
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA LEHTI

Nro 5 •  ke 1.2.2023

Kaupunginvaltuuston retki
maailmanluokan 
rajakaupunkiin Tornioon

PUDASjärveläinen
s. 4

Uusia ja uudehkoja seurakunnan
työntekijöitä siunattiin 
tehtäviinsä s. 6

Uudesta yrityksestä 
isännöintipalveluita 
taloyhtiöille s. 9

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Paikallinen ja palveleva
Pohjois-Pohjanmaan alueella

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI
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NAISTEN VAATTEIDEN NAISTEN VAATTEIDEN 
MUOTISOLNAN POP UP PÄIVÄMUOTISOLNAN POP UP PÄIVÄ  
pe 3.2. klo 11-17 entisen kirjakaupan tiloissa pe 3.2. klo 11-17 entisen kirjakaupan tiloissa 

¤ Kevät uutta¤ Kevät uutta
¤ Talvimalliston poistoja¤ Talvimalliston poistoja
¤ Laukkuja, huiveja, vöitä ym. mukavaa¤ Laukkuja, huiveja, vöitä ym. mukavaa

Tervetuloa Tervetuloa 
palvelta-palvelta-

vaksi!vaksi!

Tomi Illikainen

040 148 0553 
Lonikantie 4, Pudasjärvi

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 
• hiihtosukset, metsäsukset, 
 laskettelusukset, lumilaudat 
• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti

Suksien voitelupalvelu

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

TULOSSA:  18.2. Tanssit Merja Juutinen
25.2.  Tanssit Raimo Laamanen.

4.3. Rock Chug Peril.  29.4. Elonkerjuu.
Tervetuloa viihtymään!

Tanssit lippu 15 € Tanssit lippu 15 € 
Pubi ja Disko 6 €Pubi ja Disko 6 €

TANSSIT:TANSSIT: LA 4.2. LA 4.2.
HANNU HANNU 

HAUTANIEMIHAUTANIEMI

SALIN PUOLI 

UUDISTUI!

TUULIVOIMAVAPAA PUDASJÄRVI
-YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS

 

SU 5.2. 2023 KLO 12 
HYVÄN OLON KESKUS, 

KOKOUSTILAT NURKKA & PORSTUA 
(2.KERROS)

KAHVITARJOILU
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Sirkka Pankinaho & Mirka Väyrynen

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset 

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

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

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

9999--..

Tarjoukset voimassa 11.2.2023 astiTarjoukset voimassa 11.2.2023 asti

AKKUIMURI MAKITA AKKUIMURI MAKITA 
DCL180SFCB 18V 1X3,0AHDCL180SFCB 18V 1X3,0AH
Tehokas rikkaimuri syklonivarustuksella. Tehokas rikkaimuri syklonivarustuksella. 
Reilun kokoinen roskasäiliö 6,5 dl + sykloni-Reilun kokoinen roskasäiliö 6,5 dl + sykloni-
varustus 4,0 dl. Mukana akku 1 x 3,0 Ah ja varustus 4,0 dl. Mukana akku 1 x 3,0 Ah ja 
latauslaite, jonka latausaika on 60 min.latauslaite, jonka latausaika on 60 min.

19199595

179179--..
HALKAISUKIRVES TARMO 60 CMHALKAISUKIRVES TARMO 60 CM
Laadukas ja kevyt käyttöi-Laadukas ja kevyt käyttöi-
nen halkaisukirves. Muka-nen halkaisukirves. Muka-
na muovinen teränsuoja. na muovinen teränsuoja. 
Terä on teflon pinnoitettua Terä on teflon pinnoitettua 
hiiliterästä, varressa pitävä hiiliterästä, varressa pitävä 
kumipinnoite.kumipinnoite.

Pudasjärven Yrittäjät Senioriyrittäjien
KERHOKOKOONTUMINEN

ke 8.2. klo 11 Pirtti. Aluksi tarjotaan 
lounas Kiireenraja kahviossa. 

Vierailijana päätoimittaja 
Martta Oinas-Panuma. 

Kaikki seniori-ikäiset (yli 63v) 
yrittäjät tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa su 5.2. kello 10. Val-
konen, Väyrynen, Piirainen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
yhteisvastuukeräyksen avaus.
Messu Sarakylän kappelissa su 5.2. kello 13. Valkonen, Väy-
rynen, Piirainen. Kappelikuoro. Yhteisvastuukeräyksen avaus. 
Kirkkokahvit. 
Iltakirkko seurakuntakodilla to 2.2 kello 19. Johansson, Pii-
rainen, Kirkkokuoro. Lopuksi Iltatee.
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 8.2 kello 13. 
Raamattupiiri ke 1.2. klo 18 seurakuntakodilla.
Yhteisvastuukeräys 2023 alkaa su 5.2., aiheena “Nuoret vä-
kivaltaisessa maailmassa”. Jumalanpalveluksien jälkeen Yh-
teisvastuukeräyksen 2023 avaus seurakuntakodilla ja Saraky-
län kappelissa. 
Kirkon Ulkomaanavun vierailu seurakuntakodilla pe 3.2. 
kello 18.00. Vieraana KUAn Kenian maatoimiston ohjelma-
päällikkö Alexon Mwasi, joka kertoo Kenian tämän hetken 
kuivuudesta ja sen tuomasta nälänhädästä. Mukana on myös 
KUAsta Juhana Malme ja Sini Tyvi kertomassa KUAn ja Yh-
teisvastuun yhteistyöstä. Kahvitarjoilu.
Ystävänkammari to 2.2. kello 12–13.30 seurakuntakodilla.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanantaina 
6.2 kello 18.
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 9.30–12 seu-
rakuntakodilla. Myynnissä kahvia, pullaa, lapasia, villasukkia. 
Pullaa myös mukaan!
Iltakahvila Rönö pe 3.2. kello 18–22 seurakuntakodin ala-
kerrassa.
Talvirippikoulun leiripäivä la 4.2. kello 10–16 Hilturannan 
leirikeskuksessa. 
Perhekerho ke 1.2. ja 8.2. kelo 10–12.30 seurakuntakodilla.
Lapsiparkki pe 3.2. ja 10.2. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. 
Varaa paikka etukäteen lastenohjaajilta, Tanja 040 868 4730, 
Sirpa 040 586 1217.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480.
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to klo 12–15. p. 088823100.   
Rauhanyhdistykset: Seurat Yli-Livolla pe 3.2. kello 18.00 
Taina ja Pertti Luokkasella, seurat ry:llä su 5.2. kello 16.
Kastettu: Eljami Aukusti Kujala, Väinö Taneli Eepi Pääaho  
Haudatut: Irma Alma Timoniemi 92 v, Aune Annikki Holm-
ström 91 v, Alpo Olavi Juttula 89 v, Pentti Paavali Alatalo 81 v.

Tulevana sunnuntaina viete-
tään kynttilänpäivää. Kysees-
sä on taas valkoisen liturgisen 
värin pyhä kirkkovuoden juh-
lattoman ajan keskellä. Tämä 
viestii siitä, että kynttilänpäi-
vällä on erityinen merkitys 
kirkkovuoden kulussa. Päivän 
nimityksen juuret ovat keski-
aikaisessa tavassa, jolloin ky-
seisenä päivänä vihittiin kaikki 
vuoden aikana kirkossa käy-
tettävät kynttilät. Meillä tämä 
vanha perinne ei ole käytössä. 

Kynttilänpäivän raamatul-
linen kehyskertomus liittyy 
Jeesuksen varhaislapsuuteen. 
Päivää vietetään noin 40 päi-
vän kuluttua joulusta. Juuta-
laisten puhtaussäädösten mu-
kaan synnyttäneen naisen tuli 
määräajan täyttymisen jälkeen 
mennä temppeliin uhraamaan 
laissa säädetty uhri, kaksi met-
säkyyhkyä tai kyyhkysenpoi-
kaa. (3. Moos. 12:6-8) Ky-
seessä oli köyhän kansan uhri, 
varakkaammat toivat uhratta-
vaksi karitsan. 

Kynttilänpäivän evanke-

liumissa, Luukkaan 2. luvussa 
kerrotaan tästä pyhän perheen 
temppelissä vierailusta. Ky-
seessä on yksi harvoista evan-
keliumeissa olevista Jeesuksen 
lapsuuteen liittyvistä kerto-
muksista. Temppelissä käyn-
nillä oli kaksi tärkeää merki-
tystä. Ensinnäkin se osoittaa, 
kuinka Jeesuksen syntymän 
kohdalla oli tärkeää täyttää 
kaikki vanhan testamentin la-
kiin ja profeettoihin liittyvät 
ennustukset. Tämäkin pieni 
yksityiskohta oli merkityksel-
linen osa kirjoitusten ennus-
tusten täyttymisessä. Samal-
la se osoitti, kuinka Jeesuksen 
äiti Maria, ja tämän puoliso 
Joosef kunnioittivat sen ajan 
lakia ja järjestystä. 

Toinen merkitys liittyy 
temppelissä olleeseen van-
haan mieheen, Simeoniin, jos-
ta kerrotaan Luukkaan evan-
keliumissa, että tämä odotti 
Israelille luvattua lohdutus-
ta. Hän oli yksi vanhan ja uu-
den liiton taitekohdan usko-
vista. Jumalan Pyhä Henki oli 

vakuuttanut Simeonille, että 
hän saa ennen kuolemaansa 
nähdä Herran voidellun. Sime-
on on hepreankielinen nimi, 
joka tarkoittaa ”hän on kuul-
lut”. Hengen johdattamana 
vanha Simeon oli temppelis-
sä juuri oikeaan aikaan, ja osa-
si mennä oikean pienokaisen 
luo. Uskon silmin hän sai kat-
sella pienessä Jeesus-lapsessa 
koko maailman Vapahtajaa, ja 
syntien sovittajaa. Ylistykses-
sään Simeon totesi: ”Herra, nyt 
sinä annat palvelijasi rauhassa 
lähteä, niin kuin olet luvannut. 
Minun silmäni ovat nähneet si-
nun pelastuksesi, jonka olet 
kaikille kansoille valmistanut”. 
Nimensä mukaisesti Simeonin 
pyyntö oli tullut kuulluksi. 

Kynttilänpäivän sanoma 
vie meidät katselemaan joulun 
juhla-ajan tavoin pientä Jee-
sus -lasta. Tässä lapsessa saam-
me nähdä Jumalan kirkkauden 
säteilyn. Lapsi tuo mukanaan 
toivon, ja hän olemuksellaan 
viestii Jumalan suurista teois-
ta. Hänessä elämäämme lois-

taa ikuisen elämän ja toivon 
valo. Elämässä ja maailmassa 
on paljon pimeyttä, pahuuden 
voimat tuntuvat ja näkyvät. 
Viattoman ihmisten kärsimys 
tulee erityisen voimakkaas-
ti esille kaikkialla siellä, mis-
sä soditaan. Tässä ajassa, jos 
missä, tarvitaan Kristuksesta 
loistavaa toivon valoa. Jumala 
kutsuu meitä myös jakamaan 
omastamme apua tarvitsevan 
lähimmäisen auttamiseksi sii-
nä missä voimme. Yhden erin-
omaisen mahdollisuuden tä-
hän tarjoaa kynttilänpäivänä 
perinteisesti avattava yhteis-
vastuukeräys. Siihen, ja kaik-
keen auttamistyöhön, mitä kir-
kossamme tehdään, saamme 
liittää rukouksen:

”Herra, sinun omastasi me 
annamme, sinun lahjaasi jaam-
me. Ota vastaan meidät ja 
meidän lahjamme Jeesuksen 
Kristuksen tähden”.

Timo
Liikanen

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  
VKK-Media Oy

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

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%.

Ilmoitusaineistot lehteen jo torstaina klo 16 mennessä, viimeistään perjantaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Tasavertaisuus 
jatkukoon

On usein, toisiimme tapa-
uksia, jolloin alkaa miet-
timään, että ollaanko me 
ihmiset tasavertaisessa 
asemassa toisiimme näh-
den. Tavallisessa arkielä-
mässä saattaa olla huo-
nompiakin päiviä, jolloin 
ei elämä mene niin kuin 
on toivonut menevän. On 
ehkä heikommin nukut-
tu yö takana tai vähän lii-
kaa on tullut rehkittyä työ-
tä edellisenä päivänä. Ja on 
sitä voinut kuntoillakin; 
hiihtää, kävellä tai rehkiä 
muuten niin, että on mie-
leltään hyvin herkillä. Ei 
tahdo kestää toisen läsnä-
oloakaan; löntöstää tuossa 
haitolla ja kiirekin olisi. 

Esimerkiksi tasavertai-
suudesta meidän tavallis-
ten ihmisten puolesta pää-
töksien tekemisestä, jota 
demokratiaksikin kutsu-
taan. On valitettavaa, jos 
kuntatasolla vireillä oleva 
päätös toteutuu, että kau-
punginvaltuuston kokous-
kutsuja ei ilmoitettaisi pai-
kallislehdissä 1.5. lähtien. 
Se olisi mielestäni erittäin 
suuri epätasa-arvoinen 
asia. Onhan ihmisiä, joil-

la ei nettiyhteyksiä ole ole-
massa, sen paremmin, kuin 
tietokonettakaan. Heillä-
kin on oikeus tietää, mil-
loin kaupunginvaltuusto 
kokoontuu. Meillä Pudas-
järven alueella on paikal-
lislehdet tärkeässä roolissa 
ihmisille tiedottamisessa. 
Eikä voi kuin toivoa, että 
näin jatkuisi pitkään. En-
nen sana kulki suusanalli-
sesti, jos oli tärkeää viedä 
naapuriin sanaa.

Isäntä oli tullut kotiin 
ja sanonut, että hän syöpi 
ja lähtee sanomaan naapu-
riin, että heidän aikuinen 
tyttö on kuollut. Vaimo sii-
hen, että ei sitä niin äkkiä 
saa sanoa. Isäntä, että ker-
roppa sinä, miten se pitää 
sanoa, jos on kuollut, ei hä-
neen henki enää palaa. 

Kaikesta huolimatta, 
hyvää ja sievää talven jat-
koa, hiihdellään ja muu-
tenkin ulkoillaan kykyjen 
mukaan.

Erkki 
Honkanen

Puoliso, Isä, Ukki, vanha Ukki 

Pentti Paavali 
ALATALO 
s. 1.11.1941 
k. 4.1.2023

Hän lähti noustessa auringon,
ovet aukeni uuden kirkkaan maan.
Ei sinne yllä sairaus, kipukaan. 

Kaivaten 

Anneli
Matti ja Tarja
Olavi ja Anne
Ilkka ja Minna
Virpi ja Markku
Antti ja Tanja
Lastenlapset, lastenlastenlapset

Aune ja Anneli siskot perh.
Sukulaiset ja läheiset

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 28.1.2023.
Kiitämme Pudasjärven tk:n hoito-osastoa, 

Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka Ky:tä sekä 
Kakku- ja Pitopalvelu Vengasahoa.

Lämmin kiitos osanotosta suuressa surussamme. 

Rakkaamme

Irma Alma
TIMONIEMI
o.s. Kosamo

s. 16.12.1930 Pudasjärvi
k. 31.12.2022 Pudasjärvi  

Kiittäen ja kaivaten  
Maila ja Olavi 
Olavi ja Tellervo 
Timo 
Lastenlapset perheineen
Veljen lapset perheineen
Sisaret perheineen
Sukulaiset ja ystävät 

Sä meitä muistit ja huolta kannoit.
Et paljon pyytänyt vaan kaikkesi annoit.  

Rakkaamme on siunattu haudan lepoon 27.1.2023 
Pudasjärvellä. Lämpimästi kiittäen osanotosta. 

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana
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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 10-21

TUORE  
KOKONAINEN  
LOHI
Kasvatettu, Norja 
Irto tai pakattu kaupan  
valikoiman mukaan 799

KG
Rajoitus 2 kalaa/talous

ERÄ

Ilman Plussa-korttia 4,75 pkt (9,50/kg)

Valio 

VOI
500 g (7,58/kg) 
Normaalisuolainen

379
PKT

Rajoitus 2 pkt/talous

-20 %
Plussa-etu

O’boy

KAAKAO- 
JUOMAJAUHE
1 kg

Ilman Plussa-korttia 4,35 ps
349

PS

HINNAT VOIMASSA TO-SU 2.-5.2.2023. ELLEI TOISIN MAINITA 
Tuotteita rajoitettu määrä

Ilman Plussa-korttia 7,85-8,69 rs (17,07-12,59/kg)

Tavallista parempi ruokakauppa

P U D A S J Ä R V I

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 1.2. 
Lapinriistakeitto (L)
Perunamuusi (G, L)
Valkosipulikermaperunoita (G, L)
Lehtipihviä  
sienikastikkeessa (L, G)
Savulohilaatikko (L, G)

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Torstai 2.2. 
Jauhelihakeitto (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Rosmariini perunoita (G, L)
Jauhelihapihvejä (L, G)
Nakki-pekonikastike (L, G)

Maanantai 6.2. 
Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Uunimakka (G, L)
Savulohikiusaus (L, G)

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

Tiistai 7.2.
Lihakeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Talon pulled pork (G, L)
Tomaatti-mozzarellapasta (L)

Lauantai 4.2. 
Lohikeitto (L, G)

Perjantai 3.2. 
Broilerikeitto (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Uunilohi (G, L)
Tomaattinen härkäkastike
Täytetty Broilerileike (L, G)

Ilman Plussa-korttia 1,69-1,79 ps (8,67-9,18/kg)

Vaasan 

RUISPALAT OHUT HERKKU,  
OHUT KAURA 100 % tai  
OHUT KAURAHERKKU
6 kpl/195-225 g (4,44-5,13/kg)

1.-PS -39 %
Plussa-etu

Rajoitus 4 ps/talous

Haapalan
JUUSTOLEIVÄT
250 g (11,96/kg)

299
KPL

Kultamuna
VAPAAN KANAN 
MUNIA
18 kpl/1044 g (2,86/kg)
Rajoitus 2 rs/talous

Ilman Plussa-korttia 3,79 rs (3,63/kg)
299

RS 5
-21 %

Plussa-etu

Finlandia Candy

MAKEISKIMARA  
MAKEISLAATIKKO
1 kg

Ilman Plussa-korttia 6,29 ltk  
395

LTK

ERÄ
-37 %

Plussa-etu

-19 %
Plussa-etu

Osuuspankki tarjoaa jälleen Kesäduunia OP:n piikkiin
OP Pudasjärvi tarjoaa Ke-
säduunin 25 nuorelle OP:n 
piikkiin ja kutsuu näin mu-
kaan kesätyöntekijöitä tar-
vitsevia yhdistyksiä. 

OP Pudasjärvi etsii hel-
mikuun ajan yhdistyk-
siä, jotka voivat tulevana 
kesänä tarjota 15-17-vuo-
tiaille nuorille kesätyö-
tä. Kesäduuni OP:n piik-
kiin -kampanjassa yhdistys 
työllistää nuoren kahdek-
si viikoksi ja OP Pudasjär-
vi lahjoittaa nuoren palkan 

yhdistykselle. 
Yleishyödyllinen yh-

distys voi palkata nuo-
ren työskentelemään esi-
merkiksi urheiluseuran tai 
kyläyhdistyksen kesäta-
pahtumissa, somereport-
teriksi, kunnossapitoon tai 
apulaisohjaajaksi kesäleiril-
le. OP lahjoittaa yhdistyk-
selle nuoren palkan. Yh-
distys puolestaan hoitaa 
käytännön palkanmaksun 
ja vastaa työnantajavelvoit-
teista.

-Kesäduuni OP:n piik-
kiin tarjoaa monelle 
15-17-vuotiaalle nuorel-
le elämänsä ensimmäisen 
työpaikan ja haluamme Pu-
dasjärven Osuuspankissa 
olla mukana tarjoamassa 
pudasjärveläisille nuoril-
le myönteisiä ja onnistunei-
ta kokemuksia työelämästä. 
Kokemuksen lisäksi nuo-
ri saa samalla ensimmäi-
sen oman palkkansa, joka 
auttaa opettelemaan rahan 
käyttöä ja oman talouden 

hallinnan taitoja, sanoo Pu-
dasjärven Osuuspankin toi-
mitusjohtaja Pertti Purola. 

Kampanjan avulla OP 
Pudasjärvi haluaa myös 
tukea Pudasjärven yhdis-
tysten toimintaa. Tukea on 
tarjolla yhteensä 25 pudas-
järveläisen nuoren työllis-
tämiseksi. OP Pudasjärvi 
valitsee maaliskuun alussa 
tuen saavat yhdistykset ja 
on yhteydessä kaikkiin tu-
kea hakeneisiin yhdistyk-
siin. 

Osuuspankit ympä-
ri Suomen tarjoavat ke-
sällä 2023 kesätyöpaikko-
ja 15-17-vuotiaille nuorille 
OP:n piikkiin yleishyödyl-
lisissä yhdistyksissä. Kam-
panja on osa OP:n vastuul-
lisuustyötä ja tavoitteena on 
työllistymisen rinnalla tu-
kea nuorten taloustaitojen 
oppimista. 

Yhdistykset voivat ha-
kea Kesäduuni OP:n piik-
kiin -tukea helmikuun lop-
puun asti osoitteessa op.fi/

pudasjarvi.
Nuoret voivat hakea 

Kesäduuni OP:n piikkiin 
-kampanjan yhdistysten 
tarjoamaa kesätyötä 13.3.-
14.4.2023. Ohjeistus kesä-
työnhakuun julkaistaan ha-
kuajan alkaessa osoitteessa 
op.fi/pudasjarvi.

Lisätietoja antaa Pudas-
järven Osuuspankki, Soile 
Graber. 

OP Pudasjärvi tiedotus

Paikallisyhdistys tarjosi jäsenistölle 
selviytymisluennon kriisitilanteessa
Eläkeliiton yhdistyksen vuo-
den ensimmäinen hallitus 
kokoontui 10.1. Suojalinnalla. 
Kokouksessa päätettiin kulu-
van vuoden kevätkaudelle 
kutsutuista kerhovieraista ja 
toiminnan keskeisistä tapah-
tumista sekä eri yhdistyksiin 
vierailuista. Lisäksi toimin-
takalenteriin huomioidaan 
kerhossa jäseniltä kerätyt uu-
det esitykset, joita pohditaan 
26.1. pidettävässä hallituksen 
kehittämispäivässä. Edelleen 
tulevat matkat teatteriin tai 
konserttiin ilmoitetaan erik-
seen jäsenille. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa He-
leena Talala sekä sihteerinä 
ja rahastonhoitajana Kyllik-

ki Tolkkinen. Kokouksessa 
sovittiin eri toimintojen vas-
tuu-/yhteyshenkilöt seuraa-
vasti: matkavastaavana Reijo 
Pekkala, vapaaehtoistoimin-
nan vastaava (Kööri) sekä 
ohjelmatoimikunnan ko-
koaminen Sinikka Luokka-
nen, karaokevastaava Kalevi 
Kela, liikunta- ja pelivastaa-
vat Sirkka Alatalo ja Seppo 
Haikonen, jäsenasioiden hoi-
taja ja kotisivuvastaava Tai-
mi Pekkala sekä keittiövas-
taavat Inkeri Herukka ja Aira 
Ervasti. 

Tiistain kerhoomme 24.1. 
kokoontui yli viisikymmen-
tä henkilöä kuuntelemaan 
Esa Erkkilän luentoa ajan-

kohtaisesta aiheesta ”varau-
tuminen kotona”. Kodeissa 
tulisi varautua pärjäämään 
itsenäisesti ainakin kolme 
vuorokautta häiriötilanteen 
sattuessa esimerkiksi säh-
kö- tai vesikatkoksen aikana. 
Tuona aikana tulisi varau-
tua ja pystyä huolehtimaan 
omaisten ja läheisten perus-
tarpeista. Kotoa tulisi löy-
tyä kolmeksi vuorokaudeksi 
ruokaa ja lääkkeitä. Meidän 
tulisi tietää varautumisen pe-
rusteet eli tietää esimerkiksi, 
mistä saa oikeaa tietoa häi-
riötilanteessa ja miten pärjä-
tä kylmenevässä asunnossa. 
Jos varautuminen on hallus-
sa ja kotoa löytyy mm, koti-

vara eli muutama pullollinen 
vettä, helposti valmistetta-
via ruokailutarvikkeita sekä 
hygieniatarvikkeet. Samoin 
tulisi omistaa taskulamp-
pu, käteistä rahaa sekä omat 
ja perheesi lääkkeet. Tarpeet 
viestintää varten yhteiskun-
nan häiriötilanteessa – miten 
tiedonvälitys toimii tuolloin 
kotonasi. Meidän olisi huo-
mioitava myös tarvitseeko 
naapuri apua. Yleisön kes-
kuudessa kysyttyyn myös, 
miten ja mistä löytyy kau-
pungin väestötiloja, mikäli 
kriisitilanne tai häiriötilanne 
niitä vaatii. 

Heleena Talala, 
kuva Kyllikki Tolkkinen

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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Kaupunginjohtaja 
onnistunut tehtävissään 

pääosin hyvin

Kaupunginhallitus ja val-
tuuston puheenjohtajis-
to ovat suorittaneet kau-
punginjohtajan kanssa 
johtajasopimuksen mu-
kaisen vuotuisen kaupun-
ginjohtajan työn tulosten 
arvioinnin tiistaina 24.1. 
kaupunginhallituksen ko-
kouksessa. Ennen kokous-
ta luottamushenkilöt ovat 
antaneet arvionsa webro-
pol -kyselyn avulla johta-
jasopimuksen mukaisten 
tehtävien ja painopistei-
den hoitoa koskeviin ky-
symyksiin.

Kyselyn tuloksien ja 
kaupunginhallituksen ko-
kouksessa käydyn kes-
kustelun pohjalta yhdessä 
kaupunginjohtajan kanssa 
todettiin, että luottamus-
henkilöt katsovat edelleen 
kaupunginjohtajan onnis-
tuneen tehtävissään pää-
osin hyvin. 

Hyvin tai erinomai-
sesti kaupunginjohta-
ja on onnistunut kannus-
tavan kotiseutuhengen 
edistämisessä ja myöntei-
sen kuntakuvan ylläpitä-
misessä ja kehittämisessä 
sekä kaupungin elinkei-
nopolitiikan kehittämises-
sä. Myös asumiseen, työn-
tekoon ja yrittämiseen 
liittyvät kehittämisasiat 
ovat näkyneet hyvin kau-
punginjohtajan työssä ja 
onnistumisissa. Toisaalta 
kyselyn tuloksissa näkyi 
aiempia vuosia enemmän 
hajontaa.

Kaupunginhallituk-
sen kokouksessa käydys-
sä palautekeskustelus-
sa yhdessä todettiin, että 
monet asiat tulivat nope-
asti ja tiukkojen aikatau-

lurajojen puitteissa päätet-
täviksi ja valmisteluaikaa 
oli normaalia vähemmän. 
Lisäksi monimutkaisis-
takin hyvinvointialueuu-
distukseen liittyvistä asi-
oista piti tehdä ratkaisuja 
osin puutteellisen tai vie-
lä valmisteltavana ole-
van tiedon pohjalta. Tämä 
kuormitti valmistelevaa 
henkilöstöä laajemmin-
kin. Myös kaupunginjoh-
tajan kalenterihaasteet 
tunnistettiin. Lisäänty-
nyt etäkokouskäytäntö ja 
kaupunginhallituksen 
hybridikokousmalli ei-
vät olleet myöskään omi-
aan lisäämään kasvok-
kain käytävää keskustelua 
ja luottamuksen muodos-
tumista. Edelleen Pudas-
järven kaupungin pää-
töksenteossa on vallalla 
erittäin hyvä ja keskuste-
leva ilmapiiri. 

Johtajasopimukses-
sa sovittu vuotuinen 
kaupunginjohtajan ja 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajan välinen kehi-
tyskeskustelu on myös to-
teutettu. Se vastaa muiden 
kuntatyöntekijöiden kehi-
tyskeskustelua ja on otettu 
edellisellä valtuustokau-
della käyttöön Kuntaliiton 
suosituksen mukaisesti 
myös Pudasjärvellä. Siinä 
paneudutaan tarkemmin 
kaupunginjohtajan henki-
lökohtaisiin tavoitteisiin 
osaamisen ja työhyvin-
voinnin edistämisessä.

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Vesa Riekki 
kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja

Tuulivoimavapaa 
Pudasjärvi -yhdistys 

perusteilla
Tuulivoimavapaa Pudas-
järvi -yhdistyksen perusta-
miskokous pidetään sun-
nuntaina 5.2. Hyvän olon 
keskuksen kokoustiloissa. 
Jo parin vuoden ajan tuuli-
voimaa vastustavia yhtey-
denottoja vastaanottanut 
Mirka Väyrynen toteaa, 
että yhdistykselle kuulos-
taa olevan kasvava tarve.

- Tässä tapauksessa on 
järkevää, että asian tiimoil-
le perustetaan yhdistys, 
joka pystyy järjestelmälli-
sesti ja tehokkaasti toimi-
maan yli puoluerajojen.

Yhdistys on poliittises-
ti täysin sitoutumaton eli 
kaikki ovat tervetulleita 

mukaan toimintaan, kan-
nattajajäsenyys mahdollis-
tetaan myös.

- Nämä tuulivoima-
lahankkeet ovat saaneet 
ihmiset liikkeelle ja ak-
tivoitumaan, hankkei-
den mahdollinen toteu-
tuminen tarkoittaa paljon 
muutakin kuin kiinteis-
töverotuloja kaupungil-
le. Kuntalaisten arkeen ja 
elinympäristöön mahdol-
lisilla voimala-alueilla on 
merkittävät vaikutukset 
puhumattakaan luontoon 
kohdistuvista muutoksis-
ta, toteaa Sirkka Pankin-
aho. MV

Kaupunginvaltuuston retki 
maailmanluokan rajakaupunkiin Tornioon
Lähdimme kaupunginval-
tuustoporukalla torstaina 
19.1. aamusta linja-autol-
la kohti Torniota, jossa jo ai-
emmista verkostoistani tuttu 
kaupunginjohtaja Jukka Ku-
jala otti esikuntineen mei-
dät vastaan hulppealla vasta 
remontoidulla kaupungin-
talolla. Myös puheenjohta-
jaluottamushenkilöitä oli 
Tornion päässä esittelyis-
sä mukana. Meidän joukkue 
oli jo alkuun hieman huven-
nut muun muassa jylläävi-
en flunssa-aaltojen vuok-
si. Nythän ihmisjoukkoihin 
mennään totutusti vain täy-
sin terveinä. 

Saimme erittäin vieraan-
varaisen vastaanoton ja Tor-
nion strategian mukaises-
ti maailmanluokan esittelyn 
meitä kiinnostavista aiheis-
ta ja muutenkin kuntaken-
tän tuoreista kuulumisis-
ta. Kuulimme Tornion ja 
Haaparannan välisestä ra-
jayhteistyöstä. Sen laajuus 
sai ajattelemaan, että tä-
män tasoista kuntien vä-
listä yhteistyötä voisi Suo-
men puolellakin olla jo ihan 
luonnostaan, ilman välissä 
olevaa valtionrajaa. Esitte-
lyissä ja keskusteluissa tuli 
hyvin myös esille, miten ny-
kymaailmanmenossa katse 
on Suomessakin käännettä-
vä pohjoiseen. Teollisuuden, 
vientialojen ja uusiutuvan 
energian hankkeista mer-
kittävä osa on suunnitteilla 
Perämerenkaarelle jatkuen 
voimakkaina valtiorajan yli 
Ruotsin puolelle. Puhumat-
takaan maaliikenneyhteyk-
sien merkityksestä uudessa 
geopoliittisessa tilanteessa. 
Todettiin myös, että työvoi-
man saanti nykyisiin ja uu-

siin työpaikkoihin on yhtei-
nen haaste.

Kiinnostavia  
käyntikohteita
Saimme laajan esittelyn Tor-
nion kulttuuripalveluista, 
taidekasvatuksesta ja heidän 
suunnitelmistaan liittyen 
Oulu2026-kulttuuripääkau-
punkivuoden tapahtumiin. 
Yhdessä todettiin, että kult-
tuuripääkaupunkivuoden 
konkreettiset kohteet ja to-
teutustavat ovat molemmil-
la kaupungeilla vielä vah-
vasti suunnittelupöydällä ja 
tarkoituksena on hyödyntää 
olevia tapahtumia sekä vah-
vuuksia. Torniossa on isoja 
tapahtumia jo luonnostaan ja 
kiinnostavia käyntikohteita, 
joita sopivasti räätälöidään 
annettuun aihealueeseen 
sopiviksi. Näin on varmas-
ti järkevää meilläkin, jotta 
saadaan vähistä resursseis-
ta hyöty irti ja tapahtumille 
jatkuvuutta. Tornion päässä 
oli tunnistettu kuntien teh-
täväkentässä korostuva en-
nakollinen hyvinvointityö, 
josta esittelyt saatiin taide- ja 
kulttuurikasvatuksesta sekä 
kulttuuripalvelujen toimin-
nasta. Keskusteltiin tähän 
liittyen myös molemmille 
kunnille tutuista haasteista, 
kuten korona-ajan vaikutuk-
sista yhteisöllisen toiminnan 
osallistujamääriin sekä kult-
tuuritoimen pienistä resurs-
seista. 

Katsaus Tornion tuorei-
siin elinkeino- ja kaavoi-
tushankkeisiin osoitti, että 
alueella on paljon kehitys-
potentiaalia, mutta toisaal-
ta toimeentulo tulee mo-
nille perheille edelleenkin 

Kemi-Tornion seudulla lo-
pulta aika perinteisistä teol-
lisuudenaloista, metsä- ja te-
rästeollisuudesta. Näinhän 
se taitaa olla meillä Pudas-
järvelläkin, metsästä saa-
tava puu kannolta tehtaal-
le logistiikkaketjuineen sekä 
matkailijat ja vapaa-ajana-
sukkaat oheispalveluineen 
työllistävät meillä nyt ja tu-
levaisuudessa. Yrittäjyyden 
merkitys on molemmissa 
kaupungeissa tunnistettu ja 
yhdessä tekeminen on vah-
vaa. 

Antoisa ja  
keskusteleva  
valtuustoseminaari
Perjantaina aamupäivästä 
pidimme omaa valtuustose-
minaaria liittyen asumisen 
haasteisiin ja mahdollisuuk-
siin. Kuulimme alustukset 
ympäristökeskuksen asian-
tuntijalta monipaikkaisuu-
desta ja citymaalaisuutta 
tutkineelta asiantuntijalta. 
Saimme myös katsauksen ra-
kentamisen polusta ja muus-
ta jo kerätystä infomateri-
aalista kaupungin tuoreelta 
asumisen ja elämisen palve-
lusuunnittelija Petri Kittiläl-
tä. Alustuksien yhteydessä 
keskustelimme siitä, miten 
Pudasjärvellä ovat etätyön 
tekemisen mahdollisuudet 
kehittyneet myönteisesti hy-
vien laajakaistayhteyksien ja 
runsaana jatkuneen hyvin 
varusteltujen vapaa-ajan-
asuntojen rakentamisen 
myötä. Toisaalta keskustel-
tiin myös, olemmeko pys-
tyneet hyödyntämään kaik-
kia mahdollisuuksia ja 
miten monipaikkaisista ih-
misistä saisimme pysyväm-

min pudasjärveläisiä veron-
maksajia. Miten esimerkiksi 
edistäisimme vapaa-ajana-
suntojen muuttamista vaki-
tuisiksi asuinrakennuksik-
si kaavoituksella ja muilla 
toimilla. Citymaalaisuuden 
esittelystä jäi erityisesti mie-
leen, että me täällä selko-
silla asuvat kuvittelemme, 
että kaupunkilaiset haavei-
levat maalle muuttamisen 
yhteydessä jostakin erityi-
sestä tai poikkeavasta, suo-
rastaan romanttisesta maa-
laismiljööstä. Nyt se on ihan 
tutkitusti osoitettu, että kyl-
lä päällimmäisenä mieles-
sä maalle muuttoa suunnit-
televalla cityasukkaalla on 
meille itsestään selvyyksik-
si muodostuneet maaseu-
dun rauha, asumisen väljyys 
ja luonto harrastusmahdolli-
suuksineen. Ei haittaa, vaik-
ka paikassa olisi ajan patinaa 
ja remonttitarvetta, päinvas-
toin. Meillähän täällä riittää 
perikuntien omistuksessa 
olevia kiinteistöjä, vähäisellä 
käyttöasteella olevia omako-
titaloja ja mökkejä. Eiköhän 
laiteta niitä kiertoon ja saa-
daan nykyistä useamman 
betonilähiöpakolaisen haa-
veita toteutettua! 

Meillä oli siis oikein an-
toisa ja keskusteleva ensim-
mäinen valtuustoreissu täl-
le valtuustokaudelle, joka 
kaiken huipuksi suuntautui 
hetken ajan ulkomaille asti, 
kun piipahdimme kaupoilla 
Haaparannan puolella.

Tomi Timonen,  
kaupunginjohtaja,  

kuva Olga Oinas-Panuma 

Pudasjärven kaupunginvaltuuston valtuustokauden ensimmäinen reissu seminaareineen suuntautui Tornioon.

Jarin pakinat
Mikkeli
Mikkeli on nolo paikan nimi. 
Sillä jos sen m-kirjaimen tilal-
le laittaa k-kirjaimen on Mik-
keli yhtä äkkiä Kikkeli. Var-
maan heitä hävettää asua 
siellä ja miettiä tätä öisin. 

Karu on joidenkin kohtalo.

Kiertyy
Joulukoristeen ripustamises-
sa kuuseen on yksi fysiikan-
laki. Sillä jos on pienikin mah-
dollisuus, että se koriste, jota 

ripustetaan, voisi mahdolli-
sesti kääntyä väärinpäin siinä 
toimessa, niin silloin se myös 
kääntyy (eli näyttäisi narussa 
roikkuva joulupukki persiin-
sä juhlaväelle). Koristeen kier-
tyminen on yhtä varmaa kuin 

se, että muinaiset eliöt ja kas-
vit muuttuivat maan sisässä 
olevaksi öljyksi, jonka ihmi-
nen voi viisaudessaan tuprut-
taa myrkkynä taivaan tuuliin. 
Ei ole siinä kahta sanaa sanot-
tavaksi.                 Jari Outila
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

RAUTAOSASTOLTAURHEILUOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 2.-3.2. LAUANTAINA 4.2. MA-TI 6.-7.2. KESKIVIIKKONA 8.2.

KESKIVIIKKO-TIISTAINA 1.-7.2.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

AVAIMENTEKO JA LUKKOTARVIKKEET

65,-65,-

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

Sievi Arktis Sievi Arktis 
TR  TR  
TALVI-TALVI-
SAAPPAAT SAAPPAAT 

1591590000

Mustang  Mustang  
KAMINA-KAMINA-
PUHALLINPUHALLIN
4-lapainen4-lapainen

65,-65,-

Motul Motul 
2T 2T 
SNOW SNOW 
POWERPOWER
4L öljy 24L öljy 2

26265050

Chempioil  Chempioil  
HYDRALIIKKA-HYDRALIIKKA-
ÖLJYÖLJY
20 l20 l
32 ja 4632 ja 46

59599090

Ledcore Ledcore 
ladattava ladattava 
OTSA-OTSA-
LAMPPULAMPPU
800 lumen800 lumen

Dropper Dropper 
LUMEN-LUMEN-
PUDOTIN PUDOTIN 

19199090

129,-129,-

14149595

229999

559595

009999

224949
kg119999

kgkg12129595
pkt

110000

kgkg

ras

pkt

118989
pkt

pktpkt

449999
kg

3 kg/3 kg/
taloustalous449595

kgkg

669999
kgkg

669595
kg

13139595
kg

339999
pss

229999
pkt

kg114949
rasras

229595
kpl

kgkg

11119595
kg

2 kg/2 kg/
taloustalous

2 pkt/talous

119999
pktpkt

Vaasan  Vaasan  
OOHOOH
DONITSI DONITSI 
6 kpl/200 g6 kpl/200 g

2 pkt/talous
15159090 119999

kg 117979
pktprk339999

pktpkt

39399090

27279090

669595

12125050

19199595

13139595

779595

339595

559999

39399090

15159090

279,-279,-

59599090

Speedo Speedo 
Apua belt Apua belt 
VESIVYÖVESIVYÖ

Speedo Speedo 
Aqua Aqua 
KÄSIPAINOKÄSIPAINO

Atom  Atom  
JOOGA-JOOGA-
TIILITIILI

Atom Atom 
JUMPPA-JUMPPA-
PALLOPALLO

Atom  Atom  
VYÖLAUKKUVYÖLAUKKU
JUOMA-JUOMA-
PULLOLLAPULLOLLA

Atom Atom 
JUOKSUVYÖJUOKSUVYÖ

JUMPPA-JUMPPA-
KUMI-KUMI-
NAUHATNAUHAT

UIMALASITUIMALASIT

HIIHTO-HIIHTO-
SAUVATSAUVAT
80-150 cm80-150 cm

LIUKU-LIUKU-
LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT

LUMI-LUMI-
KENGÄTKENGÄT

Lasten Lasten 
SUKSI-SUKSI-
PAKETTIPAKETTI

Atom Atom 
HULAVANNEHULAVANNE
1,2 kg1,2 kg START START 

SUKSI-SUKSI-
VOITEETVOITEET

AlkaenAlkaen

AlkaenAlkaen

AlkaenAlkaen

AlkaenAlkaen

59590000 29299090 73735050

41419090 59599090 1141149090

79799595 1141149090 779090

39399090 69699595 18189090

VihreäVihreä
kivetönkivetön
RYPÄLERYPÄLE
500 g500 g

PorsaanPorsaan
GRILLIKYLKIGRILLIKYLKI
talon mausteellatalon mausteella

KotimainenKotimainen
KERÄ-KERÄ-
KAALIKAALI

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

LastenLasten
Kuomat Kuomat 
PUTKIVARSIPUTKIVARSI
Koot: 22-35Koot: 22-35

Findus Findus 
Mikrovalmiit Mikrovalmiit 
RANSKAN-RANSKAN-
PERUNAPERUNA
180 g180 g

OululainenOululainen
RUSINAPITKORUSINAPITKO
360 g360 g

AtriaAtria
TALON-TALON-
POJAN-POJAN-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

VaasanVaasan
ISO-ISO-
PAAHDOTPAAHDOT
500-525 g500-525 g

NaudanNaudan  
PAISTI-PAISTI-
JAUHE-JAUHE-
LIHALIHA

Tuore porsaanTuore porsaan
LAPA LAPA taitai ETU- ETU-
SELKÄSELKÄ

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

SuomalainenSuomalainen
PERUNAPERUNA
5 kg5 kg

AtriaAtria
KEITTO-KEITTO-
KINKKU-KINKKU-
LEIKELEIKE
350 g350 g

HK HK 
Kevyt LinjaKevyt Linja
MEET-MEET-
WURSTI WURSTI 
100 g100 g

Naudan luuttomatNaudan luuttomat
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT

PorsaanPorsaan
KYLJYKSETKYLJYKSET

889595

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

Myllyn ParasMyllyn Paras
KIERRE-, SIMPUKKA- KIERRE-, SIMPUKKA- 

tai tai PUTKIPASTAPUTKIPASTA
500 g500 g

KIIVIKIIVI
500 g500 g
rasiarasia

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

ValioValio
APPELSIINIAPPELSIINI
TÄYSMEHUTÄYSMEHU
1 l1 l

HätäläHätälä
SAVU-SAVU-
SIIKASIIKA
CanadaCanada

ArlaArla
VOIVOI
normaali-normaali-
suolainensuolainen
500 g500 g

PalvelevaPalveleva RUOKAKAUPPIASRUOKAKAUPPIAS

229999
pktpkt

HKHK
SININENSININEN
LENKKILENKKI
500-580 g500-580 g

440000
prkprk

OlviOlvi
LIMSATLIMSAT

0,95 l0,95 l
sis. pantitsis. pantit

229999
pktpkt

SaarioinenSaarioinen
LIHAPYÖRYKÄT JA MUUSI,LIHAPYÖRYKÄT JA MUUSI,

BROILERIA KERMAKASTIKKEESSA BROILERIA KERMAKASTIKKEESSA taitai
SPAGETTI JA SPAGETTI JA 

JAUHELIHAKASTIKE JAUHELIHAKASTIKE 320 g320 g

449999
pktpkt

SnellmanSnellman
NAUDANNAUDAN

JAUHELIHAJAUHELIHA
10% 400 g10% 400 g

229999
kgkg

Atria KananAtria Kanan
REISIKOIPIREISIKOIPI

marinoitu n. 1,1 kg/rasmarinoitu n. 1,1 kg/ras

3 plo

LastenLasten
vuorellinen vuorellinen 
KEVYT-KEVYT-
SAAPASSAAPAS
Koot: 22-33Koot: 22-33

LastenLasten
Kuomat Kuomat 
GROSSERGROSSER
Koot: 28-35Koot: 28-35

True NorthTrue North
lasten lasten 
TOPPAHOUSUTTOPPAHOUSUT
vedenpitävyys 5000 mmvedenpitävyys 5000 mm
Koot: 128-164 cmKoot: 128-164 cm

KuomaKuoma
lasten lasten 
TOPPAHOUSUTTOPPAHOUSUT
vedenpitävyys 10 000 mmvedenpitävyys 10 000 mm
Koot: 122-158 cmKoot: 122-158 cm

BeaversBeavers
poikien poikien 
NEULETAKKINEULETAKKI
Koot: 140-160 cmKoot: 140-160 cm

True NorthTrue North
lasten lasten 
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Vedenpitävyys Vedenpitävyys 
5000 mm5000 mm
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

KuomaKuoma
lasten lasten 
TOPPATAKKITOPPATAKKI
vedenpitävyys 10 000 mmvedenpitävyys 10 000 mm
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

BrandBrand
tyttöjen tyttöjen 
PUSEROPUSERO
Koot: 130-150 cmKoot: 130-150 cm

LassietecLassietec
lastenlasten
TOPPAHOUSUTTOPPAHOUSUT
vedenpitävyys 5000 mmvedenpitävyys 5000 mm
Koot: 116-128 cmKoot: 116-128 cm

LassieLassie
lastenlasten
TOPPAHAALARITOPPAHAALARI
Koot: 98-128 cmKoot: 98-128 cm

KuomaKuoma
lasten lasten 
TOPPAHAALARITOPPAHAALARI
vedenpitävyys 10 000 mmvedenpitävyys 10 000 mm
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm
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Pudasjärven seurakun-
nan sunnuntain 22.2. mes-
sun yhteydessä seurakun-
takodilla toimitettiin viiden 
uuden tai uudehkon seu-
rakunnan työntekijän tehtä-
viin siunaaminen. Siunatta-
vana olivat talouspäällikkö 
Juho Järvelin, joka aloit-
ti työt viime vuoden hei-
näkuussa, nuorisotyön-
ohjaaja Sirpa Kukkohovi 
(maaliskuu 2022), pastori 
Mikael Johansson (marras-
kuu 2022) sekä lastenohjaa-
jat Tanja Halmekangas (lo-
kakuu 2020) ja Sirpa Outila 
(helmikuu 2022). Siunaami-
sen toimittivat kirkkoher-
ra Timo Liikanen, seura-
kuntapastori Jari Valkonen 
ja kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Terttu Puuru-
nen. Juho Järvelin esitti yk-
sinlauluna ”Jeesus kuule 

Uusia ja uudehkoja seurakunnan
työntekijöitä siunattiin tehtäviinsä

rukoukset” aviopuolison-
sa Mirkku Järvelinin säes-
tyksellä. Messu päättyi eh-
toolliseen, jonka jälkeen oli 
kirkkokahvit. 

Kirkkoherra Timo Liika-
nen iloitsi saarnassaan, että 
siunattavat työntekijät ovat 
eri työaloilta. 

-Kirkon ja seurakunnan 
hengellisen perustehtävän 
hoitamiseksi paikallistasol-
la tarvitaan työntekijöitä 
eri työalojen tehtäviin. Tei-
dän työnne ja tehtävänne 
liittyy olennaisesti kasva-
tukseen, opetukseen ja ju-
listukseen. Lastenohjaajilla 
erityisesti lasten ja perhei-
den, nuorisotyönohjaajilla 
varhaisnuorten, rippikou-
lulaisten ja isosten ja mui-
den nuorten parissa. Pasto-
rin työssä ollaan opetuksen, 
julistuksen, sanan ja sakra-

Joko tarvittaisiin öljytuikkuja, pyykkilautaa, vesikaivoa sekä puuhällää
Tohdinpa tässä ottaa pu-
heeksi vähätuloisten huo-
mioimisen. Monesti 
unohdetaan käytännön nä-
kökanta eli todella vähä-
varaiset kotitaloukset, jot-
ka ovat jo nyt kuihtumassa! 
Kaipaavat entisvanhasia öl-
jytuikkuja, pyykkilautaa ja 
vesikaivoa sekä puuhällää! 

Miettivät tuskastuneena 
mistä ruokaa ja juomaa, kun 
nuo tuhannen lääkkeetkin 

pitää apteekista hakkee! 
Kun iliman lääkkeitä ei sy-
vän lyö oikeen ja sokeritki 
mitä sattuu ois. Kolottam-
maan alakas joka niveltä ja 
unetki ois haavetta vaan. 
Suonenveto joka paikassa...

Lääkäriinkää ei pääse 
kun on taksilappuja evät-
ty ja kaupassaki pitäs käy-
vä! Hevosen ostaisin, vaan 
ei oo rahhaa eikä tallia. Re-
huvaki pitäs sit saaja ostet-

tua ja heinää.
On tää kurjaa! Pettulei-

pääkö täsä pittää alakaa 
koittaa tehä, jotta sais jottai 
murkinaa! No leivänkan-
nikkaa on, josta leipäkeittoa 
saan. Ravitsevaa vai mitä?!  

Eikö nykyajan päättäjät 
nää tätä syöksyä todeksi! 
Voi hyvä hyssykkä! Mehän 
eletään kohta pula-aikaa!

No joo, me ei unoheta 
heikompiosaisia, eikä vähä-

varaisia! 
Meillä on Teidät ja Teil-

lä Meidät!
Tiesithän kuitenkin, yri-

tä hakea kelasta apua, las-
kuihin! Kerro mikä tilanne, 
näytä rohkeasti, miten las-
kut kasaantuu! Tuet kuu-
luvat kaikille, myös sinulle! 
Tukien haku ei ole häpeä!

Sähkötukea voi hakea 
Kelan sivuilla julkaistulla 
lomakkeella. Mukaan pitää 

liittää sähkölasku.
Sähkötuen määrä on 60 

prosenttia sähköenergialas-
kusta siltä osin kuin se ylit-
tää 400 euron kuukausit-
taisen omavastuuosuuden, 
joten aivan pieniin laskui-
hin tukea ei voi saada.

Huomioon otetaan enin-
tään 1 500 euroa kuukau-
dessa. Tämän rajan ylittävä 
sähkölasku ei enää kasvata 
tukea.

Maksimisummasta 1 500 
euroa vähennetään ensin 
400 euron omavastuu. 1 100 
eurosta lasketaan 60 pro-
senttia, jolloin tuen määrä 
on 660 euroa. 

Kaisu 
Heikkinen 

Eduskunta-
vaaliehdokas, 

Liike Nyt

menttien viran hoitajana 
kaikenikäisten seurakun-
talaisten parissa. Jotta seu-
rakunnan hengellinen pe-
rustehtävää on mahdollista 
toteuttaa, tarvitaan vastuu-
ta taloudesta, hallinnosta ja 
seurakunnan kokoontumi-
set mahdollistavista kiin-
teistöistä. Talouspäällikön 
työ taloushallinnon joh-
tavana viranhaltijana liit-
tyy tähän kokonaisuuteen. 
Pohjimmiltaan kaikki teh-
tävät seurakunnassa ajavat 
hengellisen perustehtävän 
eteenpäin viemistä, totesi 
Liikanen. 

Kirkkokahvien yhtey-
dessä kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Terttu Puuru-
nen käytti puheenvuoron ja 
kukitti tehtävään siunatut 
työntekijät. 

-Teillä on maailman pa-

ras viesti kerrottavana. 
Hyvä, kun tulitte meille Pu-
dasjärven seurakunnan työ-
hön, totesi Puurunen. 

Puheenvuoron käytti-
vät myös seurakunta-aktii-
vi Kerttu Simu ja kirkkoval-
tuutettu Sointu Veivo sekä 
siunauksen saaneet työnte-
kijät. 

Heimo Turunen

Siunattavat ja siunauksen toimittajat tulivat messuun kulkueena, samoin messun päätyttyä 
poistuivat kulkueena. 

Messuun osallistui 71 henkeä, joista suuri osa tuli myös ison kahvion puolelle kirkkokahveil-
le. 

Kerttu Simu käytti vapaan sanan aikana kannustavan puheenvuoron kukitetuille työntekijöil-
le. 

Tehtäviin siunattiin seurakunnan työntekijät Mikael Johansson, Tanja Halmekangas, Sirpa Ou-
tila, Sirpa Kukkohovi ja Juho Järvelin. Siunausta toimittamassa Jari Valkonen, Timo Liikanen 
ja Terttu Puurunen.

Juho Järvelin esitti yksinlaulua aviovaimonsa Mirkku Järveli-
nin sästyksellä.
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Suomen kieli on taipuisa. Väitteen tueksi otetaan 
sanapari ONKIVA ROVASTI.
Sanaparista saadaan myös ON KIVA ROVASTI ja 
ONKI VAROVASTI.
Aivan oma taipuisuutensa on murteissa. Otapa sii-
tä selvää, kun savolainen sanoo: ”Asija suattaa olla 
justiisa näen tahikka olla tok olemattakii.” Tahi: ”Ei 
missään tappaaksessa , vua iliman muuta, vaekka 
suattaahan se olla niinnii.” Ja onhan visio savoksi 
”herraen huave” ja suojatie ”laellinen yl´ajopaekka”. 
Tämän taipuisuuden koki Savoon kauppiaaksi mennyt 
Kauppinen, joka kyllästyi siihen, että savolaiset sanoi-
vat häntä ”Kaappiseksi”. Kauppinen muutti nimensä 
Kaappiseksi, mutta lopputulos ei ollut parempi: nyt 
häntä kutsutaan ”Kuappiseksi”!
Haaskannäköinen tyttö
Savolaispoika sai pakit, kun hän lavatansseissa kehai-
si helsinkiläistytölle, että ”kylläpä neiti on haaskannä-
köinen”! Matti Punttilan samannimisessä kaskukirjas-
sa ”Haaskannäköinen tyttö” (WSOY 2005) on muutama 
muukin mojova savolaiskasku:
Matkailija seisautti autonsa kirkonkylä keskustassa, py-
säytti ensimmäisen vastaantulijan ja kysyi: Missähän 
mahtaa olla lähin toiletti?
Poika: – Enpä tiiä. Paras kysyä postista. Matkailija: – 
Missähän se posti sitten on?
Poika: – Se on tossa vessan nurkalta vasemmalle.

* * *
Koulussa: – Kuulehan Matti, kuinka on mahdollista, 
että olet saanut näin paljon virheitä mahtumaan yh-
teen virkkeeseen? Matti: – No, kyllä isäkin vähän auttoi! 

* * *
Alaspäin näyttää miehen elämä menevän: Ensin hän 
asui Rintamäellä, muutti Lannevedelle, sieltä Reisjärvel-
le, sitten Polvijärvelle ja asuu nyt Varpaisjärvellä!

* * *
Kielemme taipuisuutta ovat sijamuodot. Esimerkiksi 
elatiivin ja ablatiivin käytössä on selvä ero. Ei ole ollen-
kaan sama, ottaako Pekka akan Päivistä vai akan päivil-
tä! 

* * *
Koulussa: Opettaja yrittää saada oppilaitaan käyttä-
mään sellaisia sanoja kuin viilaaja ja sorvaaja, koska vii-
lari ja sorvari ovat ruotsalaisperäisiä (filare ja svarvare).
– Ymmärrän, sanoi Kalle. – En siis saa sanoa ”hovimesta-
ri” vaan ”hovimestaaja”!

* * *
Terveyskeskuksessa: – Tohtori hyvä, ettekö voisi sa-
noa selvällä suomen kielellä, mikä minua vaivaa? Per-
heelläni ja työnantajallani on oikeus tietää. 
– Sopiihan se. Olette täysin terve! Sitä vastoin olette pa-
talaiska ja työtä vieroksuva. 
– Hmm, jaha! Ja mitähän se olisi latinaksi?

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Onkiva rovasti 
on kiva rovasti

Yhteisvastuukeräyksen teemana 
”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”
Nuorten pahoinvoinnista 
on puhuttu jo pitkään. Yk-
sinäisyys, mielenterveyson-
gelmat ja perheiden talou-
delliset haasteet heijastuvat 
nuorten kasvuun ja kehityk-
seen monin eri tavoin. Näi-
hin on niin meillä Pudas-
järvellä kuin muuallakin 
pyritty puuttumaan varhai-
sessa vaiheessa. Hyvät yh-
teistyöverkostot ja moniam-
matillinen tuki on nuorille 
ja perheille usein suureksi 
avuksi.

Helmikuussa alkavan 
Yhteisvastuukeräyksen 
teemana on tämän vuon-
na ”Nuoret väkivaltaisessa 
maailmassa”, joka on aihee-
na ajankohtainen. Saamme 
lukea lehdistä ja muista tie-
dotusvälineistä huolestutta-
via uutisia nuorten väkival-
lasta. Kouluterveyskysely 
2021 kertoo, että kouluväki-
valtaa kokee viikoittain jopa 
39 000 nuorta. Tilastollises-
ti jokaisella maamme luo-
kalla on lapsi, jota asia kos-
kee. Väkivallan kasvu näkyy 
erityisesti alle 18-vuotiai-
den väkivaltarikollisuuden 
lisääntymisenä. Hälyttävin-
tä kasvu on 12–14-vuotiai-
den ikäluokassa. Me aikui-
set voimme vaikuttaa siihen, 
että väkivaltatilanteisiin 
puututaan asianmukaisesti. 

Yhteisvastuun virallises-
sa tiedotteessa todetaan, että 
kun puhutaan nuorten väki-
vallasta, niin myös kiusaa-
minen on väkivaltaa. Nuor-
ten väkivallassa uhreja ovat 

kaikki: kiusattu ja kiusaaja, 
koulu ja koti, nuori ja van-
hempi. Väkivalta on aina 
oire jostakin. Väkivaltateko-
jen ja pitkittyneen kiusaa-
misen taustalla on monen-
laisia syitä. Niitä voi löytyä 
niin perhetaustasta, ympä-
ristön käytösmalleista, sosi-
aalisen median epäterveestä 
käytöstä kuin liian vähäises-
tä tuesta. Syynä voivat olla 
myös neurokirjon piirteet, 
oppimisen vaikeudet, kal-
toinkohtelu tai muut erilai-
suuden ja ulkopuolisuuden 
kokemukset. Nuoret kohtaa-
vat väkivaltaa luonnollisesti 
muuallakin kuin meillä Suo-
messa väkivaltaa. Maailmal-
la kriisitilanteissa elää lapsia 
ja nuoria, jotka tarvitsevat 
kipeästi turvaa ja mahdolli-
suuden valoisampaan tule-
vaisuuteen. 

Yhteisvastuukeräys al-
kaa Pudasjärvellä niin kuin 
muuallakin Suomessa hel-
mikuun 5. päivä. Kevään ai-
kana on tulossa mm. Laski-
aistiistain hernekeittopäivä, 
lipaskeräyspäivä ja Frisbee-
golf -tapahtuma. Kesän jäl-
keen on suunnitteilla mm. 
Yhteisvastuun toritapahtu-
ma. Kauppojen ja liikenne-
asemien kassoilla on Yhteis-
vastuukeräyksen lippaita, 
joihin voi lahjoittaa asioin-
nin yhteydessä. Lisäksi tar-
jolla on useampia sähköisiä 
lahjoitusmahdollisuuksia, 
joihin löytyy ohjeet mm. ko-
tiseurakunnan nettisivuilta 
keräyksen alkaessa.

Yhteisvastuukerä-
ys tuo aina varjoja 
myös kotiseura-
kunnan diakonia-
työlle
Yhteisvastuukeräys on siinä 
mielessä mainio keräys, että 
omasta keräyspotista tulee 
20% oman seurakunnan dia-
koniatyölle. Pudasjärvellä 
tämä summa on ollut vuosit-
tain noin 1000 euroa. Tämä 
summa on käytetty aina kul-
loisienkin vuositeemaa kun-
nioittaen. Vuoden 2020 varat 
(”Vanhemmuuden tukemi-
nen”) käytettiin perhekon-
sertin ja perheiden vaatea-
vustamisiin diakoniatyön 
kautta. Vuoden 2021 va-
rat (”Ikäihmisten taloudelli-
nen ahdinko”) on osoitettu 
ikäihmisten talvikenkäavus-
tuksiin. Vuoden 2022 Yhteis-

vastuuvarat käytetään tänä 
vuonna koronapandemiasta 
kärsineiden nuorten hyväk-
si. Vielä emme ole tarkkaan 
päättäneet miten nämä varat 
käytetään.

Voit osallistua myös va-
paaehtoisen roolissa. Ke-
vään ja syksyn aikana jär-
jestetään tapahtumia ja 
lipaskeräyksiä, joihin tarvi-
taan vapaaehtoisia. Ole yh-
teydessä seurakunnan dia-
koniatyöhön, niin sovitaan 
yhdessä mielekäs tapa toi-
mia vapaaehtoisena.

Nähdään Yhteisvastuun 
merkeissä! Lahjoita ja osal-
listu. Tehdään samalla hy-
vää nuorille.

Marko Väyrynen
Yhteisvastuun 

keräyspäällikkö

Keräyspäällikkö venyttelemässä tämän vuoden koitosta varten.

Fysio Aurea tarjoaa Kelan vaativaa 
lääkinnällistä kuntoutusta
Fysio Aurea on aloittanut 
Kelan vaativan lääkinnälli-
sen kuntoutuksen palvelun-
tuottajana tämän vuoden 
alusta. Fysio Aurean yrit-
täjänä toimii fysioterapeut-
ti Annika Heikkinen, jol-
la on kokemusta tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien sekä 
neurologisten asiakkaiden 
yksilö- ja ryhmäkuntoutuk-
sesta. Fysioterapiassa voi-
daan käyttää psykofyysisen 
fysioterapian eri menetel-
miä.

Vaativan lääkinnälli-
sen kuntoutuksen tavoit-
teena on, että pystyt sai-
raudestasi tai vammastasi 
huolimatta tekemään töitä 
tai selviytymään arkielämän 
toiminnoista paremmin.

Sinulla voi olla oikeus 
vaativaan lääkinnälliseen 
kuntoutukseen, mikäli olet 
alle 65-vuotias, sinulla on 
vamman tai sairauden vuok-
si huomattavia vaikeuksia 
selviytyä arjen toimissa ja 
osallistua niihin, kuntoutuk-
sen tarve kestää vähintään 

vuoden, kuntoutus ei liity 
välittömästi sairaanhoitoon

tai kuntoutuksen tavoit-
teet eivät ole hoidollisia, 
vaan tukevat suoriutumista 
ja osallistumista.

Lisätietoja löytyy Kelan 
nettisivuilta https://www.
kela.fi/vaativa-laakinnalli-
nen-kuntoutus.

Vaativaa lääkinnällistä 
kuntoutusta varten asiakas 
tarvitsee kuntoutussuunni-
telman, jonka on kirjoitta-
nut hoitava lääkäri julkises-
sa terveydenhuollossa. 

Hyväksytyn päätök-
sen jälkeen asiakas voi vali-
ta palveluntuottajan, jonka 
kanssa toteuttaa kuntoutus-
ta. Palveluntuottajalla tulee 
olla sopimus Kelan kanssa.

Kuntoutus voi toteutua 
Fysio Aurean esteettömäs-
sä toimipisteessä tai asiak-
kaan kotona. Kela kustantaa 
asiakkaan yksilöterapioiden 
toteutumisen ja seuraa kun-
toutuksen edistymistä. Fysio 
Aurean tilat ovat Pudasjär-
ven Hyvän Olon Keskus Pir-

tin pääoven läheisyydessä, 
johon saapuminen onnistuu 
invataksilla.

Fysioterapeutti
Äitiysliikuntavalmentaja

Annika Heikkinen

Tämän vuoden alusta alkaen Fysio Aurean yrittäjä, fysiotera-
peutti Annika Heikkinen on aloittanut Kelan vaativan kuntou-
tuksen palveluntuottajana.

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

UIMAJAOSTO JA 
KUNTOURHEILUJAOSTO
Täysikuu- ja kynttiläuinti su 
5.2. klo 18.30-19 Pietarilan 
talviuintipaikalla. Ulkotulia 
avannolla ja uintipolun varrella. 

Kuumaa mehua ja pipareita tar-
jolla. Tervetuloa, myös uudet ui-
marit kokeilemaan avantouin-
nin positiivisia vaikutuksia. 

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN 
omakotitalo 105 neliöätä ja autotalli-varasto 

Pietarilan alueella. Vapaa 1.3. alkaen. 
Lämmitysvaihtoehdot puu, öljy ja sähkö. P. 040 6877 369 
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTO

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

LAKIPALVELUT  

KELLOSEPÄNLIIKE

ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

 HYVINVOINTIPALVELUT 

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

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040-564 9523, 040-564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, Avoinna ma-pe 7-16

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P P Leimaus
P P Puukauppapalvelut
P P Tila-arviot
P P Metsäsuunnittelu
P P Maanmuokkaukset
P P Metsäviljely

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, 
tuomo.tuomaala@outlook.com

P P Metsäveroilmoitukset
P P Ojitus
P P Nuoren metsän hoito
P P Kemeratuet
P P Taimet ja siemenet

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun korvauksen

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset 

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

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

Viime vuoden metsätila-
kauppa määrä näyttää jää-
vän edellisvuoden huipus-
ta. Maanmittauslaitoksen 
tilaston mukaan marras-
kuun loppuun mennessä 
yli 10 hehtaarin metsätila-
kauppoja oli tehty Pohjois-
Pohjanmaalla 395 kappalet-
ta (edellisenä vuonna 509).

Kauppamäärän pie-
nentyminen ei ole kuiten-
kaan laskenut hintatasoa. 

PSMM:n Metsätilat.fi ket-
jun kautta tehdyissä kau-
poissa metsämaan hinta on 
Pohjois-Pohjanmaalla hin-
ta kasvanut kahdeksan pro-
senttia sen ollessa nyt 3 000 
euroa/metsämaa hehtaari. 
Kantohinnoilla mitattuna 
keskikuutiohinta on 33 eu-
roa. Myytyjen tilojen keski-
koko on ollut 36 hehtaaria.

Instituutionaaliset os-
tajat ostivat viime vuonna 

PSMM:n välittämistä met-
sätiloista kappalemäärälli-
sesti mitattuna 35 prosent-
tia ja kauppasummasta 65 
prosenttia. Ostomäärissä 
on kuitenkin suuria paik-
kakuntakohtaisia eroja. Ins-
tituutionaalisten ostajien 
määrä on myös lisäänty-
nyt ja uusia ostajia on tullut 
markkinoille.

Yleisesti ottaen myytä-
vien kohteiden tarjousten 

määrä on nyt hieman pie-
nentynyt. Maailman tilan-
teen takia kohonneet elin-
kustannukset vaikuttavat 
väistämättä lainarahalla 
metsätiloja ostavien suun-
nitelmiin. Lisäksi iso tekijä 
tarjousmäärän pienentymi-
seen on ollut se, että sijoit-
tajat ja rahastot ovat lisän-
neet omaa suoraostoaan. 
Tämä tilanne ei ole myyjälle 
kannattavaa, sillä tilastojen-

kin valossa myyjä saa koh-
teesta parhaimman hinnan, 
kun ostotarjoukset kilpailu-
tetaan kunnolla välittäjän 
kautta ja kun myynnin poh-
jalla on laadukas metsäar-
vio. Kovan markkinatilan-
teen takia yksityisiä ostajia 
on jättäytynyt pois tarjous-
ten tekemisestä, koska ovat 
kokeneet, ettei ole miele-
kästä lähteä kilpailemaan 
varsinkaan rahastojen osto-

tarjouksia vastaan. Nyt kun 
tarjouksia on yleisesti tullut 
vähemmän, olisi näillä pois 
jääneillä hyvä ja parempi ti-
laisuus tulla takaisin mark-
kinoille.

Jussi Perttu
Mhy 

Koillismaa 
Pudasjärven 

toimisto

Metsätilat markkinakatsaus 2022
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

28 vuotta paikallista palvelua
t Uudis- ja korjausrakentaminen
t Sauna-ja kylpyhuoneremontit
t Huoneistojen muutostyöt
t Rakentamisen valvonta

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit. Kauppatie 2, 

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET
VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy Suora yhteys 

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Uudesta yrityksestä isännöintipalveluita taloyhtiöille

Anuliina Sarajärvi perus-
ti viime vuoden lokakuussa 
Oulun ja Pudasjärven alueel-
le uuden Taloasema-ketjuun 
kuuluvan franchising-yri-
tyksensä. Hän tarjoaa vaivat-
tomia isännöintipalveluita 
niin pienille kuin suurem-
millekin taloyhtiöille.

Yritys järjesti tutustu-
mistapahtuman kahvitarjoi-

luineen marraskuussa Hal-
la Cafessa. Tapahtumassa 
sai keskustella hyvästä isän-
nöinnistä, sen merkitykses-
tä eri kokoisille taloyhtiöille 
sekä muista isännöintiin liit-
tyvistä ajankohtaisista asi-
oista. Paikalla olivat myös 
Taloaseman toimitusjohta-
ja Mira-Monica Anttila sekä 
juridiikan asiantuntija, kiin-

teistölakimies Tuomas Or-
jala. 

Anuliina Sarajärvi ker-
too, että hän toimii yrittä-
jänä sivutoimisesti päätoi-
misen työnsä ohessa. Hän 
kiinnostuikin alasta toimi-
essaan päätyössään Pudas-
järven Vuokratalojen kiin-
teistövastaavana. Hän on 
kokenut isännöitsijä ja ke-

Anuliina Sarajärvi Pudasjärven Yrittäjien onnittelukukkakimpun kanssa yhdessä tapahtumas-
sa puhuneen kiinteistölakimies Tuomas Orjalan ja Taloaseman toimitusjohtaja Mira-Monica 
Anttilan kanssa. 

rännyt asiakkailta sekä yh-
teistyökumppaneilta kiitosta 
positiivisesta ja ongelman-
ratkaisukeskeisestä asiakas-
palvelustaan.

Sarajärvi kertoo, että eten-
kin Oulun alueella on tuntu-

nut olevan kovasti kysyntää 
palveluille. Useat isännöin-
tipalvelut hoituvat käteväs-
ti verkossa sähköisesti. Tar-
vittaessa tehdään käyntejä 
kiinteistölle. Lisäksi Taloase-
man kautta löytyy laajem-

min palveluita taloyhtiöille, 
kuten kirjanpitoa sekä laki-
palveluita.

Jenny Kärki, 
kuvat Heimo Turunen

Anuliina Sarajärvi (keskellä) keskustelemassa isännöintiasioista Esa Nurmelan ja Leila Laak-
kosen kanssa.
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pudasjarvi.fi

Nivankankaan katusuun-
nitelman luonnosvaiheen 
kuuleminen
Pudasjärven kaupunki asettaa Nivankankaan asemakaa-
va-alueelle sijoittuvan Nivankankaan katusuunnitelman 
luonnokset maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mu-
kaisesti nähtäville ajalle 27.1.-.15.2.2023.
Katusuunnitelmaluonnos sisältä kadut Nivanraitti, Koivu-
raitti (Koivukuja) sekä niihin liittyvät kevyenliikenteenväy-
lät, kuivatus- ja vesihuoltorakenteet. Suunnittelualueelle 
rakennetaan myös katuvalaistus sekä sähkö- ja tietolii-
kenneyhteyskaapeloinnit. Luonnosvaiheen suunnitelmat 
ovat nähtävillä osoitteessa www.pudasjarvi.fi .
Suunnitelmiin voi tutustua myös teknisen ja ympäristö-
toiminnan tiloissa osoitteessa Karhukunnaantie 6, 93100 
Pudasjärvi, 2.krs.
Katusuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä 15.2.2023 
klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella Pudas-
järven kaupungin tekninen ja ympäristötoiminta, 
PL 10, 93101 Pudasjärvi tai sähköisesti osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi .
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka 
Pitkänen, puh. 050 444 1044.

Tekninen ja ympäristötoiminta

PUDASJARVI.FI

NEUVONTAA YKSITYISTEILLE 
PUDASJÄRVELLÄ  
HELMI-MAALISKUUSSA
Yksityisteiden neuvontatilaisuuksia tarjolla hel-
mi-maaliskuussa tiekuntien talouteen ja peruspa-
rantamiseen painottuen. Lisäksi puhelinneuvontaa 
tarjolla toukokuuhun saakka.
Lähitoteutukset toteutetaan Hyvän olon pirtissä, etä-
osallistuminen mahdollista erikseen merkittyihin 
koulutuksiin. Etäosallistuminen tapahtuu Google 
Meet -alustalla.  

Kesto noin 45 min koulutus, jonka jälkeen mah-
dollisuus kysymyksiin tai neuvontaan kasvotus-
ten. 

Ilmoittautuminen koulutusta edeltävänä päivänä 
toimisto@routamap.fi tai tekstiviestillä p. 050 501 
2349.

Puhelinneuvontaa yksityistieasioissa tarjolla tiis-
taisin ja torstaisin klo 13-17, p. 050 501 2349 (Tommi 
Uusimäki)

Tilaisuudet
to 2.2. klo 17.30: Tiekunnan talous ja kirjanpito | Pirtti, 
2. kerros & etä (Meet)
ti 7.2. klo 17.30: Yksityisteiden siltahankkeet (luen-
noitsijana VeiTa Tekniikka Oy) | Etätoteutus (Meet)
to 16.2. klo 11: Tiekuntien talous ja kirjanpito | Etäto-
teutus (Meet)
ti 21.2. klo 11: Tiekuntien valtionavustukset 2023-
2025 | Pirtti, 2. kerros & etä (Meet)
ke 22.2. klo 18: Tiekuntien valtionavustukset 2023-
2025| Pirtti, 2. kerros
ti 28.2. klo 18: Tiekuntien perusparannushankkeet | 
Pirtti, 2. kerros & etä (Meet)
ke 1.3. klo 11: Tiekuntien perusparannushankkeet | 
Pirtti, 2. kerros & etä (Meet)

Lions nuorisoleiri päättyi 
haikeisiin halauksiin
Lions 107 L-piiri järjesti Pu-
dasjärvellä kansainvälisen 
nuorisoleirin 27.12.2022-
16.1.2023. Alkuaika toteu-
tettiin perhemajoituksena 
ja varsinainen leiri toteutui 
Nuorisokeskus Pikku-Syöt-
teellä 7.1. -16.1. Aurora Bo-
realis Winter Wonderland 
Lions Youth Camp oli ni-
mensä veroinen kokonai-
suus. Talvi hurmasi kansain-
väliset nuoret ja me järjestäjät 
saimme paljon kokemusta 
yhteistyöstä, verkostoitumi-
sesta ja leirin järjestämisestä.

Pikku-Syöte oli oivallinen 
paikka järjestää leiri maise-
mien, talosta ostettavien ak-
tiviteettien ja täysihoidon 
takia. Lohkomme Lionsklu-
bit, Lc Pudasjärven lisäksi Lc 
Pudasjärvi/Hilimat, Lc Po-
sio ja Lc Ranua, olivat mu-
kana organisoimassa leiriä 
järjestämällä oman tutustu-
mispäivänsä. Työnjakoa lei-
rin organisoinnissa tehtiin 
niin, että Hilimoista oli koor-
dinaattorina Maaret Ihme, 
joka jakoi nuoret isäntäper-
heisiin ja oli yhteydessä per-
heisiin. Leirin johtajana ja 
suunnittelijana vietin koko 
leirin nuorten kanssa. Vaik-
ka klubien jäsenet tekivät 
käytännön työn, suurin leirin 
mahdollistaja oli Lions 107 L-
piiri ja myös Lions liitto. 

Hirsikampus ja 
kirjasto ihastutti
Pudasjärvellä rehtori Susan-
ne Nyman esitteli Hirsikam-
pusta ja saimme osallistua 
oppitunnille. Kaunis kou-
lu oli kokemus, kuten kou-
luruokailukin. Hyvän Olon 
Keskuksessa viehätti erityi-
sesti sama tyyli kuin koulul-

Piirikuvernööri Jouni Hilke ja 11 leirin Leoa.

Tutustuminen aloitettiin erilaisten tiimitehtävien avulla. Pakkanen ei estänyt lumikenkäilyretkeä.

la, mutta kirjasto nousi eri-
tyisen ihailun kohteeksi. 

Vuokko Nymanin ohja-
uksessa nuoret tekivät kera-
miikkatöissä kuusen, jonka 
saivat Hilimoilta mukaan-
sa juhlaillallisella. Kokonai-
suutta täydensi Kynttiläta-
lon kaunis kynttilä.

Syötteellä kokeiltiin hus-
ky-ajelua, mikä taisi olla 
leirin kohokohta nuorille. 
Nuoria ei haitannut, vaik-
ka joku välillä putosi kyy-
distä. Suojakeli opetti no-
peasti lumipallojen teon ja 
lumisota oli vauhdissa. 
Luontokeskuksen uudes-
sa näyttelyssä viihdyttiin ja 
Hotelli Iso-Syötteellä ihail-
tiin kaunista sisustusta ja pa-
leltiin Sky Walkilla.

Joulupukkia  
tapaamassa
Piirikuvernööri Jouni Hilke ja 
vaimonsa lion Raija tavattiin 
Rovaniemellä lounastapaa-
misessa. Pieni juhlahetki ko-
ettiin, kun ryhmässä olleet 11 
”Leoa” (lions-nuorta) saivat 
piirikuvernööriltä L- piirin 
pinssin. Joulupukkia käytiin 

tävän osuuden. Torniolainen 
Osgar Kangastie ja pudas-
järveläinen Sofia Harju oli-
vat suurena apuna omine 
vastuutehtävineen ja hyvän 
kielitaitonsa takia. Pudasjär-
vinen Annika Ranua ei kou-
lukiireittensä takia ehtinyt 
juurikaan olla leirillä, mutta 
nuorisovaihtoon lähtevänä 
varmasti sai innostusta lion-
sasiasta.

Haluan kiittää paikalli-
sia yrittäjiä ja Pikku-Syötteen 
henkilökuntaa hyvästä yh-
teistyöstä. Kiitos myös Pu-
dasjärven kaupungille leirin 
tukemisesta.

Leiri huipentui viimeisenä 
yönä nähtyihin revontuliin.

Katri Virtanen
leirin johtaja

jututtamassa ja tulomatkal-
la tervehdittiin ranualaisia 
leijonia välipalan yhteydes-
sä. Fazerin karkkikauppa oli 
mieluisa tutustumiskohde.

Matkapäivät päätti retki 
Posiolle, jossa matkailukes-
kus Himmerkin kauniit mai-
semat jaksoivat ihastuttaa. 
Jäällä kävely oli uusi koke-
mus ja lumi hurmasi muuten-
kin koko leirin ajan. Taiteilija 
Miki Kimin studiolla nuoret 
saivat tehdä keramiikkatyö-
nä yhteisöllisen taideteok-
sen. Pentikin kahvikuppimu-
seosta etsittiin innolla oman 
maan kuppeja.

Isäntänuorten 
osuus merkittävä 
Leiri johtajana haluan nostaa 
esille isäntänuorten merkit-

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Siunausta ja menestystä uuteen alkavaan vuoteen! 

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

K E R H O 
ma 6.2. klo 13 seurakuntakoti iso kahvio. 

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen

Vierailija lääkäri Hannu Honkanen ja arvontaa, 
arvontavoittoja toivotaan. Yhteislaulua, ym. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Vierailija Oulun Sydänyhdistyksen 
varapj, lääkäri Martti Lepojärvi. 

Maaliskuun KERHO ja KEVÄT-
KOKOUS ma 6.3. klo 13 srk koti. 

FC Kurenpoikien
VUOSIKOKOUS 

to 9.2. klo 19 
ravintola Meritassa. 

Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Kaikki jäsenet tervetuloa! 
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Aitto-ojan 
metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 

Aittojärven koululla 
su 12.2.2023 klo 13.00. 
Johtokunta kokoontuu klo 12.00. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta

Pudasjärven Turvetyö Oy on hakenut aluehallintovi-
rastolta Pudasjärven kaupungin alueella sijaitsevan 
Iso-Ahmasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan 
rauettamista ja jälkihoitotoimien vahvistamista (Dnro 
PSAVI/12085/2022). Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävil-
lä 31.1.–9.3.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Ohjeet 
muistutusten ja mielipiteiden antamiseen ilmenevät kuu-
lutuksesta.

ILMOITUS YMPÄRISTÖN-
SUOJELULAIN MUKAISESTA 
HAKEMUKSESTA

Pohjois-SuomiPohjois-Suomi

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 24.1. 
Aluksi kuultiin kaupungin-
johtajan katsaus, jossa Tomi 
Timosella oli aiheina kuul-
tiin Tornion valtuustovie-
railun kuulumiset mm. Tor-
nion kaupungin esitykset 
mm. elinkeinopalveluista, 
kulttuuripalveluista, taide-
kasvatuksesta, maankäytös-
tä ml. tuulivoima ja yhteis-
työstä Haaparannan kanssa. 
Toisena päivänä Pudasjär-
ven kaupungin omana oh-
jelmana oli esitykset mm. 
citymaalaisuudesta, moni-
paikkaisuudesta ja kaupun-
gin rakentajan polusta ym. 
rakentamisen ja asumisen 
neuvonnasta. Lisäksi Timo-
nen kertoi matkailumarkki-
noinnin järjestämisen vaih-
toehdoista sekä vuoden 2022 
tilinpäätöksen valmistelun 
tilanteesta ja kaupungin ta-
lousnäkymistä. 

Maankäyttöinsinöörin 
virkaa hoitava Markku Mat-
tinen on jäämässä eläkkeelle 
kesällä 2023 kuitenkin niin, 
että käytännössä jää vuo-
silomalle viimeistään huh-
tikuussa. Virkanimike oli 
päätetty vaihtaa maankäyt-
töpäälliköksi, joka työsken-
telee teknisen ja ympäristö-
toiminnan tehtäväalueella 
18 hengen työyhteisössä tek-
nisen johtajan alaisuudes-
sa, lähimpinä kollegoinaan 
tekninen sihteeri, yhdys-
kuntatekniikan päällikkö, 
kiinteistöpäällikkö, vesilai-
toksen johtaja ja rakennus-
tarkastajat. Määräaikaan 

mennessä oli saapunut kuu-
si hakemusta, joista kolme 
oli todettu kelpoisiksi. Työ-
haastatteluun päätettiin kut-
sua Kimmo Kymäläinen, 
Kaarlo Peteri ja Kai Takku-
nen. 

Hyvinvointi- 
alueelle siirtyvät 
sopimukset 
Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä pelastustoimen jär-
jestämisvastuu on siirtynyt 
vuoden 2023 alusta lähti-
en kunnilta ja kuntayhty-
miltä 21 hyvinvointialueel-
le. Pudasjärven kaupungin 
vastuu on siirtynyt Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialu-
eelle, jonka valmisteluelin 
on hankkinut Cloudiasopi-
mushallintajärjestelmän, jo-
hon kunta on tallentanut 
siirtyvät sopimukset. Hyvin-
vointialue oli pyytänyt tar-
kistamaan kaupungilta siir-
tyvät sopimukset. Hallitus 
esitti osittain siirrettäväksi 
teleoperaattoripalvelut hy-
vinvointialueelle siirtyneen 
kaupungin henkilöstön osal-
ta. Edelleen esitettiin osit-
tain siirrettäväksi CPU Oy:n 
kanssa tehty Ceepos-kassaa 
koskeva sopimus siihen kuu-
luvine laitteineen ja palvelui-
neen hyvinvointialueelle. 

Konsultti- 
palveluille  
optiovuoden  
sopimus 
Kaupunginhallitus on teh-

nyt päätöksen 25.6.2020 yk-
silöimättömien konsultti-
palveluiden hankinnasta 
puitesopimuksena. Hankin-
ta on koskenut toimeksian-
toja, joita ei kilpailuteta erik-
seen. Sopimuksia tehtiin 
eri tehtäväalueisiin liittyen 
useiden toimijoiden kans-
sa. Konsulttipalveluista on 
keskusteltu ja niiden käyt-
täminen on ollut hyödyllistä 
osana teknisen- ja ympäris-
tötoiminnan tehtäväaluetta. 
Hallitus päätti jatkaa puite-
sopimuksia entisin ehdoin 
yhdellä optiovuodella sitä 
haluavien sopimuskumppa-
neiden kanssa.

Uimahallin  
IV urakka
Kaupungin tekninen ja ym-
päristötoiminta, tilapalvelut, 
on kilpailuttanut virkistys-
uimala Puikkarin IV-konei-
den asennuksen ja sähkö-
työt julkisena kansallisena 
hankintana. Kokonaisurak-
kasuoritus sisältää vanhojen 
koneiden purkutyön, sähkö-
työt sekä LVI-tekniset asen-
nustyöt sekä asennukseen 
liittyvät tarvikkeistot urak-
kaohjelmassa kuvatuin si-
sällöin. Tilaaja on hankki-
nut IV-koneet ja laitteet itse 
omana erillisenä hankinta-
naan. Rakennusautomaati-
on kenttälaitteet hankitaan 
sekä siirretään ja asennetaan 
kaupungin omana työnä 
sekä IV-konehuoneiden lat-
tioiden korjaukset teetetään 
kaupungin toimesta erillise-

nä urakkana, joiden kustan-
nukset tulevat lisäksi katet-
tavaksi investointipaikalta.

Hallitus päätti valita ui-
mahallin IV-koneiden asen-
nuksen ja sähkötöiden 
suorittajaksi kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tar-
jouksen jättäneen Ilmastointi 
Kotikumpu Oy:n kokonais-
hintaan 179 000 euroa. 

Vanhus- ja  
vammaisneuvosto 
2023-2024 
Vanhus- ja vammaisjärjes-
töiltä oli pyydetty esityk-
set jäsenistä ja varajäsenistä 
vanhus- ja vammaisneuvos-
ton toimikaudelle 2023-2024. 
Jäseneksi ja varajäsenek-
si oli Pudasjärven Kehitys-
vammaisten tuki esittänyt 
Arja Panuma (Sirpa Timo-
nen-Nissi), Pudasjärven 
Eläkeläiset Jukka Vähky-
rä (Leena Rantala), Eläkeläi-
set Pudasjärven yhdistys Si-
nikka Luokkanen (Kyllikki 
Tolkkinen), Pudasjärven Se-
nioriopettajat Esko Ahonen 
(Timo Goman), Pudasjärven 
Kuuloyhdistys Marja-Lee-
na Koivukangas (Ensio Jus-
sila), Pudasjärven alueen Sy-
dänyhdistys Leena Rantala 
(Maija-Liisa Piri), Pudasjär-
ven Reumayhdistys Helinä 
Koski (Tarja Kokko), Pudas-
järven Sotaveteraanit Vesa 
Holmström (Paavo Ervas-
ti) ja Pudasjärven Invalidit 
Terttu Salmi (Ismo Riepu-
la), Pudasjärven seurakun-
ta diakoni Helena Koivu-

kangas (Marko Väyrynen). 
Hallitus nimesi jäsenet esi-
tysten mukaisesti ja nimesi 
neuvostoon kaupunginhal-
lituksen edustajaksi Mar-
ja Lanton (Vesa Riekki) ja 
neuvoston sihteeriksi hank-
keiden ja järjestöyhteistyön 
palvelusuunnittelija Sinikka 
Mosorinin. Neuvoston ni-
meämistä voidaan tarkentaa 
myöhemmin, neuvosto voi 
kuitenkin jo järjestäytyä ja 
aloittaa toimintansa. Hyvin-
vointialueelle oli tehty ni-
meämispyyntö, mutta vasta-
usta ei ollut vielä saapunut.

Vaalilautakuntien 
valinta
Kaupunginhallituksen on 
hyvissä ajoin ennen edus-
kuntavaaleja asetettava ku-
takin äänestysaluetta varten 
vaalilautakunta ja laitokses-
sa toimitettavaa ennakko-
äänestystä ja kotiäänestys-
tä varten yksi tai useampi 
vaalitoimikunta. Puolueil-
ta oli pyydetty ehdotuksen-
sa vaalilautakuntien ja vaali-
toimikunnan jäseniksi, jonka 
pohjalta hallitus päätti vaali-
lautakunnat.

Ervasti-Jaurakka-
Puhos äänestys-
alue
Hyttinen Erkki pj, Merja Ju-
misko-Putula vpj, Iinatti 
Elvi, Pääaho Aarno, Kello-
lampi Juha. Varalla Alatalo 
Sisko, Sarajärvi Marko, Pää-
aho Anne.

Hetekylä-Kipinä
Kivilahti Sirpa pj, Paavo-
la Urpo vpj, Oinas-Panuma 
Taimi, Karvonen Jussi, Paa-
vola Antti. Varalla Heikki-
lä Juha, Riepula Ismo, Aho-
nen Eija. 

Kurenala
Komulainen Erja pj, Niska-
saari Mika vpj, Huitsi Tatia-
na, Salmela Kari, Kinnunen 
Pekka. Varalla Törmänen 
Pekka, Räsänen Elvi, Puhak-
ka Maire, Kuha Katja, Poh-
janvesi Tapio, Manninen 
Pertti, Kuusijärvi Mika. 

Sarakylä 
Piipponen Esko pj, Rytin-
ki Rauno vpj, Jurmu Mai-
ja, Määttä Pirita, Pankinaho 
Juha. Varalla Puolakanaho 
Jaana, Jurmu Juhani, Heikki-
lä Taina, Vähäkuopus Inga, 
Äikäs Arja, Äikäs Seppo. 

Syöte-Iinattijärvi-
Hirvaskoski
Peuraniemi Marjatta pj, 
Kuopus Tiina vpj, Puurunen 
Eila, Jokikokko Arto, Virta-
nen Ilpo. Varalla Laakso Eli-
sa, Timonen Hannu, Hukari 
Antti, Kortetjärvi Soili. 

Vaalitoimikunta
Seppänen Kauko pj, Vir-
tanen Katri vpj, Lohilahti 
Jouko. Varalla Sammelvuo 
Mervi, Sammelvuo Seppo, 
Koivula Marko, Huitsi Mir-
ka, Rantala Leena.

Maankäyttöpäällikön virkaan kolme haastatteluun

Umpihankihiihdon MM-kisat 23 kerran
Umpihankihiihdon MM-ki-
sat järjestetään 10.-12.2. vuo-
den tauon jälkeen. Lähtö- ja 
maalipaikkana toimii Pikku-
Syöte. 

Kaikki alkoi helsinki-
läisen kustantajan Heikki 
Haavikon ollessa Syötteellä 
talvella 1997. Hänellä oli las-
kettelukeskuksessa tavalli-
set metsäsukset auton katol-
la. Paikalle sattui muutama 
nuori, jotka katselivat suksia 
ihmeissään ja naureskelivat 
moisia suksia.

Ensimmäisen vuoden 
1997 osallistujamäärä yllät-
ti positiivisesti ja näin kiso-
ja on jatkettu ja tämän vuo-
tiset kisat järjestetään jo 23. 
kerran. Tapahtumasta on 
tullut jokavuotinen ja suosio 
sen kun kasvaa. Vaikka Ko-
ronan vuoksi on jäänyt kak-
si kisaa pitämättä, on nytkin 
tulossa osallistujia satamää-
rin. Pudasjärven Urheili-
jat valmistelevat uutta kisaa 
teemalla ”tehdään yhdessä”.

Umpihankihiihto on tänä 
päivänä kasvattanut suosi-
otaan ja yhä enemmän kau-
punkilaiset haluavat pääs-
tä lähelle luontoa ja kokea 
uusia elämyksiä. Hiihto an-
taa kilpailijoille kokemusta 
luonnosta ja moni kilpailija 

lähtee ensimmäisellä kerral-
la voittamaan itsensä ja kah-
laamaan kisan läpi. Seuraa-
vina vuosina kilpailuvietti 
kasvaa ja sitten kerätään ka-
vereita ympärille ja yritetään 
jo enemmän tosissaan.

Kilpailussa on kaksi sar-
jaa yksilö- ja joukkuesarja. 
Miehet ja naiset ovat samalla 
viivalla. Suomen itsenäisyy-
den alkuaikoina niin miehet 
kuin naiset hiihtivät umpi-
hangessa pitkiäkin matkoja 
tiettömien taipaleiden takaa 
”maalikylille.” Tätä vanhaa 
perinnettä pitää yllä myös 
Umpihankihiihdon MM-kil-
pailut. 

Ensimmäisen päivän 
hiihdon ja erilaisten teh-
tävärastien kautta kierre-
tyn reitin jälkeen kilpaili-
jat päätyvät yöleiriin, missä 
he pääsevät yöpymään itse 
kuljettamillaan majoitteil-
la. Yöleirissä on kilpailijoil-
le varattu nuotiopuut. Nuo-
tiolla kilpailijat tekevät omat 
ruokansa, mitkä heidän on 
kuljetettava mukanaan ai-
van kuin aikojen alusta asti 
matkalaiset ovat repussaan 
kuljettaneet eväänsä pitkien 
taipaleiden aikana.

Tehdään yhdessä sopii 
hyvin tämän vuoden tee-

maksi, koska Pudasjärven 
Urheilijat ovat järjestäneet 
tapahtumaa yhdessä eri toi-
mijoiden kanssa jo yli 20 
vuotta. Kilpailun järjestely-
koneistossa on reilut kaksi 
sataa talkoolaista: kilpailun-
johtajasta kisakassien pussit-
tajiin. Erilaisissa tehtävissä 
tarvitaan monenlaista osaa-
mista: lauantain tehtävä-
rasteilla on paljon henkilöi-
tä ja lisäksi ensiapuihmiset 
seuraavat kilpailijoita hyvin 
tarkasti turvapäällikön oh-
jeistuksen mukaan. Huolto-
porukassa tarvitaan myös 
monen eri alan ammattilai-
sia ja tulospalvelu on myös 
luku sinänsä, tapahtuuhan 
kisa keskellä ei mitään. Il-
man näitä eri alojen osaajia 
tapahtuma olisi vaikea jär-
jestää, mutta kaikki talkoo-
laiset ovat erittäin sitoutu-
neita tähän tapahtumaan ja 
odottavat jo seuraavan vuo-
den kisaa. Kaiken kaikkiaan 
tässä on se yhdessä tekemi-
sen maku! Toivottavasti ta-
pahtuma saa jatkoa tämän 
vuoden jälkeenkin ja kau-
pungin päättäjät ja virkahen-
kilöt näkevät tapahtuman 
merkityksen ja yhteisöllisyy-
den. Yhtäkään tekevää kä-
siparia ei pitäisi kieltää ta-

Viime Umpihankihiihdon 
MM-kisassa v. 2019 ensi-
apurastilla Eero Honkanen 
Sotkajärveltä paranteli suk-
siensa luistoa. Hän on osal-
listunut kaverina yhdessä 
hiihtäneen Pentti Kaijalan 
tapaan kaikkiin kisoihin.

pahtumaan osallistumasta, 
vaan kaikki ovat tervetullei-
ta ja jopa suotavia. Tekemäs-
sä on ihmisiä todella monel-
ta osaamisalalta ja erilaisista 
taustoista. Tähän vielä lo-
puksi yhden vuoden tapah-
tumaslogan: JÄTKÄT KES-
TÄÄ!

Marko Koivula, 
toiminnanjohtaja 

Pudasjärven Urheilijat
ps. Perässähiihtäjiä tarvi-

taan sunnuntai aamuksi. Il-
moittautua voi Marko Koi-
vulalle. 

ELÄKELIITON PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS 

JÄRJESTÄÄ JÄSENILLEEN 
MATKAN OULUUN 

TULLISALIIN
 ma 27.2.2023 Reijo Taipaleen 
”Aavan meren tuolla puolen”

-muistokonserttiin (alk. 19.00).
Esiintyjiä ovat Leif Lindeman, Teemu Roivainen ja 

Henry Friman. Sitovat ilmoittautumiset 6.2. mennessä 
Reijo Pekkala 0400 281 023. Matka ja lippu 42 € / hlö. 

Matkalla arvontaa. 
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NORMAALI-
HINTAISET
TUOTTEET

-30%
 

SESONGIN
VIIMEISIÄ
TUOTTEITA

10€-20€SeniorShopSuomi.fi Päähineet

TALVISESONKIA ALE-HINTAAN! A V O I N N A
MA-TI

10-17

 

TAKIT
-50%

PUDASJÄRVI 6.-7.2.
Entinen kirjakaupan tila, Kauppatie 3

Saaranen Janne 
puh. 040 481 1236 
janne.saaranen@metsagroup.com

Janatuinen Eetu 
puh. 040 529 55954
eetu.janatuinen@metsagroup.com

Salmela Jarmo  
puh. 0500 295 093
jarmo.salmela@ 
metsagroup.com

Puukauppojen aika on nyt!
Kysyntää on sekä pystyleimikoista että hankintapuista.
Poimi tästä oman metsäasiantuntijasi yhteystiedot  
ja pyydä tarjous!

www.metsagroup.com 
/puunhankinta

Vengasaho Sami 
puh. 040 184 5191
sami.vengasaho@
metsagroup.com

FLUNSSA
TULOSSA?

Musta-
herukkaAnis

Sitruuna-
inkivääri

Echina-
piparminttu

Kätevä suusuihke!

Jakelija: Oy Medifon Ab, Espoo-merkitty lääkinnällinen laite

Heti ensioireisiin

FluAcute Zinc+ 
Se lyhentää flunssan kestoa ja lievittää oireita

Tarjous on voimassa 28.2.2023 asti.

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.
PALVELEMME: 

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

20 ml

17,90€
 (norm. 21,37€ / 20 ml)

Kurenpojat murjoi Puleward Cityn
Kurenpoikien edustusjouk-
kue lähti perjantaina 20.1. 
metsästämään FM Kakkosen 
sarjapisteitä Oulusta, jossa se 
kohtasi sarjan jumbojoukku-
een Puleward Cityn. Vaikka 
oululaiset olivat parissa edel-
lisessä pelissään esiintyneet 
lupaavasti – häviten muun 
muassa edellisen pelin vain 
maalilla sarjan kärkijoukke 
FC Netsille – ei nyt siitä ollut 
vastusta Kurenpojille.

Ottelu päättyi lopulta Ku-
renpoikien murskavoittoon 
maalein 14-1 (7-0). Kun koti-
joukkue huomasi heti ottelun 

alkupuolella Kurenpoikien 
vahvan esityksen, vetäytyi 
se puolustamaan koko jouk-
kueen voimalla ja maalivahti 
yritti pitkillä avauksilla saa-
da tilanteita Kurenpoikien 
maalille. Myös lentävän maa-
livahdin käyttö ei tuonut ko-
tijoukkueelle kuin yhden 
maalin.

Futsalin sääntöihin kuu-
luu, että ottelu loppuu ennen 
täyttä peliaikaa, jos joukku-
eiden maaliero kasvaa vii-
teentoista. Vähän huolelli-
semmalla ja halukkaammalla 
tekemisellä Kurenpojat olisi 

voinut päättääkin ottelun en-
nen 40 minuutin täyttymistä.

Kurenpoikien maaliah-
nein oli harvakseltaan ko-
koonpanossa esiintynyt Tei-
jo Kälkäjä tehden peräti viisi 
maalia. Kun ottelun tulos oli 
melko pian selvillä, antoi val-
mentaja Teija Niemelä mah-
dollisuuden myös vasta 
13-vuotiaalle Clement Ntam-
bwelle näyttää osaamistaan. 
Sen myös Clement teki iske-
mällä toisella jaksolla kaksi 
maalia.

PUDASjärveläinen -lehti

Puleward Cityn pitkät avaukset päätyivät 
useimmiten Markus Väyrysen näppeihin.

Puleward Cityn pitkät avaukset päätyivät 
useimmiten Markus Väyrysen näppeihin.


