden pienet 
murheet ole muuttuneet sy-
viksi ongelmiksi. Olen myös 
kuunnellut turhautuneena, 

kuinka perhe on joutunut 
kertomaan tarinaansa kym-
meneen kertaan yksittäisille 
työntekijöille alusta uudel-
leen ja kuinka he ovat koit-
taneet selviytyä palveluiden 
viidakossa vailla arjen tukea 
ilman, että kukaan ottaa asi-
asta koppia. 

Meillä on iso haaste saa-
da annettua tarvittava apu 
ajoissa, yhteistyössä, suju-
vasti, yhdenvertaisesti, koko 
perhe huomioiden ja niin 
edelleen. Tavoitteita on siis 
valtavasti. Meidän tehtä-
vänämme lasten, nuorten ja 
perheiden palveluiden ke-
hittämistyössä on vahvis-
taa työntekijöiden osaamis-
ta, jotta he osaavat tunnistaa 
mahdolliset ongelmatilan-
teet varhaisessa vaiheessa 
ja perheet saavat tarvittavan 
avun ajoissa. 

Me myös kehitämme eri-

laisia uusia palvelumuotoja, 
joissa eri alojen työntekijät 
yhdessä auttavat haastavis-
sa tilanteissa olevia lapsia 
ja nuoria. Monialainen yh-
teistyö, jossa jokainen toimi-
ja tuo oman työpanoksensa 
yhteen on aivan ykköskehit-
tämiskohteita, jotta perhei-
den ”luukuttaminen” vih-
doinkin loppuisi. 

Tavoite on, että hyvin-
vointialueuudistuksen tul-
tua voimaan Kirsi Kalajoel-
la ja Ulla Utajärvellä saavat 
palvelut samoin perustein ja 
samanlaisia reittejä pitkin ja 
samanaikaisesti, jos heidän 
tilanteensa on samankaltai-
nen. Uskotteko, että tässä on 
pikkuinen urakka edessä? 

Voin kuitenkin todeta, 
että lasten, nuorten ja per-
heiden kehittämistyössä on 
saatu jo paljon aikaiseksi! 
Tällä hetkellä monitoimi-

jaista perhekeskustoiminta-
mallia kehitetään ja vahvis-
tetaan yhdenvertaisesti joka 
puolella Pohjois-Pohjan-
maata. ”Yhden yhteyden-
oton periaatteita” eli pal-
veluohjauksen malleja on 
alkanut muodostua pikku-
hiljaa ympäriinsä. Nuoril-
le on kehitetty digitaalisia 
vertaisryhmiä, työntekijöitä 
on koulutettu tunnistamaan 
mielenterveyden haastei-
ta ja toimimaan neuropsy-
kiatristen oirehäiriöiden 
kanssa sekä vanhemmille 
on tarjottu arjen tueksi van-
hemmuusryhmiä ja verkko-
kursseja. 

Kaiken tämän vauhdik-
kaan uudistustyön, kaavioi-
den, laatikoiden ja proses-
sien keskellä pähkäillessä 
pitää aina muistaa, miksi tätä 
uudistusta tehdään. Ketä 
varten ja kenen vuoksi leik-

kaa-liimaa-kuvioita, koulu-
tuksia ja malleja pohditaan? 
Sote-uudistuksen onnistu-
misen mittari ei ole se, miten 
hyvin olemme saaneet laati-
kot yhteen ja mallit kasattua. 
Onnistumisen mittari on hy-
vinvoiva lapsi, nuori, perhe, 
äiti, isä, isovanhempi, mies, 
nainen… Asettamalla kai-
ken kehittämistyön keskelle 
hyvinvoivan ihmisen ja hä-
nen toimivan arkensa, asiat 
löytävät paikkansa. 

Kun tänään iltapäiväl-
lä alan pohtia arviointia, ta-
voitteita, toimenpiteitä sekä 
sitä, miten nämä hommat oi-
keasti saadaan toimimaan ja 
millä näitä mitataan, hok-
sautan itseäni: Muista, kuka 
on muutoksen keskellä. 

Kirjoittaja on työskennel-
lyt Oulunkaaren perhepal-
veluissa esimies- ja johtoteh-
tävissä ja työskentelee nyt 

Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen valmistelussa. 

Leena Mämmi-Laukka
projektikoordinaattori

Tulevaisuuden sote-kes-
kus, Lapset, nuoret ja per-

heet -kehittämisohjelma 

Projektikoordinaattori Leena 
Mämmi-Laukka. 
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HIERONTA-
PALVELUJA

Koulutettu hieroja  
MIKA LUOKKANEN

TOrITIE 2, PUdAsjärvI 
(KäyNTI sIsäPIhAN PUOLELTA)

AjANvArAUKsET:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

e-passi käy maksuvälineenä

YRITTÄJÄ ilmoitta 
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

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

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

Palvelemme: ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14, su 10-14

PudaSJäRven 
hauTauSToiMiSTo Ja 
KuKKa Ky, PihlaJa 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

anon ase ja tukku

eRäKeSKuS
anon aSe Ja TuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

0400 935 036
ari.m.mansikkamaki@gmail.com

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
kauttammE lVI-, Sähkö-, kylmä-, 

PEltItyöt SEkä tarVIkkEEt
myymälästämme löydät alueemme laajimman  

lVI-tuotteiden varastovalikoiman

Jahtikuulumisia Ruuhensuolta
Hirvijahti on pitäjän poh-
joiskulmillakin edennyt vä-
hintäänkin kohtuullisesti ja 
luvista alkaa olla puolet käy-
tetty. Hirviä vaaramaisemis-
sa on lähes entiseen malliin 
mutta hirvikannassa on ha-
vaittavissa jo laskua. Hirven-
metsästystä on totuttu perin-
teisesti mieltämään miesten 
ja poikien harrastukseksi, 
mutta Ruuhensuolla myös 
naiset osallistuvat aktiivises-
ti jahtiin. 

Syksyn ensimmäisen kaa-
don suoritti Hanna-Leena 
Poropudas tarkalla lauka-
uksella Karjalankarhukoira 
Sarvivaaran Alman hauk-
kuun, hirvi oli kaatajalle en-
simmäinen laatuaan.

Kuluvasta syksystä on 
tehnyt poikkeuksellisen alu-

eella havaitut sudet, jotka 
ovat haitanneet koiramet-
sästystä. Alueella liikkuu 
useita susia ja lumien tultua 
maahan on jälkihavaintoja 
tehty ihan talojen liepeillä. 
Tämä metsästystä ja varsin-
kin porotaloutta haittaava 
ongelma vaatii nyt yhteis-
työtä metsästäjien ja poro-
miesten kesken, muuten täs-
sä ei hyvää seuraa. Suomen 
riistakeskus on myöntänyt-
kin Pudasjärvelle lupia susi-
en poistoon ja toivotaan että 
nämä tuholaiset saadaan ku-
riin nopeasti.

Mikko Lehtola 

Naiskaatajien sarjaa jatkoi Susanne Lehtola jonka onnistunut 
kaatolaukaus kaatoi tämän  komeasarvisen uroshirven. Ruho 
painoi 250 kg.

Syksyn ensimmäisen kaadon suoritti Hanna-Leena Poropudas 
tarkalla laukauksella Karjalankarhukoira Sarvivaaran Alman 
haukkuun, hirvi oli kaatajalle ensimmäinen laatuaan.
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PUDASKIRPPIS 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudaskirppiksen 
kautta, Pudaskirppiksen normaalit kirpputo-
rimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 
12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / 
vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 
17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi 
laskutusta varten.

VUOKRATTAVANA

Koskenhovilla su 7.11.2021 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven vanhustentaloyhdistys ry:n
yleinen SyySKoKouS 

pidetään tiistaina 23.11.2021 klo 13.00, 
Seurakuntatalolla.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus. 
2.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan 

pitäjä, 
 sekä pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varamies. 
3.   Todetaan kokouksen laillisuus. 
4.   Käsitellään vuoden 2022 toimintasuunnitelma,  

sekä talousarvio. 
5.   Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022. 
6.   Valitaan johtokunnan varsinaiset ja varajäsen 
 erovuoroisten sijaan. 
7.   Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai 
 vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö suoritta-

maan vuoden 2022 tilien ja hallinnon tarkastus. 
8.   Päätetään miten vuonna 2022 annetaan jäsenille 

tieto yleisistä kokouksista. 
9.   Muut esille otettavat asiat. 
10.  Kokouksen päättäminen.
 
Tervetuloa!

Pudasjärvellä 13.10.2019
johtokunta

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous 
pidetään Hyvän olon 
keskuksen Kurkisa-
lissa maanantaina 15. 
päivänä marraskuuta 
2021 alkaen klo 16:00. 
Kokousta voi seurata 
kaupungin YouTube- 
kanavalla tai paikan 
päällä Kurkisalissa. 

Luettelo kokoukses-
sa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 
9.11.2021 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtä-
vänä kaupungin ylei-
sessä tietoverkossa 
19.11.2021 alkaen.

Pudasjärvi 2.11.2021 
Olga Oinas-Panuma 
kaup.valt. puh.joht.

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
Kokouspaikka: 
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte, 
Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte
Kokousaika: 27.5.2018 klo 10.00 

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous.
Kokousaika:  ke 24.11.2021 klo 13.00
Kokouspaikka: Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 
126, 93280 Syöte & Teams-kokous
Kokoukseen voi osallistua ilmoittautu-
malla keskiviikkoon 17.11. mennessä
minna.hirvonen@syote.fi

MYYDÄÄN tai VUOKRATAAN 
Täysin uusittu asunto 3h + k Pu-
dasjärven keskustassa, sekä juuri 
remontoitu omakotitalo os. Pos-
timiehentie 22. Luottotiedot tar-
kistetaan. P. 040 659 3303.

Aluehallintovirasto on päätöksellään 3.11.2021 
(Dnro PSAVI/4730/2020) myöntänyt Pudasjärven 
Vesiosuuskunnalle toistaiseksi voimassa olevan luvan 
pohjaveden ottamiseen talousvedeksi Törrönkangas II 
-vedenottamosta Pudasjärven kaupungissa. Päätös on 
nähtävillä osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Päätökseen saa 
hakea muutosta 10.12.2021 saakka. Muutoksenhakuohjeet 
ovat päätöksen liitteenä. 

IlmoItuS VESIlaIn  
mukaISEn PäätökSEn 
antamISESta

Sarakylän koululla 
 su 14.11.2021 klo 11.00–13.00. 

Lopuksi hirvenliha huutokauppa.

hirviporukka
Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Sarakylän metsästysseuran 
Hirvipeijaiset 

Ruuhensuon metsästysseuran
 hirvipeijaiset 

su 14.11.2021 klo 12.00 
Virkistyksellä.

hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet 
ja kyläläiset tervetuloa!

KiRPPiS

Ke-To 
10.-11.11. 
Klo 11-15.

lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

SäänTÖMääRäinen 
SyySKoKouS     

ma 15.11.2021 klo 18.00 hetepirtillä.
Tervetuloa!

hetekylän nuorisoseuran 

hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja 
rukous klo 18. 

Kajastus ry 
SäänTÖMääRäinen 

SyySKoKouS  
pe 12.11.2021 klo 14.30 

osviitassa kauralantie 3.  
Hallitus kokoontuu klo 13.30.

Torttukahvit kokouksen päätteeksi.
Kokous avoin kaikille, tervetuloa!

*  yhdenvertaiset palvelut 
*  tasa-arvo 
*  itsenäisen elämän mahdollisuus 
*  talouden tasapainottaminen 
*  kiusaamis-, häirintä- ja uhkatilanteiden  

kartoittaminen sekä niihin puuttuminen

Terttu Salmi 
Konetekninen piirtäjä, 
hotellivirkailija, toimittaja
Pudasjärven Invalidit ry.

61

Apua tarvitsevan ihmisen 
asialla sekä paikallisesti että 
valtakunnan tasolla. 

Invalidiliiton liittovaltuustovaalit 
5.-19.11.2021

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

Jouluateriasta 10 € maksu paikan päällä.

JouluJuhla 
Sydänyhdistyksen jäsenille 

ti 7.12. klo 13 seurakuntakeskuksessa.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset marraskuun aikana 
Leena Rantala 050 559 9066. 

Jos ilmoittauduit kerhossa, 
se huomioitu. 

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys 
SyySkokouS  

pe 19.11.2021 klo 13 
Pudasjärven seurakuntatalo.

Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

PudaSJäRven 
eläKeläiSeT Ry:n

   PiKKuJoulu  
 tiistaina 23.11.2021 

Palvelukeskuksessa, alkaen klo 17.00.
Jäseniltä osallistumismaksu 10,00 €, sis. jouluaterian, 

kahvit ja ohjelman.
Ilmoittautuminen 15.11.2021 mennessä  

Pirkolle 040 590 5746.
”Ken lahjan tuo - hän lahjan saa!”

Tervetuloa!

SyySKoKouS     
pe 12.11.2021 klo 10 
liepeen pappilassa.
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

mtk Pudasjärven 

johtokunta

PUDAS- 
järveläinen

Osa-aikainen 
toimittaja

Pudasjärveläinen -lehdessä
osa-aikaiselle toimittajalle 

paikka avoinna. 
Tarve on välittömästi. 
Myös uusia avustajia 
toivotaan lehdelle.

Ota yhteyttä,
Heimo Turunen 

0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

syyskokous 
la 20.11.2021 klo 19 

Tunturihotelli Iso-Syöte.
Esillä sääntömääräiset asiat.  

yrittäjien 
pikkujoulu  

syyskokouksen jälkeen noin klo 20 
kaikille pudasjärvisille yrittäjille ja 

senioriyrittäjille tunturihotelli iso-syöte. 
Palkitaan Vuoden yrittäjä, Vuoden merkkihenkilö ja 

jaetaan yrittäjäristejä. 
Jouluaterian omavastuu jäsenille 20 €/hlö. 

2 henkeä/yritys. Ei jäseniltä maksu 50 €/hlö.
sitova ilmoittautuminen 
tapahtuu maksamalla 

ruokamaksut pe 12.11. mennessä
Pudasjärven Yrittäjät FI04 5360 0440 0332 00. 

Tiedonantoja kohtaan osallistujien nimet, lähteekö 
yhteiskuljetukseen ja mahd. ruoka-aineallergiat. 
Tiedustelut Tommi Niskanen 040 555 3639 tai 

Markku Knuuttila 040 555 8766.

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Kaikki yrittäjät, 
tervetuloa!

 Hallitus

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

lippu 15€.  
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

la 6.11. klo 20-24 
KeKriTanssiT

TuloSSa 20.11. 
RaiMo laaManen

sari KoiviKKo & 
KuunHoPea
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Kurenpoikien kausi 2020-2021 
päätettiin palkitsemisiin
FC Kurenpoikien keskiössä 
ovat pelaajat, nuoret ja van-
hemmat, joita ilman seura 
olisi merkityksetön. Toimiva 
seura tarvitsee aktiivisia lap-
sia, aikuisia ja perheitä. Kau-
si 2020-2021 oli seuralle hyvä 
ja menestyksekäskin. Jouk-
kueita mukana kilpatoimin-
nassa oli koronan asettamis-
ta rajoituksista huolimatta 
kaiken kaikkiaan seitsemän. 
Futsalkausi typistyi valitet-
tavasti P17 Liigajoukkuetta 
lukuun ottamatta lähes ole-
mattomiin. Lisäksi futsalissa 
ja jalkapallossa oli mukana 
neljä joukkuetta, jotka eivät 
osallistuneet viralliseen sar-
jatoimintaan, mutta ovat tär-
keä osa seuran ydintoimin-
taa. 

Futsalkauden avauk-
sen yhteydessä sunnuntaina 
31.10. juhlittiin myös päät-
tynyttä kautta. Miesten ava-
usotteluun tuli satapäinen 
yleisö, joka osallistui myös 
kauden päätöstilaisuuteen. 
Tapahtumaa edeltänyt mies-
ten voitto Tervarit Joga Boni-
tosta ja maali-ilottelu tulok-
sella 10-3 lisäsi osallistujien 
riemua. Nuoria katsojia kan-
nusti varmasti sekin, että 
miesten edustusjoukkueessa 
erityisen hyvin onnistuivat 
nuoret pelaajat, joita joukku-
eessa oli lähes puolet. Päät-
täjäisissä hymy oli herkässä 
etenkin pienimmillä palloi-
lijoilla, kun mukanaolosta 
jalkapalloilijana tai futsal-
pelaajana kiiteltiin pokaalin 
muodossa. 

Kilpasarjoihin osallistu-
neista joukkueista palkittiin 
erikoispalkinnoin nuorten 
joukkueissa Ahkerin harjoit-
telija, Kehittynein pelaaja, 
Tsemppari sekä Vuoden pe-
laaja. Miesten edustusjouk-
kueesta erityismaininnan 
saivat Vuoden puolustava ja 
hyökkäävä pelaaja, Taistelija 
sekä Vuoden pelaaja. 

Erityispalkinnot 
menivät  
seuraaville:
P/T11 Ahkerin harjoittelija 
Severi Lauri, Kehittynein pe-
laaja Henri Malinen, Tsemp-
pari Unto Niemelä, Vuoden 
pelaaja Pekka Lapinlampi

P/T13 Ahkerin harjoitteli-
ja Ilja Niemelä, Kehittynein 
pelaaja Daniel Lohvansuu, 
Tsemppari Olli Toivanen, 
Vuoden pelaaja Clement 
Ntambwe. 

P17 Futsal Ahkerin har-
joittelija Nkashama Ntamb-
we, Kehittynein pelaaja Bar-
wani Kabinga, Tsemppari 
Ebbe Westerberg, Vuoden 
pelaaja Otto Niemelä, 

Miehet  
edustusjoukkue
Vuoden puolustava pelaa-
ja Joonas Pahkala, Vuoden 
hyökkäävä pelaaja Otto Nie-
melä, Taistelija Azezan vel-
jekset Yousef ja Abdulaziz, 
Vuoden pelaaja Arttu Nie-
melä. 

Seuran vuoden tyttö- ja 
poikapelaajan tittelit meni-
vät Alisa Koppelolle ja Otto 
Niemelälle.

Teija Niemelä

Seuran paikalla olleet palkitut pelaajat yhteiskuvassa.

Päättäjäisissä hymy oli herkässä etenkin pienimmillä palloi-
lijoilla, kun mukanaolosta jalkapalloilijana tai futsalpelaaja-
na kiiteltiin pokaalin muodossa. Yleisöä oli jo miesten kauden avausottelun aikana paikalla mukavasti.

Kurenpoikien miesten edustusjoukkueen Vuoden hyökkäävä-
nä pelaajana, P17 Vuoden pelaajana sekä seuran Vuoden poi-
kapelaajana palkittiin 16-vuotias Otto Niemelä, jonka näy-
töt tulivat molemmissa joukkueissa mm. maalikuninkuuden 
muodossa.

Vuoden tyttöpelaajana palkittiin poikien sarjoissa loistavasti 
pelannut Alisa Koppelo.
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Säästäminen kuuluu hyvään taloudenpitoon, mutta suuriin yllätyksiin 
kannattaa varautua vakuuttamalla. Poikkeuksellinen korona-aika on 
muistuttanut meitä kaikkia siitä, miten yllätyksellinen elämä voi olla. 
Siksi oma turva kannattaa laittaa kuntoon ajoissa ja ennakoiden. 

Turvaa taloutesi: Säästäminen on 
tärkeää, mutta oletko varautunut 
riskeistä suurimpiin?

Huomioi nämä henkivakuutuksesta 
Myyntipäällikkö Katja Roininen antaa kuusi vinkkiä, 
jotka kannattaa huomioida henkivakuutusta mietit-
täessä. 

1. Läheiset
- Keiden toimeentulo olisi turvattava, jos itse kuolee
tai joutuu työkyvyttömäksi tai toisinpäin keiden
kuolema tai työkyvyttömyys vaikuttaisi omaan
toimeentulooni niin, että minulla ja lapsillani olisi
vaikea selviytyä?

2. Velka
- Henkivakuutuksen mitoittamiseen vaikuttaa se,
kuinka paljon henkilöllä on velkaa. Kuoleman sattu-
essa läheisten tulisi selviytyä velanhoidosta, kun
kuolleen tuloja ei enää ole. Sama koskee työkyvyttö-
myyttä.

3. Tulot
- Oma tulotaso vaikuttaa henkivakuutuksen tarpee-
seen sekä sen suuruuteen ja sitä kautta myös
maksettavan henkivakuutusmaksun suuruuteen.

4. Muu turva
- Esimerkiksi työnantajan tarjoama turva tai yhteis-
kunnan tarjoama sosiaaliturva kannattaa huomioida

henkivakuutusta hankittaessa. 
Kannattaa miettiä, mihin riskeihin 
haluaa varautua, mihin riskeihin 
muut ovat varautuneet puolestasi ja 
mitä riskejä kannat itse.

5. Ajankohta
- Henkivakuutus on aina ajankohtainen. Turva
kannattaa laittaa kuntoon ennen kuin jotain ikävää
tapahtuu. Turvaa on syytä tarkistaa määräajoin.
Elämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat
henkivakuutuksen tarpeeseen.

6. Älä unohda säästämistä
- Hyvä nyrkkisääntö on, että vaikutuksiltaan isot
riskit kannattaa vakuuttaa ja pienempiin voi raken-
taa puskuria myös säästöillä. Pitkäjänteisellä
säästämisellä turvataan toimeentuloa nyt ja tulevai-
suudessa. Säästäminen kuuluu hyvään talouden
suunnitteluun.

Kiinnostuitko? Varaa aika paikallisen elämän- 
turvan asiantuntijan kanssa: 08 8142500 tai 
www.lahitapiola.fi/ajanvaraus

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. 
Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

MAINOS

Henkivakuutus nyt etuhintaan -20 %
Pysyvän 20 %:n alennuksen saa 
1.11.2021-31.12.2021 ostettuihin 

henkivakuutuksiin. Alennus ei koske  
pariturva-henkivakuutusta.

Katja neuvoo ottamaan oman 
talouden haltuun!

LähiTapiola Pohjoinen on pohjois- ja keskipohjanmaalaisten oma paikallinen elämänturvayhtiö.

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 30.11.2021 asti.Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

9,50€
(norm. 11,93 € / 200g) 

*) Lue voidevinkit: perusvoide.fi | itsehoitoapteekki.fi

200 g

PUDASjärveläinen www.vkkmedia.fi


