
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

Nro 50 •  ke 14.12.2022

Suomen 105 vuoden 
itsenäisyyttä juhlittiin 
muuttuneessa Euroopassa

PUDASjärveläinen
s. 6

Syöpäyhdistyksen 
Pudasjärven osasto 
30 vuotta s. 9

Jouluinen 
tapahtuma Virtalan 
koululla s. 10

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

Koulutettu hieroja 
Eetu Niemelä

Ajanvaraukset 
puhelimitse
040 531 0868

MAKSUVÄLINEENÄ 
KÄY MYÖS SMARTUM 
TAI EPASSI. 

Varastotie 5, Pudasjärvi

MYÖS 
LAHJA- 
KORTIT

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi
Toimisto 

040 176 7640

Kiittäen kuluneesta Kiittäen kuluneesta 
vuodesta tarjoamme  vuodesta tarjoamme  
asiakkaillemme ja asiakkaillemme ja 
yhteistyö-yhteistyö-
kumppaneillemmekumppaneillemme

Joulukahvit Joulukahvit 
pe 16.12. klo 10 - 15. pe 16.12. klo 10 - 15. 

Tervetuloa! Tervetuloa! 

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

Rajoitettu erä!

9999--..

ERÄ MATTOJAERÄ MATTOJA  
140x200 cm140x200 cm

2020--../kpl/kpl

TARJOAMME JOULUKAHVIT 
TORTUN KERA 

TORSTAINA 15.12. TERVETULOA!

OSTETAAN 
MAA- / METSÄTILA 
max. 30 min keskustasta.

Asuttavassa kunnossa 
olevat rakennukset.

Tarjoa 040 535 3247 

Olgan ja
 Laurin JoulukahavitTervetuloa 

kansanedustajaehdokkaiden Olga Oinas-
Panuman ja Lauri Nikulan kanssa

joulukahveille Koskenhoville.

Paikalla myös emeritus maaherra 
Eino Siuruainen

 ja 
kansanedustaja
 Juha sipilä!

Perjantaina 16.12. kello 18

Maksaja Pudasjärven keskustan kunnallisjärjestö

Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua!Hyvää Joulua! 23.12. avoinna klo 10-17, 23.12. avoinna klo 10-17, 
24.12. liike suljettu24.12. liike suljettu

100 € lahjakortti nyt100 € lahjakortti nyt  90 €90 €
Hemmotteleva kasvohoito Hemmotteleva kasvohoito 

78 €78 €  (norm. 87 €)(norm. 87 €)

Täydellinen hemmottelupaketti  Täydellinen hemmottelupaketti  
145 €145 €  (norm. 173 €). (norm. 173 €). 

Sisältää  kasvohoidon, kuumakivihieronnan ja Sisältää  kasvohoidon, kuumakivihieronnan ja 
hiusten leikkauksen.hiusten leikkauksen.

HemmottelupakettiHemmottelupaketti  
105 €105 €  (norm. 118 €)(norm. 118 €)

Sisältää kasvohoidon ja jalkahoidon hieronnalla.Sisältää kasvohoidon ja jalkahoidon hieronnalla.

Kuumakivihieronta Kuumakivihieronta   55 €55 €  (norm. 61 €)(norm. 61 €)

Jalkahoito Jalkahoito 
hieronnalla hieronnalla 46 € 46 € (norm. 51 €)(norm. 51 €)

Intialainen päähieronta Intialainen päähieronta 
3 kerran sarja 3 kerran sarja 75 € 75 € (norm. 82 €)(norm. 82 €)

Koillis
AVAIN LUKKO SUUTARI

Palvelemme: ma-ti SULJETTU, ke-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

Olemme lomalla 
19.12.2022 - 10.1.2023

Hyvää Joulua ja Onnea 
tulevalle vuodelle 2023! 

TARJOAMME JOULUKAHVIT
perjantaina 16.12.2022 

toimistollamme toritie 2:ssa. Tervetuloa!
TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO 

HERUKKA & REPOLA OY 

Auktorisoitu Auktorisoitu 
taloushallintoliiton jäsentaloushallintoliiton jäsen

Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513, Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
info@herukkarepola.fi | www.herukkarepola.fi

Korpisen kyläseura ry.Korpisen kyläseura ry.

Sunnuntaina 18.12.2022Sunnuntaina 18.12.2022
Korpisen kyläseura ry:nKorpisen kyläseura ry:n
PUUROJUHLAPUUROJUHLA  

alkaen klo 13.00 ja alkaen klo 13.00 ja 
KAUNEIMMAT KAUNEIMMAT 
JOULULAULUT JOULULAULUT 

klo 14.00. klo 14.00. Tervetuloa!Tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu kirkossa su 18.12. kello 11 (Huom! aika). 
Toimittaa Mikael Johansson, avustaa Jari Valkonen, Tan-
ja Halmekangas ja Sirpa Outila. Kanttorina Keijo Piirainen. 
Messussa lauletaan lasten virsiä ja kauneimpia joululauluja. 
Striimaus YouTuben kautta.  

Seurakunnan kuorojen joulukonsertti ”Kertokaamme 
joulun sanomaa” su 18.12. kello 18.30 kirkossa. Vapaa pää-
sy, kolehti Kirkon Ulkomaanavulle. Hartaus Mikael Johans-
son.

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

Kauneimmat joululaulut: Seurakuntakodissa ke 14.12. 
kello 13, Iinattijärvellä Koivukartanossa (Pohjoispuolentie 
237) la 17.12. kello 18, Korpisen kylätalossa (Turpeisen-
vaarantie 1150) su 18.12. kello 14, kirkossa ke 21.12. kel-
lo 19.

Iltakahvila Rönö pe 16.12. kello 18–22 seurakuntakodin 
alakerrassa. Tänä perjantaina Rönössä on kivaa jouluista te-
kemistä ja herkuttelua. Tervetuloa rönöilemään!

Lapsiparkki pe 16.12. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. 
Varaa paikka lastenohjaajilta P. 040 868 4730 Tanja / P. 
040 586 1217 Sirpa.

Varhaiskasvatus joululomalla 19.12.2022-8.1.2023.  
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 

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

Rauhanyhdistykset: Joululauluilta ry:llä su 18.12. kel-
lo 16 (Arvo Niskasaari), seurat Pärjänsuolla su 18.12. kello 
13.00 Reetta ja Veeti Kiurulla (Urpo Illikainen).

Kastettu: Viena Matleena Lauhikari. 

Kuolleet: Kaija Vappu Lauhikari 88 v, Eeva Maria Komu-
lainen 83 v.

 

Tulevana sunnuntaina viete-
tään jo 4. adventtisunnuntai-
ta. Jouluun valmistautumisen 
loppuvaiheet ovat käsillä. Jot-
ta joulun syvin sanoma pääsi-
si perille ja tulisi meille ihmisil-
le todeksi, pitäisi oma sisäinen 
mieliala olla valmis vastaanot-
tamaan joulun suurta sanomaa. 
Itselläni tämän asian kanssa on 
vielä aika paljon tekemistä, 
varsinkin tässä vaiheessa jou-
lukuuta. Sen sijaan mietin, mi-
ten taas tänä vuonna olen tässä 
samassa tilanteessa ja lasken, 
ehtiikö kaikki tekemättömät 
asiat valmiiksi. Lahjaksi mene-
viä neuleitakin on kesken vie-
lä kaksi.

”Kansasi on niin vaikea
olla, oi Jumala,
kansasi on niin väsynyt.
Emme jaksa katsoa sinun
kasvojasi.
Oi, Jumala, 
ota pois pimeys,
ota pois pelko.
Katso aamu jo tulla saa.

Jumala kanssamme.
Katso aamu tulla saa.”
(Eeva Vainio ja 
Rauha Kejonen)

Miten rauhoittaa joulunal-
la ylikierroksilla kulkeva mie-
li? En ole oppinut siihen vielä 
keinoa, mutta onneksi yhteen 
keinoon olen jo vuosien ajan 
voinut luottaa. Kun seison aa-
ton aattoiltana lumisen kirk-
kopuiston pimeässä rinteessä 
parin tuhannen muun kanssa, 
tiedän, että sieltä sen viimeis-
tään taas saan matkaan: levolli-
sen mielen ja joulun sanoman.

”- Katso, neitsyt tulee ras-
kaaksi ja synnyttää pojan, ja 
hänelle annetaan nimeksi Im-
manuel – se merkitsee: Juma-
la on meidän kanssamme.” 
(Matt.1:23)

Nimi Immanuel on minulle, 
Nurmeksesta kotoisin olevalle 
tuttu ja tärkeä osa joulunaikaa. 
Jo yli kolmenkymmenen vuo-
den ajan on Nurmeksen kirk-
kopuiston ympäristössä esi-

tetty Immanuel jouludraama 
aaton aattoiltana. Draama to-
teutetaan vaellusnäytelmänä 
ja pääosin vapaaehtoisten voi-
min. Olen itsekin aikanaan ol-
lut mukana laulamassa kan-
sankuorossa ja sillä tavalla 
tekemässä Immanuelia.

Sysäyksenä jouludraaman 
synnylle kahdeksankymmen-
tä luvun lopulla oli tekijöiden 
tunne ja turhautuminen sii-
hen, että joulun ilo on kadon-
nut kaikkeen kaupallisuuteen 
ja kiireeseen. Ensimmäisen 
näytelmän ohjaaja Ilkka Bäck-
man puki nämä tuntemuk-
sensa sanoiksi ”Aivan kuten 
päivänokoset voivat suures-
ti virkistää väsynyttä ihmistä, 
samalla tavalla hetkenkin hil-
jentyminen joulun sanoman 
ääressä talvisen luonnon kes-
kellä voi auttaa meitä löytä-
mään joulun ilon.”

Joulukertomukseen liit-
tyvät Raamatun tekstit saa-
vat aina päässäni seurakseen 
myös äänen ja sävelen. Eeva 

Vainion kirjoittaman tekstin li-
säksi kertomusta vie vahvasti 
eteenpäin valot, Seppo Paak-
kunaisen säveltämä musiikki 
ja kaikki äänitehosteet. Jokai-
nen ohjaaja tuo näytelmään jo-
tain omaa, ehkä ajankohtaista, 
mutta liialle revittelylle ei ku-
kaan kuitenkaan ole koskaan 
lähtenyt. 

Yksi illan koskettavimmis-
ta hetkistä on, viimeisen koh-
tauksen jälkeen, kun kuoro ja 
lopulta myös yleisö alkaa lau-
laa uudelleen ja uudelleen: 
”Valo ei enää vähene, ei enää, 
sillä Kristus on syntynyt maa-
ilmaan!” Samalla liikkeelle läh-
tee valo, joka lisääntyy ja li-
sääntyy samaan tahtiin kuin 
yleisön mukanaan tuomat 
kynttilät tai pienet valot sytty-
vät. Samalla väkijoukosta kuu-
luu hyvän joulun toivotuksia 
vieressä seisovalle. 

Tiina  
Inkeroinen

Immanuel - Jumala meidän kanssamme

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Anna Senja
HOLAPPA 
ent. Parkkila, o.s. Yrjänä 

s. 9.1.1924 
k. 6.11.2022 

Lämmöllä muistaen 

Aimo ja Marja perheineen
Lauri ja Lea perheineen
Marja
Helena perheineen
Saara ja Seppo perheineen
Sukulaiset ja ystävät 

Siunaus toimitettu 3.12.2022 läheisten läsnäollessa.
Kiitos kaikille osanotosta. 

Kiitos Kurenkartanon henkilökunnalle äidin hyvästä hoidosta.

Tervetuloa Tervetuloa 
90-vuotis syntymäpäivilleni90-vuotis syntymäpäivilleni  

la 17.12. klo 11.30 - 14.00 la 17.12. klo 11.30 - 14.00 
Hyvän olon keskuksen Nuorisotiloihin.Hyvän olon keskuksen Nuorisotiloihin.

Irja Jussila Irja Jussila 

Rakkaamme

Hannu Arvid
SIMU
 30.12.1942 Kolarissa
Sai kutsun Taivaan kotiin uskossa  
turvaten Vapahtajaansa
†  12.11.2022 Pudasjärvellä

Rakhauvella kiittäen ja kaivaten

Kerttu-vaimo
Hannun lapset perheineen
Sisarukset perheineen
Kertun lapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Rakhaus oli niin kaunis ja onnellinen,
jonka Taivaan Isältä lahjaksi saimme.
Herra antoi meille elämän.
Hänen kädessään on myös lähtömme hetki.

Hannu on saatettu haudan lepoon Pudasjärvelle 2.12. 
läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos kaikille osanotosta ja 

tuesta suuressa surussamme.  

Sydämelliset kiitokset kaikille 
täyttäessäni 85 vuotta.  

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!Onnellista Uutta Vuotta!

Annikki Käsmä-LasanenAnnikki Käsmä-Lasanen

Rakkaamme

Helvi Maria
HUOVINEN
o.s. Orreveteläinen
s. 6.11.1934 Pudasjärvi
k. 5.11.2022 Pudasjärvi

Kauniina nauhana vuosien päivät,
helmenä jokainen muistoksi jäivät.
Elämän päivien ketju on kallis,
helmist´ ei yhdenkään kadota sallis.

Kaivaten

Esa ja Pirkko
    Antti ja Tanja
Eini ja Pekka
    Tanja, Mikko ja Janna
    Teija, Jere, Tuuli, Juulia ja Luukas
Jaana ja Arto
     Juho ja Emma
     Janne, Eveliina, Oliver, Daniel ja vauva
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 2.12.2022.
Lämmin kiitos meitä surussamme muistaneille.

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

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

Hirvipeijaat talkoovoimin Hetekylässä
Hetejärven Metsästysseu-
ra järjesti sunnuntaina 4.12. 
hirvipeijaat Hetekylän He-
tepirtillä ensimmäistä ker-
taa koronan puhkeamisen 
jälkeen. Tarjolla oli perintei-
sesti hirvikäristystä ja pottu-
muusia lisukkeineen, jälki-
ruokana Mustosen Merjan 
tekemää piirakkaa kahvin 
kera. Peijaat järjestettiin tal-
koovoimin. Käristys valmis-
tui alusta loppuun metsäs-
tysseuran miesten käsissä. 

Metsästysseuran johtaja 
Esko Koskela toivotti vieraat 
tervetulleeksi puolen päivän 
aikoihin. 

-On mukavaa, kun pit-
kästä aikaa pääsemme näin 
kokoontumaan yhdessä, 
Koskela sanoi puheessaan. 

Metsästysseuran johtaja Esko Koskela ja peijaita laittamassa 
ollut Sirpa Takkinen huolehtimassa arvonnasta. 

Arvontaa ja huutokauppaa suorittivat Sirpa Takkinen, Marja-
Leena Jokikokko ja Raimo Heikkilä.

Arvonta ja huutokauppa käynnissä.

Syöjiä saapui paikalle liki 
70 henkeä. Hirvipeijaiden 
päätteeksi järjestettiin perin-
teisesti arvonta sekä huuto-
kauppa. Arvonnassa nähtiin 

muun muassa jätkänkyntti-
löitä, fleecehuppareita, hei-
jastimia ja laudeliinoja. 

Hetekylän metsästysseu-
ra haluaa suuresti kiittää 

kaikkia tapahtumaan osal-
listuneita!

Annika Paavola 

HUONEKALULIIKE HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OYHEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi.  Puh. 0207 424 555. 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

 MYYMÄLÄ  MYYMÄLÄ 
SULJETAAN 21.12. SULJETAAN 21.12. 

Kiitämme kaikkia asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita 60 vuoden ajalta. 

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

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

Atria

VILJAPORSAAN  
LUUTON  

JUHLAKINKKU 
Pakaste n. 5 kg

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 15.-18.12. ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Jauhelihakeitto (G, L)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Riistakäristys (G, L)
Tomaatti- 
mozzarellapasta (L)

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

Perjantai
 Jauhelihakeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi
Lohkoperunoita (G, L)
Possunfilekastike aasial-
aisittain (G, L)
Makaroonilaatikko (L)

Torstai
Kylmäsavulohi (G, L)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Yrttinen härkäkastike (G, L)
Lasagne (L)

Maanantai
Riisipuuro (G, L)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi
Palapaisti (G, L)
Pasta carbonara

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

Tiistai
Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Valkospuli Kermaperunoita
Perunamuusi (G, L)
Jauhelihakastike (G, L)
Poro-salamikiusaus (L)

Lauantai
Lohikeitto (L, G)

PALVELUSTA

Voimassa TO-LA 15.-17.12.SUOMI
895

KG

Ruokamestarin

NAUDAN MAKSA
Palana, pihvinä tai jauhettuna
kaupan valikoiman mukaan

PALVELUSTA

Voimassa TO-LA 15.-17.12.
SUOMI

995
KG

TUORE  
SUOMALAINEN
SILAKKAFILEE
Suomi, säävaraus

ERÄ

PALVELUSTA

Voimassa TO-LA 15.-17.12.SUOMI
1295

KG

Ruokamestarin

NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA 
7 %

AMARYLLIS
2-vanainen, Suomi 790

KPLSUOMI

Meiltä hyvä 
valikoima 

pakastekinkkuja! 
Kokonaisen joulukinkun 

ostajalle Meiran 
sinappipullo 260g 

veloituksetta!

3.-2 RAS

Ilman Plussa-korttia
2,69 ps (1,81/kg)

Myllyn Paras

TORTTUTAIKINA
1 kg (2,69/kg) 269

PKT

Sunsweet

KIVETTÖMIÄ  
LUUMUJA
200 g (13,75/kg) 550

Coca-Cola

VIRVOITUSJUOMAT
24 x 0,33 l (0,96/l) 
sis. pantit 2,40 
Rajoitus 2 erää/talous 999

ISOJA VAPAAN  
KANAN MUNIA  
6 kpl/408 g tai
VIRIKE
KANANMUNA 
10 kpl/580 g (2,59-3,68/kg)
Rajoitus 2 erää/talous

Hartwall

JAFFA
VIRVOITUSJUOMAT
TAI VICHY
1,5 l (1,06/l) sis. pantin 0,40 199

PLO

Sunnuntai

ERIKOIS- 
VEHNÄJAUHO
2 kg (1,00/kg) 199

PSS

JOULUASETELMA
Suomi/Tanska 990

KPL

-26 %
Plussa-etu

2 KPL

lman Plussa-korttia 3,25/kpl

-8 %
Plussa-etu

24
-PACK

Ilman Plussa-korttia
2,79-3,35 pl (1,59-2,37/l) sis. pantin 0,40

-33-46 %
Plussa-etu

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

-31-44 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 1,89-2,19 rs (3,78-4,63/kg)

-20-31 %
Plussa-etu

ERÄ
ALKAEN

Panda
JUHLAPÖYDÄN  
KONVEHTEJA  
SUKLAAKONVEHTEJA
300 g (9,97/kg)
Rajoitus 2 rs/talous 299

RAS
Ilman Plussa-korttia 3,99 rs (13,30/kg)

-25 %
Plussa-etu

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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ARK. 9-20
LA  9-18
SU  10-18

Voimassa 22.12.2021

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

ARK. 8-19
LA  9-16
SU  12-16

TO-LA 15.-17.12.

Kotimainen
TUORE
KIRJOLOHI
2 kalaa/talous, rajoitettu erä!

Atria
NAUDAN
PALAPAISTI
400 g

Putaan Pullan
JOULUVIIPALEET
400 g

Aito Irto
TYNNYRI-
SILLI

Porsaan
KYLJYKSET

Sunnuntai
LEIVONTA-
MARGARIINI
500 g

Atria
ROSOLLI
550 g

PullaPirtti 
JOULULIMPPU
500 g

Atria Kanan
MINUUTTI-
FILEET 
250-280 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/talous

HK 
SININEN 
LENKKI
500-580 g

Valio  
JOGURTIT
200 g

Kotimainen 
Tuore
SILAKKAFILEE
pyyntivaraus

Atria
KARJALAN-
PAISTI
700 g

Irto 
NORJAN
LOHIFILETTÄ

Atria
VAASAN KINKKU
2,5 kg/kpl
kokonaisena tai palana

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa max 10%

KANAN-
MUNAT
10 kpl
2 pkt/talous

Eldorado
SEKAHEDELMÄT
250 g
kuivatut

Valio
KUOHUKERMA
3,3 dl

KE-PE 8--19

LA 9-16

SU 12-16

MA-PE 8-20

AATTO 

LA 8-13

SU SULJETTU

Atria
JAUHELIHA-
PIZZA
200 g

Monipuolinen valikoima JOULUKINKKUJA
pakastetut ja tuoresuolatut

- JOULUKINKKU n. 10,5 kg/kpl,  
myös paloina

- JUHLAKINKKU n. 7 kg/kpl
- Luuton JUHLAKINKKU n. 5 kg/kpl
- MESTARINKINKKU n. 3 kg/kpl

- Kypsä JUHLAKINKKU n. 6 kg/kpl
- PALVATTU JOULUKINKKU
 n. 9 kg, myös paloina

 Kaikki kinkut kotimaisia!

- IRTOTYNNYRISILLIÄ
- JUHLA MAJONEESISILLIÄ
- IRTOSILLIFILETTÄ
- NORJAN LOHI KOKONAISENA
- NORJAN IRTO LOHI FILETTÄ
- KIRJOLOHTA

MA-TI 19.-20.12.

Suomalainen
TOMAATTI

PAPRIKA
MIX 300 g
Hollanti

Stocmos
JULMUST
JOULUJUOMA
1,5 l, sis. pantin

Hartwall 
JOULUOMENA 
1,5 l
sis. pantin

TO-KE 15.-21.12.

KE 21.12.

RAUTAOSASTOLTA

999595
kg

339999

119999
pkt

999595
kg

009999
kpl

889595
kg

224949
pkt

14149090

11119595

117979
pkt

335050

332929
plo

334949
ras

117979
pss

110000
plo

336969

pkt

669595
kg

228989
pkt

12129595

kg

ras

kg

PÄIVÄNPÄIVÄN
HINTAANHINTAAN

kg

pss

227979
kg

229999
pkt

339595
plo

229999
plo

2 prk

779595
ras

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

29299090
MAKITA AKKU SOPII MAKITA AKKU SOPII 

ROBOTAANROBOTAAN
=ROBOTA AKKU SOPII =ROBOTA AKKU SOPII 

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

49499090

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

79790000

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

69699090

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

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

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

39399090

35,-35,-

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

65,-65,-

65,-65,-

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

MustangMustang
KAMINA-KAMINA-
PUHALLINPUHALLIN
4-lapanen4-lapanen

179,-179,-

Hellberg Xstream LD  Hellberg Xstream LD  
Bluetooth kuulevaBluetooth kuuleva
KUULONSUOJAIN KUULONSUOJAIN 
Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain 
musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi 
on suojattu samalla, kun nautit suo-on suojattu samalla, kun nautit suo-
sikkimusiikistasi erinomaisella äänen-sikkimusiikistasi erinomaisella äänen-
laadulla, ja sisäänrakennetun puhemi-laadulla, ja sisäänrakennetun puhemi-
krofonin avulla voit soittaa puheluita. krofonin avulla voit soittaa puheluita. 
Aktiiviset kuuntelumikrofonit kummas-Aktiiviset kuuntelumikrofonit kummas-
sakin kuvussa takaavat erinomaisen sakin kuvussa takaavat erinomaisen 
suuntakuulon, luonnollisen äänen ja suuntakuulon, luonnollisen äänen ja 
keskustelujen, varoitussignaalien ja keskustelujen, varoitussignaalien ja 
muiden tärkeiden tietojen kuulemisen muiden tärkeiden tietojen kuulemisen 
suojausta vaarantamatta.suojausta vaarantamatta.

99999090

Snow FoxSnow Fox
LÄMPÖ-LÄMPÖ-
HAALARITHAALARIT

ERÄ!ERÄ!  
SieviSievi
ARKTIS ARKTIS 
TALVISAAPPAATTALVISAAPPAAT

1291299090
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-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

MA-PE 9-20
LA 9-18
SU 12-18

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Pukinkonttiin M-TavaratalostaPukinkonttiin M-Tavaratalosta
LELUOSASTOLTA PUKINKONTTIIN PELIT JA LELUT!

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

Voimassa 22.12.2021

200€ OSTOKORTTIARVONTA200€ OSTOKORTTIARVONTA

Voimassa 23.12.2022 astiVoimassa 23.12.2022 asti

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASOLTA

ARK. 8-19
LA  9-16
SU  12-16

KIVIKIVI
PELIPELI

17179090

FranticFrantic
FISHINGFISHING
PELIPELI

13139090

BalanceBalance
BEANSBEANS
PELIPELI

22225050

BINGOBINGO
classic lotto  classic lotto  
gamegame

29299090

Fast shotsFast shots
PYSSYPYSSY
pehmonuolillapehmonuolilla

26269595

Joe’s touchJoe’s touch
TAAPERO-TAAPERO-
PUHELINPUHELIN

779595

XtremXtrem
BOTSBOTS

54549595

MIKROS-MIKROS-
KOOPPIKOOPPI

17179090

Dream GirlsDream Girls
KOOTTAVAKOOTTAVA

14149090

EcoEco
PALIKKA-PALIKKA-
AUTOAUTO

24249090

Exost Exost 
kauko-ohjattavakauko-ohjattava
KUPLA-KUPLA-
VOLKKARIVOLKKARI

54549595
DreamDream
CASTLECASTLE
LINNALINNA

24249595
BoschBosch
KAHVIN-KAHVIN-
KEITINKEITIN

14149595

MemoMemo
MUISTIPELIMUISTIPELI

11119090

SoturiSoturi
VALO-VALO-
MIEKKAMIEKKA

12129090

My HomeMy Home
MIKRO-MIKRO-
AALTOUUNIAALTOUUNI

13139090

MuumiMuumi
LÄPPÄRILÄPPÄRI

29299090

ScienceScience
RADIO-RADIO-
PUHELIMETPUHELIMET

19199090

Tea SeriesTea Series
TEE TEE 
ASTIASTOASTIASTO

16169090

BoschBosch
SAUVA-SAUVA-
SEKOITINSEKOITIN

999595

ExostExost
Kauko- Kauko- 
ohjattavaohjattava
AUTOAUTO

59599595

EslaEsla
POTKU-POTKU-
KELKATKELKAT

KUUSEN-KUUSEN-
JALATJALAT

889595

LIUKURITLIUKURIT

222525

Airam LedAiram Led
KYNTTE-KYNTTE-
LIKKÖLIKKÖ

18189595

HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ

229999

PÖYTÄ-PÖYTÄ-
KYNTTILÄ KYNTTILÄ 
5*10cm5*10cm
Paloaika 20hPaloaika 20h

449999

KYNTTILÄN-KYNTTILÄN-
JALKA PALLOJALKA PALLO
  * 16,5 tai 20cm  * 16,5 tai 20cm
  * käy monenlai-  * käy monenlai-
sille kynttilöillesille kynttilöille

665050

KUUSEN-KUUSEN-
ALUSMATOTALUSMATOT

662525

StigaStiga
RATTI-RATTI-
KELKATKELKAT

59599595

StigaStiga
LUMILAUTALUMILAUTA

49499595
LUISTIN-LUISTIN-
SUOJATSUOJAT

445050

HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
4 kpl4 kpl

224949

PolarPolar
ÖLJY-ÖLJY-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
6 kpl6 kpl

559999

HaviHavi
TUIKKUTUIKKU
50 kpl50 kpl

449595

Eri kokoisiaEri kokoisia
JOULU-JOULU-
KUUSIAKUUSIA
muovimuovi

17179090

ULKOTULIULKOTULI
4 kpl4 kpl
Paloaika 4-6hPaloaika 4-6h

444949

ShepherdShepherd
HUOPA-HUOPA-
TOSSUTTOSSUT
Koot: 36-46Koot: 36-46

54549090

Kuoma lastenKuoma lasten
CROSSER- CROSSER- 
KENGÄTKENGÄT
tarrallatarralla
Koot: 27-35Koot: 27-35

73735050

Kuoma RickyKuoma Ricky
SAAPASSAAPAS
Koot: 39-46Koot: 39-46

89899090

Kuoma NuoskaKuoma Nuoska
SAAPASSAAPAS
Koot: 35-41Koot: 35-41

79799090

AhmaAhma
THERMO-THERMO-
SUKKASUKKA
Koot: 35-46Koot: 35-46

449595

Ozoom Ozoom 
Cool MaxCool Max
SUKATSUKAT
Koot: 35-38, 43-45Koot: 35-38, 43-45

10100000

Naisten MuumiNaisten Muumi
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

72720000

NaistenNaisten
TrueNorthTrueNorth
TOPPATAKKITOPPATAKKI
vedenpitävävedenpitävä
5000 mm5000 mm
Koot: XS-XLKoot: XS-XL

79799090

Miesten M.X.OMiesten M.X.O
PUSEROPUSERO
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

45459595

PoikienPoikien
OLOASUOLOASU
Koot: 86-128 cmKoot: 86-128 cm

29290000

AikuistenAikuisten
LÄMPÖ-LÄMPÖ-
SUKATSUKAT
useita eri värejäuseita eri värejä

12129595
Kuoma lastenKuoma lasten
TOPPA-TOPPA-
TAKKITAKKI
vedenpitävävedenpitävä
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

1141149090

Kuoma lastenKuoma lasten
TOPPA-TOPPA-
HAALARIHAALARI
vedenpitävävedenpitävä
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

1141149090

NaistenNaisten
TrueNorthTrueNorth
FLEECETAKKIFLEECETAKKI
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

19199595
Stage juniorStage junior
COLLEGE-COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
Koot: 130-170 cmKoot: 130-170 cm

18189090

JuniorJunior
COLLEGE-COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
Koot: 98-128 cmKoot: 98-128 cm

25259090
Junior LassieJunior Lassie
TOPPA-TOPPA-
HAALARIHAALARI
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

59599090

Lasten Lasten 
TrueNorthTrueNorth
FLEECETAKKIFLEECETAKKI
Koot: 122-14 cmKoot: 122-14 cm

24249595

Miesten Miesten 
CrossHatchCrossHatch
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

19199090

2 paria

PoikienPoikien
COLLEGE-COLLEGE-
PUKUPUKU
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

31319090

Naisten TriumphNaisten Triumph
URHEILULIIVITURHEILULIIVIT
Useita eri kokojaUseita eri kokoja

64649595

HYVÄ  HYVÄ  
VALIKOIMA VALIKOIMA 

LIUKULUMIKENKIÄ LIUKULUMIKENKIÄ 
PlastexPlastex
AHKIOAHKIO 999595

HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
Paloaika 120hPaloaika 120h 330909

LYHTY-LYHTY-
KYNTTILÄ KYNTTILÄ 
10kpl10kpl
Paloaika 18hPaloaika 18h 559595

alkaenalkaen

115,-115,-

alkaenalkaen alkaenalkaen

alkaenalkaen

alkaenalkaen

alkaenalkaen

alkaenalkaen

alkaenalkaen
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Suomen 105 vuoden itsenäisyyttä 
juhlittiin muuttuneessa Euroopassa

Itsenäisyyspäivää juhlittiin 
Pudasjärvellä tiistaina 6.12. 
kirkossa toteutetulla sana-
jumalanpalveluksella. Sen 
toimitti kirkkoherra Timo 
Liikanen ja kanttorina oli ur-
kutaiteilija Elias Niemelä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kaupungin, seurakunnan, 
sotaveteraanien, maanpuo-
lustusjärjestöjen ja reservi-
läisten edustajat läksivät kir-
kosta ja laskivat seppeleet 
vapaussodassa kaatuneiden 
ja sankarivainajien muisto-
merkeille kunniavartioston 
saattelemana. Sankarihau-
doilla saattoväki lauloi Eli-
as Niemelän johdolla virren 
Sun kätes Herra voimak-
kaan.

Itsenäisyysjuhla pidet-
tiin Hyvän olon keskuksen 
Kurkisalissa. Juhlapuhees-
saan maakuntajohtaja Pauli 
Harju totesi 105 itsenäisyys-
päivän juhlinnan toteutuvan 
tänä vuonna muuttuneessa 
Euroopassa. 

-Kuka uskoi sotaan, ener-
giakriisiin ja miljooniin pa-
kolaisiin keskellä Euroop-
paa? Katsaus Suomen 

itsenäisyyden historiaan kir-
jautuu nyt uuteen muotoon-
sa nopeasti, mutta kaikesta 
huolimatta vakaasti. Raken-
tamaamme kollektiivisen 
Euroopan turvallisuusjärjes-
tyksen olemassaolo haastet-
tiin vuosi takaperin Venäjän 
toimesta. Venäjä kiisti itse-
määräämisoikeutemme tur-
vallisuusjärjestelyjen osalta. 
Mieleen tulivat takautumat 
YYA aikaan.

Vuosi sitten Venäjä il-
moitti halunsa muuttaa 
Euroopan turvallisuusra-
kennetta. Vaatimus tur-
vallisuusjärjestelyjen 
muuttamiseksi katsottiin 
valtiojohdossa haastavan 
Suomen itsemääräämisoike-
utta. Avoin kansalaisyhteis-
kuntamme reagoi Venäjän 
vaatimukseen oikeutetun ra-
justi. Vuosikymmenen uinu-
nut NATO optio tuli ottaa 
käyttöön. Mielipidetutki-
mukset kertoivat kansalais-
mielipiteen muuttuneen 
nopeasti puoltamaan soti-
laallista liittoutumista. Pois-
sa oli se nöyryys, jota vie-
lä YYA aikana tunsimme 

itänaapurin uhkaa vastaan.
Nyt olemme ottamassa 

historiallista askelta kohti 
läntistä puolustusliittoa. Tu-
lemme olemaan idän ja län-
nen rajalla etuvartijana sel-
keämmin kuin aikaisemmin. 
Kykyymme toimia vakaut-
tavana kansana luotetaan 
laajalti.  Olemme vihdoin 
saavuttaneet sotiemme ve-
teraanikomentajien hartaim-
man lausutun toiveen: ”Ei 
koskaan enää yksin.”, Harju 
totesi juhlapuheessaan. 

Huoltovarmuutta 
parannettava
Kaupungin tervehdyksen 
esitti hallituksen varapu-
heenjohtaja Anni-Inkeri Tör-
mänen. 

-Suomi on meille rakas ja 
kallis. Se on isänmaamme. 
Suomi on paras maa meille 
suomalaisille. Suomi on mo-
nilla mittareilla mitattuna 
maailman paras maa. 

Suomea hallitaan demo-
kraattisesti eli kansanvaltai-
sesti. Kansanvaltaan sisäl-
tyy yksilön oikeus osallistua 
ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 
elinympäristönsä kehittämi-
seen. Toivon, että hyvinvoin-
tiin tottuneet suomalaiset 
havahtuvat osallistumaan ja 
vaikuttamaan yhteiskunnal-
lisiin asioihin. Mitä useam-
pi kantaa kortensa yhteiseen 
kekoon, sen vakaampi yh-

teiskunta Suomi on.
Suomalaisten yhtenäi-

syyden vaaliminen on elin-
ehtomme. Propagandaa on 
käytetty sotimisen keinona 
kaikkina aikoina. Näinä ai-
koina sotaa käydään myös 
hybridivaikuttamisen muo-
dossa. Tämä on hyvä tie-
dostaa ja tehdä yhteistyös-
sä toimia luotettavan tiedon 
levittämiseksi ja maamme 
huoltovarmuuden paranta-
miseksi. Tässä riittää valp-
paana oloa ja työtä meille 
kaikille, totesi Törmänen. 

Suomi upea  
synnyinmaa
Nuorten puheenvuoron esit-
ti lukion opiskelijakunnan 
puheenjohtaja Samu Lehtola. 

-Suomen nuoret saatta-
vat joskus unohtaa itsenäi-
syyden merkityksen; korke-
an elintason, hyvän elämän 
ja monipuolisten sosiaali-
turvatukien takia. Toivon, 
että jokainen meistä käyttäi-
si hieman aikaa ajatellakseen 
millaista elämä olisi jonkin 

muun valtion alaisena. Pää-
dymme samanlaiseen loppu-
tulokseen siitä, että Suomi on 
upea synnyinmaa. 

Juhla alkoi Elias Nieme-
län soittamalla lippulaulul-
la. Musiikkia esitti pianolla 
lukion oppilas Ronja Kokko. 
Matti Törmänen lauloi Elias 
Niemelän säestämänä. Juhla 
päättyi yhteisesti laulettuun 
Maamme lauluun. 

Maanpuolustusjärjestöt 
toivat liput juhlaan ja myös 
juhlan jälkeen kantoivat liput 
pois lippukulkueena, jossa 
olivat Sointu Veivo, Eero Ta-
lala ja Esko Törmänen. Kau-
pungin ja seurakunnan kah-
vitarjoilusta huolehti Kiireen 
Raja kahvila.

Kulttuuristipendi 
Pudasjärveläinen 
lehdelle
Pudasjärven kaupunki luo-
vutti 500 euron kulttuuris-
tipendin Pudasjärveläinen 
lehdelle. Perusteluina sti-
pendin luovuttaja Anni-In-
keri Törmänen mainitsi, että 
lehti on toiminnallaan pitä-
nyt aktiivisesti esillä Pudas-

järven kulttuuritoiminnan 
kirjoa. Toimitus tarttuu ak-
tiivisesti paikallisiin kult-
tuuri-ilmiöihin ja nostaa esil-
le ajankohtaisia tapahtumia 
ja henkilöitä. Sisältö houkut-
telee ja kannustaa ihmisiä 
kulttuurin pariin. 

Lehden sivuilla pääsevät 
ääneen paikalliset toimijat 
omien kirjoitustensa kaut-
ta. Pudasjärveläinen voi-
daan nähdä yhteiskunnalli-
sesti vaikuttavana toimijana, 
joka lisää kuntalaisten hy-
vinvointia edistämällä pai-
kallista kulttuuritoimintaa. 
Lehti pitää yllä lukijoidensa 
sidettä paikkakuntaamme ja 
edistää ihmisten osallisuut-
ta ja yhteisöllisyyttä. Lukija-
kuntana on niin Pudasjärven 
asukkaat kuin täällä matkai-
levat ja muuten vierailevat 
ihmiset. 

Stipendin vastaanottaja, 
lehtiyrittäjä Heimo Turunen 
mainitsi, että lehden jutuis-
sa pidetään esillä positiivis-
ta ja myönteistä näkökulmaa 
ja että yrittäjän toiminta eri 
yhdistyksissä on palvelutoi-
mintaa.

PUDASjärveläinen lehti 

Maanpuolustusjärjestöt toivat liput juhlaan ja myös juhlan 
jälkeen kantoivat liput pois lippukulkueena, jossa olivat Eero 
Talala, Sointu Veivo ja Esko Törmänen.

Anni-Inkeri Törmänen luovutti kaupungin kulttuuristipendin 
Pudasjärveläinen lehden yrittäjä Heimo Turuselle. 

Itsenäisyysjuhlassa oikealta nuorten puheenvuoron käyttäjä 
Samu Lehtola, pianomusiikin esittäjä Ronja Kokko, juhlapu-
huja Pauli Harju, kaupungin tervehdyksen esittänyt Anni In-
keri Törmänen ja yksinlaulun esittäjä Matti Törmänen. 

Reserviläiset Eero Talala ja Esa Toska seisoivat kunniavartiostossa. Rekvisiittana heillä oli 
Suomi konepistoolit, jotka ovat olleet rintamalla.

Seppeleet laskettiin vapaussodassa 1918 kaatuneiden sekä sankarivainajien muistomerkeil-
le. Kulkueena läksivät kirkosta sotaveteraaneista Vesa Holmström ja Paavo Ervasti, seurakun-
nasta ja kaupungilta Timo Liikanen ja Sointu Veivo sekä Anni Inkeri Törmänen ja Timo Lyyti-
käinen.

Jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnuttiin sankarihaudalle seppeleiden laskuun.
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Järvilohta joulupöytään
Kari Viikinen on synty-
nyt Pintamojärven rannalla 
vuonna 1951. Nyt eläkepäi-
viään viettävä putkiasenta-
ja on harrastanut kalastusta 
vapaa-ajallaan läpi elämän-
sä. Kari kertoi, että kalaver-
kot ovat järvessä kesät, talvet 
niin kuin aikoinaan isälläkin. 
Viime kesänä hän sai järves-
tä hyvin muikkua ja talvisin 
Kari osallistuu järven kuntoa 
parantaviin nuottauksiin. 
Myös vetouistelua harras-
tavat ovat saaneet järvestä 
enenevässä määrin myös lo-
hia. Pintamojärveen on istu-
tettu järvilohta viimeksi noin 
kolme vuotta sitten. Kaksi-
vuotiset poikaset painoivat 
vain 70-80 grammaa, mutta 
hyvän muikkukannan joh-

Naapurin puntari asettui 7.2 kiloon heti avannosta noston jäl-
keen. Kuva: Ystävä

- Aika mötkäle oli nostaa 
jäälle. Kyllä se vielä halu-
si irtautua ja päästä vapaak-
si, kertoi Kari. Kuva: Kari Vii-
kinen.

dosta lohet kasvavat nope-
asti. Yleensä saatujen lohien 
keskipainot ovat liikkuneet 
neljästä seitsemään kiloon, 
mutta pyydyksiin on tarttu-
nut jopa kymmenkiloisiakin. 
Talvisin järvellä kalastaa 
pari kolme verkkokuntaa.

7.2 kiloa ja  
89 senttiä!
Karin 45 millin madeverkko 
pyydystää 200 metrin päässä 
kotirannasta. Viime sunnun-
taiaamuna hän meni koke-
maan verkkoaan ja huomasi 
sen olevan mateiden jäljiltä 
melko mytyssä. Hän ajatteli, 
että miten verkko voi pyytää 
mitään, kunnes näki avan-
nossa hampaistaan kiinni 

jääneen järvilohen. Kari sai 
nostettua kalan sievästi jääl-
le. Naapurin puntari näyt-
ti kalan painavan 7.2 kiloa. 
Kari kertoi uroslohen olleen 
hänen suurin saamansa kala 
Pintamojärvestä. Pituut-
ta kalalla oli 89 senttimetriä 
ja ikää noin viisi vuotta. Jär-
veen istutetut järvilohet ovat 
kasvaneet hyvin. Kari aikoo 
laittaa järvilohen tarjolle vas-
ta jouluna. Naapurille hän 
vei jo alkuviikosta lohenpa-
lan kiitokseksi järvellä saa-
dusta avusta.

Ape Nieminen

Henri Pätsiä esitetään kaupungin hallintojohtajaksi
Kaupunginhallitus kokoon-
tui torstaina 1.12. Hallinto-
johtajan hakijoista on haas-
tateltu 17.11. Mirva Haataja, 
Anssi Lahnalampi ja Hen-
ri Pätsi. Haastattelijoiksi 
oli kutsuttuna kaikki kau-
punginvaltuuston jäsenet. 
Haastateltaville on teetetty 
myös soveltuvuusarvioin-
nit, jotka tulokset on käyty 
läpi yhdessä kaupunginhal-
lituksen ja soveltuvuusarvi-
oinnit tehneen palvelutuot-
tajan kanssa 23.11. Hallitus 
päätti esittää valtuustol-
le, että hallintojohtajan vir-
kaan valitaan Henri Pätsi ja 
varalle Mirva Haataja.

Yhteistyösopimus 
urheiluseuran 
kanssa
Pudasjärven Urheilijoiden 

kanssa on kaupungilla ol-
lut aiemmin useampivuo-
tinen yhteistyösopimus. 
Vuodelle 2023 laadittu 
sopimus liittyy markki-
nointi- ja näkyvyysyhteis-
työhön kattaen Umpihan-
kihiihdon MM-kilpailut, 
Pilikkiviikko - Kesäpili-
kin MM-kilpailut, Pohjan-
tähti-Gamesin, kummiur-
heilijasopimuksen sekä 
Kansalliset suunnistuski-
sat. Tapahtumien luonne 
edistää Pudasjärven elin-
voimaisuutta sekä kunnan 
medianäkyvyyttä ja kun-
tamarkkinointia. Halli-
tus päätti hyväksyä yhteis-
työsopimuksen vuodelle 
2023 liittyen markkinointi- 
ja näkyvyysyhteistyöhön. 
Yhteistyösopimuksen ko-
konaiskustannukset ovat 
enintään 23 000 euroa.

Talousarvio- 
muutoksia
Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi kokouksessaan 10.12.2020 
talouden sopeuttamisoh-
jelman, joka astui voimaan 
vuoden 2021 alusta lähtien. 
Sopeuttamisohjelman vai-
kutuksesta säästötoimen-
piteitä hyvinvointi- ja sivis-
tystoiminnan talousarvioon 
kirjattiin noin 495 000 euron 
edestä. Koulutuspalveluissa 
henkilöstömäärä ei ole sääs-
tötoimista huolimatta pysy-
nyt suunnitelmien mukaise-
na pääasiassa myönteisestä 
oppilasmäärän kehitykses-
tä johtuen. Palvelujen ostois-
sa oppilaiden kyyditykset 
tulevat yleisen kustannus-
kehityksen vuoksi merkittä-
västi ennakoitua kalliimmik-
si. Myös oppivelvollisuuden 

laajentamisesta on edelleen 
aiheutunut ennakoimattomia 
kuluja. Vuoden 2022 talous-
arvioon verrattuna Hyvin-
vointi- ja sivistystoiminnan 
toimintakatteeseen enna-
koidaan aiheutuvan koko-
naisuudessaan noin 710 000 
euron ylityspaine. Hallitus 
esittää, että valtuusto hyväk-
syy hyvinvointi- ja sivistys-
toiminnan toiminta-alueelle 
talousarviomuutosesityksen 
mukaisesti lisämäärärahaa.

Tekninen ja ympäristö-
toimen toiminta-alueella on 
ilmeistä, että vuoden 2022 
talousarvioon varattu mää-
räraha tulee ylittymään. Ti-
lapalveluiden osalta lisä-
määrärahatarve on arvioitu 
olevan enintään noin 300 000 
euroa. Ruokapalveluiden 
osalta lisämäärärahatar-
ve on arvioitu olevan enin-

tään noin 175 000 euroa. 
Hallinto- ja tukipalveluiden 
sekä liikenneväylät ja ylei-
set alueen toimintakatteen on 
arvioitu toteutuvan talousar-
vion mukaisena. Maankäyt-
tö- ja kaavoituspalveluiden, 
kuntatekniikan sekä raken-
nusvalvonnan toimintakat-
teet tulevat toteutumaan ta-
lousarviota paremmin, jotka 
osaltaan kompensoivat lisä-
määrärahatarvetta. Valtuus-
tolle esitettiin, että se päättäisi 
hyväksyä teknisen ja ympä-
ristötoimen toiminta-alueel-
le talousarviomuutoksena li-
sämäärärahaa 300 000 euroa.

Kuntayhtymää 
puretaan
Oulunkaaren kuntayhty-
män purkamisen käytännön 
toteutusta varten kuntayhty-
mä ja jäsenkunnat ovat käy-

neet keskustelua, että jokin 
kuntayhtymän jäsenkunnis-
ta ottaisi vastatakseen kun-
tayhtymän purun aikaisten, 
1.1.2023 jälkeen hoidettavak-
si tulevien sekä lisäksi kun-
tayhtymän purun jälkeiseen 
aikaan ajoittuvien tehtävi-
en ja vastuiden hoitamisen. 
Hallitus esittää valtuustol-
le, että se valitsee Oulun-
kaaren kuntayhtymän pu-
run osalta isäntäkunnaksi 
Iin kunnan ja hyväksyy Ou-
lunkaaren yhtymähallituk-
sen nimeämät kuntayhty-
män purun selvityshenkilöt 
Anu Kososen ja Jouni Pirin 
sekä hyväksyy sopimuksen, 
jossa sovitaan pääperiaat-
teet isäntäkunnan tehtävis-
tä ja vastuista sekä kulujen 
ja saatavien jaosta jäsenkun-
tien kesken.  

PUDASjärveläinen lehti

Runsaasti joululauluohjelmaa Eläkeläisten pikkujoulussa

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n 
pikkujoulu oli 2.12. seura-
kuntatalolla. Tilaisuuteen 
osallistui kolmekymmentä 
henkilöä. Pari henkilöä oli 

perunut tulonsa, mutta sa-
man verran tuli osallistujia 
tilalle.

Tilaisuuden avasi ja juon-
si Jukka Vähkyrä. Pikku-
joulun ohjelmassa oli useita 
yhteislauluja, joihin osallis-
tuttiin joukolla. Eero Räisä-
nen lausui kirjoittamansa ru-

non. Lisäksi saatiin kuulla 
Eero Räisäsen esittämänä, 
laulu nimeltään Nocturne 
sekä Eero Hirvelän laulama-
na, perinteinen joululaulu - 
Joulukirkkoon. Likka -ja uk-
kokööri esittivät vuorollaan 
tunnelmallisia joululaulu-
ja. Annikki Ylitalo ja Kalevi 

Tilaisuuden avasi ja juonsi 
Eläkeläisten puheenjohtaja 
Jukka Vähkyrä.

Ukkokööri lauluvuorossa.

Pitopalvelu Anja Jussila oli loihtinut monipuolisen ja maistu-
van jouluruoan. 

Vattula esittivät pienoisnäy-
telmän – Lääkärissä.

Jouluaterian oli laittanut 
esille pitopalvelu Anjuska, 
joka oli loihtinut herkullisen 
joulun pitopöydän. Oli kink-
kua ja särvintä monen mois-

ta: lanttu -ja porkkanalaa-
tikot kera perunoiden sekä 
salaatti, rosolli että silli li-
sukkeineen.

Joulupukki vieraili ja lau-
lutervehdyksen toi. Lahjat 
jaettiin. Lahjan sai, ken tul-

lessaan pukin pussukkaan 
lahjan oli pudottanut. Pik-
kujoulun lopuksi nautittiin 
torttukahvit joululaulujen 
säestyksellä. 

Seija Vähkyrä
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Kurenpoikien P19 vaikeuksissa vieraissa

Ville Kyngäs ja Nkashame Ntambwe (7) hätyyttelemässä raa-
helaisten maalia.

Valmentaja Teija Niemelä on ottanut aikalisän ja kertoo pe-
laajille, miten seuraava erikoistilanne hoidetaan.

Kolmella voitolla P19 Fut-
sal-Liigan aloittanut Ku-
renpojat koki viikon sisällä 
kaksi vierastappiota. Kuren-
pojille uusi tuttavuus Vieska 
Futsal oli ensin Ylivieskas-
sa parempi maalein 6-5 (2-
3) ja vajaa viikko sen jälkeen 
Raahessa AS Moon kuittasi 
avauskierroksen tappionsa 
Kurenpojille ottamalla pis-
teet lukemin 7-4 (4-0). Tap-
pioiden myötä Kurenpojat 
menetti myös sarjajohdon 
raahelaisille.  

Raahessa Kurenpojat 
aloitti AS Moonia vastaan 
todella vaisusti ja isännät 
pääsivät lataamaan jo ava-
usjaksolla neljä maalia Ku-
renpoikien jäädessä nollaan. 
Toiselle jaksolle Kurenpojat 
tuli selvästi päättäväisem-
min ja kavensi heti jakson 
alussa. AS Moon onnistui te-
kemään lukemiksi vielä 5-1 
ennen kuin Kurenpojat pää-
si vauhtiin. Se tekikin seu-
raavat kolme maalia ja oli 
jo ennen jakson puoliväliä 
maalin päässä isännistä. Tä-

män jälkeen Kurenpojilla oli 
paikkoja myös tasoittaa peli, 
mutta siinä se ei onnistunut. 
As Moon onnistui sen sijaan 
lopussa tekemään vielä kak-
si maalia Kurenpoikien puo-
lustusvirheiden vuoksi ja 
peli päättyi lukemiin 7-4.

Maalinteko näissä vie-
raspeleissä jäi liiaksi Bar-
wani Kabingan vastuulle. 
Kurenpoikien yhdeksästä 
maalista Barwani viimeiste-
li peräti seitsemän. Hyvän 
maalivireen ansiosta Bar-
wani on noussut maalinte-
kotilaston ykköseksi valta-
kunnan kaikki kolme lohkoa 
huomioiden.

Paluu  
voittokantaan 
kotona
Viime sunnuntaina 11.12. 
P19 Futsal-Liiga jatkui Ku-
renpoikien osalta kotipelillä. 
Vastaan tuli Ponkilan Pantte-
rit Muhokselta. PonPa ei vie-
lä ole onnistunut avaamaan 
pistetiliä liigassa, mutta on 

parantanut selvästi ottei-
ta peli peliltä.  Sarja-avauk-
sessaan PonPa hävisi koto-
na Kurenpojille kymmenellä 
maalilla. Tälläkin kertaa Ku-
renpojat määräsi tahdin ken-
tällä ja voitti lopulta selväs-
ti 10-5. Puoliajalla tilanne oli 
isäntien hyväksi jo 5-1, mut-
ta toisella jaksolla PonPa pa-
ransi ja maalilukemat olivat 
vain 5-4 Kurenpojille.

Kurenpoikien maaliah-

nein oli parhaana palkittu 
Nkashame Ntambwe, joka 
pöllytti verkkoa neljä ker-
taa.  Myös Nkashameen veli 
Barwani Kabingan maalivire 
jatkui hyvänä – saldona nyt 
kolme osumaa.  Yhteen maa-
liin ylsivät Ville Kyngäs sekä 
sisarukset Pieta ja Otto Nie-
melä. Kotivoiton ansiosta 
Kurenpojat nousi jälleen loh-
koykköseksi tasapistein AS 
Moonin kanssa. Samaan pis-

Kakkosen kotiavauksesta tasapeli

Katsomo täyttyi FS Kakko-
sen kotiavauksessa.

Kurenpoikien miesten jouk-
kue aloitti futsalin Kakkosen 
kahdella vieraspelillä, jois-
ta saldona oli 4-3 voitto AS 
Moonin ja 3-3 tasapeli Hau-
Pan vieraana. Lauantaina 
10.11. vuorossa oli odotettu 
kotiavaus. Vastaan tuli vie-
lä viime kaudella Ykkösessä 
pelannut FC OPA Oulusta, 
jolla tavoitteena on pikainen 
nousu takaisin Ykköseen.

Kurenpojat aiheutti 
OPAn tavoitteille pienen ko-

lauksen yltämällä 3-3 tasa-
peliin.  Lopulta pelin päät-
tyessä pettyneempi osapuoli 
oli varmaan kotijoukkue Ku-
renpojat.  Kurenpojat oli lä-
hes koko ottelun ajan hallit-
sevampi osapuoli ja johtikin 
ottelua Aleksi Pihlajan kah-
della ja  Barwani Kabingan 
maaleilla 3-1 aina toisen jak-
son puoliväliin asti. Tässä 
vaiheessa kotijoukkueelle 
tuli parin minuutin heikko 
hetki ja vieraat pääsivät ta-

soittamaan pelin. Sitä en-
nen Kurenpojilla oli lukuisia 
mahdollisuuksia lisätä joh-
toa, mutta vieraiden puolus-
tus selvisi tilanteista tuurilla 
ja taidolla. 

Vieraiden parhaana pal-
kittiin maalivahti Niko Pap-
pinen. Isännistä parhaan 
palkinnon saaja oli Aleksi 
Pihlaja, joka oli ollut ratkai-
seva pelaaja myös Kuren-
poikien vierapeleissä. Hä-
nen viime hetken maaleilla 

Kurenpojat otti voiton Raa-
hessa ja tasapelin Haukipu-
taalla. Seuraava kotipeli Ku-
renpojilla on ensi lauantaina, 
jolloin vastaan tulee Ou-
lun Lääketieteellinen Kilta 
MBKU, jonka laajassa ringis-
sä pelaa mm.  Kurenpoikien 
jalkapallojoukkueen Mikko 
Huhta.

temäärään on pääsemässä 
myös Vieska Futsal, mikäli 
se voittaa oman kuudennen 

kierroksen ottelunsa PonPaa 
vastaan.

Kinkkutemppu tulee jälleen 
- jouluherkkujen paistinrasvat 

uusiutuvaksi dieseliksi
Kinkkutemppu kierrättää 
jo seitsemättä joulua pe-
räkkäin kotitalouksien jou-
lukinkkujen ja muiden jou-
luruokien paistinrasvat 
uusiutuvaksi dieseliksi. 
Kekseliäs kiertotalouskam-
panja onnistui viime vuon-
na keräämään huimat 55,5 
tonnia rasvajätettä. 

– Etenkin joulun aikaan 
on tärkeää muistaa, ett-
eivät paistinrasvat kuu-
lu viemäriin - siksi onkin 
hienoa, että ne saa helpos-
ti kierrätettyä kauppareis-
sun yhteydessä osallistu-
malla Kinkkutemppuun. 
Kinkkutempulla tuomme 
kiertotaloutta lähemmäk-
si asiakkaidemme arkea ja 
havainnollistamme, kuinka 
yllättäviäkin raaka-ainei-
ta voidaan kierrättämällä 

hyödyntää uudelleen, sa-
noo kauppias Tommi Nis-
kanen Pudasjärven K-Su-
permarketista. 

Viime vuonna Kink-
kutemppu onnistui kerää-
mään huimat 55,5 tonnia 
rasvajätettä suomalaisten 
kotitalouksien voimin. Tänä 
jouluna Kinkkutemppu in-
nostaa jälleen suomalaisia 
kiertotaloustekoon. Käsitel-
lystä rasvasta tehdään Nes-
te MY uusiutuvaa dieseliä. 
Yhden kinkun rasvamää-
rästä valmistetulla dieselil-
lä voi huristella henkilöau-
tolla jopa kolme kilometriä.

Kierrätys  
kartonkitölkeissä 
Paistinrasva tulee tuoda ke-
räyspisteeseen kartonki-
pakkauksessa kuten tyhjäs-

sä maitotölkissä. Lasi- tai 
metallipurkeissa rasvaa ei 
voi kierrättää. Paistinras-
vojen keräyspisteitä on tä-
näkin vuonna ympäri Suo-
men ja niistä suurin osa 
sijaitsee K-ruokakauppojen 
yhteydessä. Kierrätykseen 
kelpaavat kinkun paistin-
rasvan lisäksi myös esimer-
kiksi kalkkunan, kalan tai 
seitanin paistinrasvat. Pais-
tinrasvojen palautusaika 
on 16.12.–8.1. ja keräysas-
tia löytyy tänä vuonna K-
Supermarket Pudasjärven 
etuovien läheisyydestä.

Suomalainen kiertotalo-
usosaaminen on maailman 
kärkeä ja Kinkkutemppu 
on laajuudeltaan poikkeuk-
sellinen hanke maailman-
kin mittakaavassa. Kink-
kutemppu toteutetaan 

Beetlehemin yö
Beetlehemin yö jouluisia 
yhteislauluja pe 16.12. klo 
18 Pirtin Kurkisalissa. 

Ape ja Sari Nieminen 
laulavat lisäksi omia jou-
lulauluja ja Kyösti Sär-
kelä soittaa jouluisen 
kappaleen huuliharpul-
la. Sinikka Pietilä näyt-

tää flanello-kuvien avulla, 
mitä Betlehemin yössä oi-
keasti tapahtui noin 2000 
vuotta sitten. Flanello-esi-
tys soveltuu hyvin myös 
perheen pienimmille. Ti-
laisuus on kaikille avoin. 
Lisäksi on glögi- ja pipari-
tarjoilu. Tervetuloa!

Maria ja Joosef matkustivat vaivalloisen matkan Nasa-
retista Betlehemiin. He lähtivät matkaan, koska Roo-
man Keisari Augustus oli antanut käskyn verollepanosta. 
Keisarin ajatus lisäverosta oli Jumalasta, koska Betlehe-
missä toteutui noin 700 vuotta ennen Jeesuksen synty-
mää annettu ennustus tulevan Messiaan syntymästä juu-
ri Betlehemissä.

K-ryhmän ja 13 muun toi-
mijan voittoa tavoittelemat-
tomana yhteishankkeena: 
mukana on pieniä ja suu-
ria toimijoita eri aloilta ja 
yhteiskunnan sektoreilta. 
Kampanjan monivuotinen 
suosio onkin hieno esimerk-
ki suomalaisesta kiertota-
lousosaamisesta, jossa uu-
denlaiset kumppanuudet 
ja yhteistyö ovat tärkeässä 
roolissa.

PUDASjärveläinen -lehti
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Syöpäyhdistyksen Pudasjärven osasto 30 vuotta

Paikallinen toiminta on tärkeää ja merkityksellistä
Paikallisosaston toiminta on 
tärkeää ja merkityksellis-
tä. Tämä toteamus kuultiin 
niin Pohjois-Suomen Syö-
päyhdistys ry:n, Pudasjär-
ven kaupungin kuin seura-
kunnankin tervehdyksissä 
ja onnittelupuheenvuorois-
sa Pohjois-Suomen Pudas-
järven osaston viettäessä 
sunnuntaina 4.12. 30-vuotis-
juhlaa ja pikkujoulua seu-
rakuntakodissa. Osaston 
toiminta sai onnitteluja ja 
kiitosta yhteisöllisyydestä ja 
vireästä sekä monipuolisesta 
toiminnasta. Kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki nosti esille myös tie-
dotuksen tärkeyden tuoden 
tunnettavuutta osaston työs-
tä syöpään liittyvien asioi-
den parissa.

Yhdistyksen sihteeri Mai-
re Puhakka kiitti, että kau-
punki mahdollistaa ja hel-
pottaa yhdistysten toimintaa 
ohjauksella, neuvonnalla ja 
koulutuksella käytännön 
toimiin liittyvissä asioissa ja 
että kaupunki on resurssoi-
nut tähän työhön järjestöyh-
dyshenkilön, jonka puoleen 
voi kääntyä, kun kysymyk-
siä herää. Kiitos kuuluu 
myös kehittämis- ja toimin-
tatuesta, joka on mahdol-
listanut ja monipuolistanut 
osaston toimintaa.

Seurakunnan tervehdyk-
sen juhlaan toi seurakunta-
pastori Mikael Johansson. 
Seurakuntaa Puhakka kiit-
ti yhteistyökumppanuudes-
ta, joka on tuonut toimin-
taan sisältöä muun muassa 
työntekijävierailuilla. Niin 
papit, kanttorit kuin diako-

niaviranhaltijatkin ovat vas-
tanneet aina myöntyvästi 
vierailupyyntöihin. Kiitok-
set lähtivät myös seurakun-
nan hyvistä kokoontumisti-
loista.

Tervehdyssanoissaan Pu-
hakka iloitsi muun muassa 
siitä, että kerhotoimintaan 
osallistuminen on vilkas-
tunut pandemian aiheut-
taman hiljaiselon jälkeen ja 
koolla on ollut iloinen, ru-
pattteleva, laulava, kisaileva 
porukka kertoen siitä, että 
tälläinen toiminta tulee tar-
peeseen ja toteuttaa samalla 
osastolle annettua tehtävää 
toimia syöpäpotilaiden fyy-
sisen, psyykkisen ja sosiaali-
sen tilan parantamiseksi.

Estä syövän  
eteneminen
Osaston ensimmäinen pu-
heenjohtaja Seija Perttu ker-
toi katsauksessaan, että Pu-

dasjärven osasto perustettiin 
vuonna 1991 valtakunnal-
lisen ”Estä syövän etene-
minen” -keräyskampanjan 
innoittamana. Pudasjärve-
läiset ottivat kampanjan to-
sissaan ja onnistuivat kerä-
ystavoitteissaan loistavasti. 
Perustava kokous pidettiin 
huhtikuussa 1991 yleisötilai-
suuden yhteydessä.

Alkuvuosina toiminta 
oli erittäin vireää joka ulot-
tui myös sivukylille ja jopa 
Ranualle ja Taivalkoskelle 
saakka. Vuonna 1996 osasto 
ei onnistunut saamaan pu-
heenjohtajaa, mutta aktiivi-
jäsenet halusivat kuitenkin 
jatkaa ja se onnistui muutta-
malla osasto kerhoksi, joka 
jatkoi sillä nimikkeellä, kun-
nes vuonna 2017 Pohjois-
Suomen Syöpäyhdistys ry:n 
hallituksen päättämän toi-
mintaohjeen mukaan kerhot 
muuttuivat osastoiksi. Täl-
löin puheenjohtajaksi valit-

tiin Kaisa Manninen, joka 
hoiti tehtäväänsä innol-
la aina kuolemaansa saakka 
kuluvan vuoden kesäkuus-
sa.

Hänen jälkeensä puheen-
johtajana on toiminut vara-
puheenjohtaja Sanni Nissi. 
Kerhot, pikkujoulut, retket, 
toritapahtumat, varainhan-
kinnat ynnä muut toiminnot 
ovat tärkeässä roolissa osas-
ton toiminnassa.

Nuorten lauluryhmä ilah-
dutti juhlayleisöä kauniilla 
lauluillaan ja Tiernat-esityk-
sellään.

Ansiomerkkejä
Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distys ry:n toiminnanjohta-
ja Seppo Rajaniemi sisällytti 
juhlapuheeseen yhdistyksen 
myöntämien ansiomerkki-
en luovuttamisen. Näin hän 
halusi nostaa muutamia 
henkilöitä, jotka ovat toimi-
neet aktiivisesti ja samalla 

onnitella osastoa tärkeästä 
ja merkityksellisestä työs-
tä, jota Pudasjärven alueel-
la on tehty. Hän totesi myös, 
että kolmannen sektorin roo-
li korostunee yhä entisestään 
palveluiden siirtyessä ensi 
vuoden alusta hyvinvointi-
alueiden vastuulle. Pohjois-
Suomen Syöpäyhdistykseen 
kuuluu kolmisenkymmen-
tä paikallisosastoa ja Seppo 
Rajaniemen mukaan Pudas-
järven osasto on yksi aktiivi-
simmista.

Kultaisen ansiomerkin sai 
Aino Timonen-Nissi, hopei-
set ansiomerkit saivat Ritva 
Kinnula, Sanni Nissi ja Maa-
rit Vähäkuopus.

Juhlan yhteydessä osas-
to kiitti yhteistyökumppa-
nia Suopunki-yhtyettä, joka 
on tuonut iloa niin osas-
ton omaan säännölliseen 
toimintaan, hoivakodeissa 
asuville ihmisille kuin tori-
tapahtumiin ynnä muihin ti-

Suopunki-yhtye on tuonut iloa niin osaston omaan säännölliseen toimintaan, hoivakodeissa 
asuville ihmisille kuin toritapahtumiin ym. tilaisuuksiin osallistuville.

Ansiomerkeillä palkittiin Aino Timonen-Nissi, Sanni Nissi ja 
Ritva Kinnula, joka myös kiitti merkin saaneiden puolesta 
huomionosoituksista. Ansiomerkin sai myös Maarit Vähäkuo-
pus, joka ei ollut paikalla. 

Kaupungin tervehdyksen esitti hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki ja juhlan juonsi osaston sihteeri Maire Puhakka. 

Nuutti Ylikoski, Valtteri Lauhikari, Siiri Ylikoski, Iida Hanhisuanto, Maaria Mattila ja Emmi Hir-
vasniemi, ilahduttivat juhlayleisöä kauniilla lauluillaan ja Tiernat-esityksellään.

Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distys ry:n toiminnanjohta-
ja Seppo Rajaniemi onnitteli 
osastoa tärkeästä ja merki-
tyksellisestä työstä. 

laisuuksiin osallistuville.
Tunnelmallinen joululau-

lu Aavistus Anelma Outilan 
ja Keijo Piiraisen esittämänä 
päätti kirkkosalissa vietetyn 
juhlaosuuden.

Jouluruokailun jälkeen 
Keijo Piirainen esitti laulun 
Joulu, loisteesi luo. Tutut ja 
kauniit joululaulut kajahti-
vat komeasti torttukahveja 
ja joulupukkia odotellessa.

Kovin kilttejä olivat juhla-
vieraat olleet, kun joulupuk-
ki apulaisineen jakoi kaikil-
le pienet joulutervehdykset. 
Lopuksi joulupukilla oli erit-
täin tärkeää asiaa, nimittäin 
jos saatte postissa suolisto-
syövän seulontatestin, niin 
muistakaa palauttaa ”kakka-
tikkunne” laboratorioon tut-
kittavaksi.

PUDASjärveläinen-lehti
Kuvat: Kyllikki Tolkkinen

Tarkennuksia seurakuntavaalit juttuun 

23.11. ilmestyneessä Pu-
dasjärveläisessä kerrottiin, 
että kirkkovaltuustoon 
pääsi yhdeksän uutta

valtuutettua. Sauli Har-
ju soitti toimitukseen ja 
kertoi, että hän taitaa olla 
sitten kymmenes. Sauli 

lähti mukaan seurakunta-
vaaleihin Marko Koivulan 
rohkaisema. Aikaisempaa 
kokemusta seurakunnalli-
sesta luottamustehtävästä 
hänellä ei ole, mutta muita 
luottamustehtäviä on ollut 
ja on edelleen. Sauli ker-

toi tuntevansa suurimman 
osan uusista valtuutetuis-
ta. Hän on koko ikänsä ol-
lut asiakaspalvelutehtävis-
sä ja tulee hyvin toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. 
Uusi tehtävä on vielä tie-
tysti epäselvä, mutta hän 

odottaa innolla tulevaa tu-
tustumiskokousta. 

Sauli ja muut valtuu-
tetut oli kutsuttu seu-
raamaan nykyisen val-
tuustoryhmän viimeistä 
kokousta 12.12. Uuden 
valtuuston ensimmäinen 

kokous on maanantaina 
9.1.2023. Saulin mielestä 
toimiminen seurakunnan 
kirkkovaltuustossa tuo 
hänelle vaihtelua arkielä-
mään. 

Seurakuntavaalit ju-
tussa oli toinenkin vir-

he. Elmi Kouvan nimi oli 
muuttunut Elviksi, josta 
pahoitteluni. Hyvää tule-
vaa valtuustokautta uusil-
le valtuutetuille!

Ape Nieminen
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Jouluinen tapahtuma Virtalan koululla

Pudasjärven kaupungin ke-
hittämis- ja toimintatuet 
mahdollistivat vuoden aika-
na yhdistyksille ja järjestöil-
le erilaisia tapahtumia ym-
päri pitäjää. Loppuvuoteen 
ja joulun aikaan avustuksilla 
saadaan toteutettua monen-
laista toimintaa. 

Lauantaina 10.12. Siuru-
an kylä ry. järjesti kaupun-
gin avustuksella jouluta-
pahtuman Virtalan koululla. 
Torttukahvi- ja glögitarjoi-
lun lisäksi kyläseura järjesti 
arpajaiset sekä lapsille omat 
pienet lahjat joulupukilta. 
Tonttutytöt ja -pojat häärä-
sivät, jotta kaikilla oli mu-

Kari Tykkyläinen paljasti 
suuren salaisuuden. Hän on 
joulupukin veli!

Riitta ja Matti Hankkila tar-
josivat kotinsa tilat Siuruan 
Kylä ry:n jouluiseen tapah-
tumaan. Illan päätteeksi he 
pääsivät yhteiskuvaan myös 
joulupukin kanssa. 

Virtalan koulun juhlasali veti reilut 50 osallistujaa Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuteen. 

Tonttutytöt Marja-Leena Tykkyläinen ja Sanna Kehusmaa ar-
poja myymässä täpötäyden voittopöydän äärellä.  Lapset kävivät juttelemassa ja istumassa joulupukin polvella. 

kavaa. 
Sali oli koristeltu joului-

sesti omistajien Riitta ja Mat-
ti Hankkilan toimesta. Myös 
pihapiiri oli valaistu ulkotu-
lilla

Pudasjärven seurakun-
nasta kanttori Keijo Pii-
rainen säesti Kauneimmat 
Joululaulut osuutta ja seura-
kuntapastori Jari Valkonen.

Avaussanat lausui itse 
Joulupukin veli Kari Tyk-
kyläinen. Hän iloitsi siitä, 
että Kauneimmat Joululau-
lut saatiin järjestettyä tänä 

vuonna sisätiloissa. Vuotuis-
ta perinnettä tullaan myös 
jatkamaan, lupasi Tykkyläi-
nen – eikä siihen kukaan ha-
lunnut pistää hanttiin. 

Lauluja toivottiin ja lau-
lettiin. Laulujen lomassa Jari 
Valkonen kertoi Kauneim-
mat Joululaulut tapahtuman 
historiasta. 

-Tämä on 50. vuosi, kun 
näitä tilaisuuksia järjeste-
tään. Kolehti ja lahjoitukset 
menevät maailman lasten 
hyväksi Suomen Lähetys-
seuran kautta, kertoi Valko-
nen kolehdin kohteesta. 

Puheessaan Valkonen 

luki jouluevankeliumin 
sekä siunasi seurakuntalai-
set, jonka päätteeksi laulet-
tiin virrestä 21 kolme en-
simmäistä sekä viimeinen 
säkeistö. 

Laulettiin vielä yhdessä 
Joulupukki-laulu ja niinhän 
punanuttu valkoparta saa-
pui saliin tervehtimään lap-
sia.

-Kuulin tuossa ohikulu-
kumatkalla, että täällä lau-
letaan minulle, niin pää-
tin tulla kahtomaan, että 
mitä täällä juhlitaan. Lap-
siakin on vaikka kuinka pal-
jon. Ootteko olleet kilttinä?, 

kyseli Joulupukki ja kertoi, 
että hänellä on jotakin jäänyt 
säkkiin, jotka hän voisi jakaa 
juuri näille lapsille.

Olivathan lapsukaiset ol-
leet kilttejä. Tonttujen val-
mistamia karkkiporoja oli 
jäänyt pukin säkkiin 21 kap-
paletta. Kaikki menivät, eikä 
kukaan jäänyt ilman!

Sanna-tonttu ja Mari-
tonttu touhusivat lapsille 
kotiin viemisiä ja jokainen 
lapsi sai käydä juttelemassa 
pukin polvella. 

Päätteeksi pidettiin arpa-
jaiset. Palkintoja oli niin pal-
jon, että lähes jokainen arpa 

voitti. 
Ilta oli kaikin puolin on-

nistunut ja vaikka muuta-
ma päällekkäistapahtuma ja 
työt verotti väkeä, niin osal-
listujamäärä oli reippaat 50 
henkilöä. 

Kauneimmat Joululaulut 
-tapahtumia ehtii olemaan 
ennen joulua vielä useam-
massa paikassa Pudasjär-
vellä. Viimeisin joululau-
lutapahtuma on kirkossa 
jouluviikon keskiviikkona 
alkaen kello 19. 

Terttu Salmi 

Invalideilla pikkujoulu päätti kauden
Torstaina 8.12. Pudasjärven 
Invalidit ry. vietti perinteis-
tä puurojuhlaa seurakunta-
keskuksessa. 

Keittiössä emäntänä toi-
mi hallituksen aktiivijäsen 
Aune Piri ja avustajana sih-
teeri Terttu Salmi. Salin puo-
lella auttoivat Pirjo Stenius 
ja Tuula Tauriainen. 

Pidimme tilaisuuden 
alussa hiljaisen hetken jäse-
nemme Hannu Simun muis-
tolle. 

Tämän jälkeen yhdistyk-
semme jäsen Annikki Ylita-
lo ja diakoni Helena Koivu-
kangas esittivät kuvaelman 
muodossa jouluevanke-
liumin. Yllätysohjelmat jat-

kuivat, kun diakoni Marko 
Väyrynen säesti kitaralla En-
keli taivaan -virren. 

Näiden jälkeen päästiin 
saliemäntien kattaman ruo-
kapöydän ääreen. 

Ennen torttukahvia lau-
lettiin joululauluja hanuri-
musiikin säestyksellä. Kale-
vi Vattula ja Annikki Ylitalo 

Invalidiyhdistys muistaa aktiivisia talkoolaisia. Aune Piri, Tuula Tauriainen, Pirjo Stenius, Ka-
levi Vattula, Annikki Ylitalo, Esa Viuhkola ja Sisko Räisänen olivat paikan päällä olleet jäsenet 
joita muistettiin kynttilällä tai kukalla. Pöydän antimet keräsivät väkeä jonoksi asti.

olivat myös Lääkärissä, joka 
on Kalevin kirjoittama pie-
noisnäytelmä.

Perinteiseen tapaan muis-
tettiin myös aktiivisia jäse-
niämme. Kiitimme Kynt-
tilätalon kynttilällä useita 

henkilöitä sekä PUDASjär-
veläinen -lehden nippujake-
lusta että muusta vapaaeh-
toisesta talkootoiminnasta. 

Joulupukki oli kiireissään 
jättänyt lahjasäkin ovelle, 
mutta sihteeritonttu löysi 

sen ja toi Raimolle, joka kai-
veli paketteja säkistä ja ojen-
teli niitä avustajatontulle toi-
mitettavaksi lahjat niille, 
jotka olivat olleet kiltteinä. 

Terttu Salmi
Kuvat: Heimo Turunen
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Otsikko lienee peräisin teekkareiden pikkujoulun 
loppulaulusta. Tuohon mottoon sopinevat oivalli-
sesti nämä nykyaikaan sovitetut joululaulut:
* Kirjapainoväen joululaulu: Arkkihuolesi kaikki hei-
tä.
* Nuorison joululaulu: Farkkuhuolesi kaikki heitä.
* Talonmiesten joululaulu: Kun maass´ on hanki.
* Kuusivarkaiden joululaulu: Joulupuu on varastet-
tu.
* Huonomuististen joululaulu: Koska meillä on jou-
lu?
* Narsistin joululaulu: Mää oon niin kaunis.

* * *
Tunnettu kirjailija on ollut pikkujoulussa koko illan 
suuna päänä. Kun hän huomaa muiden istuvan jo lo-
pen kyllästyneinä, hän tokaisee: – Mutta hyvänen 
aika, tässä minä vain puhun itsestäni. Puhutaan nyt 
välillä teistäkin. Sanokaahan, mitä te piditte 
minun uusimmasta kirjastani?

* * *
Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI on saanut 
selville, että pikkujoulun on keksinyt itseoppinut kan-
sanperinteen tutkija Jalmari ”Jallu” Koskenkorva. 
Hän oli näet huomannut, että vanhan kansan juomin-
kiperinteet katkesivat ikävällä tavalla juhannuksen ja 
uuden vuoden välillä. Niinpähän keksi pikkujoulun ja 
ylisti sitä näin:
Pikkujoulussa olin iloinen, rahvaassa rattohinen, 
aina seuroissa suloinen, miesluvussa mieluinen.
Panin tamman valjaksihin, ajoin kyytillä kylässä
reki riettona helisi, kaplas koivuinen kalisi.

* * *
Päiväkodin pikkujoulussa pikkuinen Ari kirota pärs-
käyttää. – Sepä oli ruma sana, päiväkodin johtajatar 
nuhtelee. – Keneltä sinä olet oppinut tuollaista kielen 
käyttöä? Ari: – Isältä tänä aamuna. Johtajatar: – Tie-
dätkö sinä, mitä se sana tarkoittaa?
Ari: – Sitä, että auto ei käynnisty kun on niin kova pak-
kanen!                                                                 

* * *
Hämäläismies hakee tanssiin viehkeän neitosen. Kol-
men minuutin päästä hän kysyy: – Tykkäätkö sinä 
joulukinkusta? Neitonen: – Tykkään. Parin minuutin 
päästä kuuluu uusi kysymys: – Tykkääköhän sinun äi-
tisi joulukinkusta? Neitonen naurahtaen: – Äiti tyk-
kää vielä enemmän kuin minä. Mies: – Tykkääköhän 
isäsikin joulukinkusta? Neitonen: – No kinkkuhan on 
isän lempiruokaa. Kun mies on pitkään vaiti, neitonen 
sanoo: – Olisi minulla vielä yksi veli ja kaksi sisarta!      

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Joulu juhlista jaloin –
pikkujouluista kontaten

Oravainen puussa. Kuva: Mauri Hietala.

Nuorisovaltuusto 
vietti 20-vuotisjuhlaa
Pudasjärven nuorisoval-
tuusto juhli 20-vuotista tai-
valtaan 2.12. Pirtin nuoriso-
tiloissa. Iltapäivällä juhlaan 
oli osallistunut 66 nuorta. 
Nuorisovaltuuston jäsenet 
olivat valmistautuneet juh-
laan leipomalla täytekak-
kuja ja koristelemalla nuo-
risotilan mieleisekseen. 
Iltajuhlaan oli kutsuttu kau-
punginvaltuutetut ja johto-
ryhmä, joita nuoret odottivat 
saapuville. Valtuutetuista 
olivat läsnä kaupungin puo-
lesta ruusuja ojentanut val-
tuuston puheenjohtaja ja en-
tinen nuorisovaltuutolainen 
Olga Oinas-Panuma ja hal-
lituksen varapuheenjohtaja 
Anni-Inkeri Törmänen, joka 
ojensi nuorisovaltuuston jä-
senille kynttilät. Kaupungin-
valtuutetuista läsnä oli myös 
Ape Nieminen, joka muun 
muassa keskusteli nuori-
sovaltuuston puheenjohta-
jan Jeremias Mattilan kans-
sa mopokerho-aloitteesta. 
20-vuotisjuhlaan oli kutsuttu 
myös entisiä jäseniä. Paikalle 
olivat päässeet Maria Putula 
ja Malla Väyrynen.

Aaronin,  
Jeremiaan ja  
Neean mietteet 
vaikuttamisesta
Aaro Puhakka on ollut nuo-
risovaltuuston jäsenenä kak-
si vuotta. Hän kertoi, että 
20-vuotisjuhlan järjestä-

Tämän hetkisen nuorisovaltuuston jäsenet: Tommi Keränen, Valtteri Lauhikari, Azra Gör, Nuut-
ti Ylikoski, Mette Moilanen, Aaro Puhakka, Jeremias Mattila, Petra Riekki ja Neea Moilanen.

minen oli iso juttu, jota oli 
suunniteltu useassa koko-
uksessa. Nuorisovaltuus-
ton puheenjohtajan Jeremias 
Mattilan mielestä valtuuston 
toiminta on pudasjärvisten 
nuorten kannalta tärkeää. 
Hän kertoi, että nuorisoval-
tuuston jäsenet eivät aluk-
si saaneet kokouspalkkioita, 
mutta aloitteen tekemisen 
jälkeen kaupunki teki myön-
teisen päätöksen kokous-
palkkioista. Jeremias kertoi, 
että 20-vuotisjuhlan valmis-

telu oli iso tavoite, jota suun-
niteltiin pitkään. Seuraavat 
tavoitteet liittyvät diskon 
järjestämiseen ja mopoker-
hon eteenpäin viemiseen. 
Seuraavalle puheenjohtajal-
le Jeremialla on hyvä neu-
vo: ”Jos joku asia tuntuu vä-
hääkään kiinnostavalta, niin 
se kannattaa tehdä.” Nuori-
sovaltuuston sihteerinä on 
toiminut toista vuotta Neea 
Moilanen. Hänen mielestään 
nuorisovaltuuston kautta on 
hyvä mahdollisuus vaikut-

taa nuorten yhteisiin asioi-
hin. Ilmapiiri valtuuston jä-
senten kesken on läheinen. 
Ikäjakautuma jäsenten kes-
kuudessa vaihtelee 13:sta 
vuodesta 16:sta vuoteen. 
Valtuustokausi on yleensä 
kaksi vuotta. Neea kertoi, 
että valtuuston kautta voi 
ihan oikeasti vaikuttaa pu-
dasjärvisille nuorille suun-
nattuihin palveluihin.

Ape Nieminen 

Kivarin yhteismetsä 
perusti luonnonsuojelualueen
Pudasjärvellä sijaitseva Ki-
varin yhteismetsä on joulu-
kuussa tehnyt sopimuksen 
Pohjois-Pohjaanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen kanssa, jon-
ka perusteella suojellaan 
14,7 ha luonnontilaista met-
sää. Luonnonsuojelualue ra-
joittuu Ohtosensuon Natu-
ra-alueeseen, joten Kivarin 
yhteismetsä osallistuu näin 
omalta osaltaan luonnon 
monimuotoisuuden sekä 
vanhojen metsien lajien elin-
olosuhteiden turvaamiseen.  
Suojelualueen perustamisel-
la toteutetaan vapaaehtoi-
sesti Helmi-ohjelman tavoit-
teita.

-Alueen taloudellisen hoi-
don rajoitteet omalta osal-
taan vaikuttivat siihen, että 
hoitokunta päätti neuvotella 
myös suojeluvaihtoehdosta, 
toteaa hoitokunnan puheen-
johtaja Pasi Haataja. Aikai-
sempina vuosikymmeninä 
Kivarin yhteismetsä on luo-
vuttanut maitaan suojeluun 
myös vaihtomaamenettelyn 

kautta.
-Virkistys- ja metsästys-

lain mukaiseen metsästyk-
seen suojelu ei vaikuta, joten 
Ohtosensuon hillamiehet 
voivat vapaasti jatkaa har-
rastustaan. Sulan maan ai-
kainen moottoriajoneu-
voliikenne rajoittuu vain 

kaadetun hirven tai karhun 
hakemiseen, Haataja jatkaa. 

Kivarin yhteismetsän ta-
voite on omaisuudenhoita-
misella tuottaa osakkaille 
kestävää tuloksentekomah-
dollisuutta. Pääasiallinen lii-
kevaihto on tullut metsäta-
loudesta, mutta mukana on 

ollut myös turvetuotantoa. 
Kivarin pinta-ala on reilut 
4000 hehtaaria, joten myös 
perinteiselle metsätalouden 
harjoittamiselle jää toiminta-
mahdollisuuksia tästä suoje-
lusta huolimatta.

Antti Härkönen

Metsänhoitoyhdistyksestä Merja Mettovaara, hoitokunnan puheenjohtaja Pasi Haataja sekä 
hoitokunnan jäsenet Samuli Poijula, Joonas Baas, Alpo Kantoniemi ja Arto Kosamo. Hoitokun-
taan kuulu myös Kauko Juutinen.
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

Meiltä:

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

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

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

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa PALVELUHAKEMISTOSTA 

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

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

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ASUNTOKAUPAT

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

RAKENTAMINEN JA REMONTIT VUOKRA-ASUNNOT

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

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

www.pudasjarvenvuokratalot.fi 

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

Pudasjärvi, Högli-LKVPudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Vasemmistoliitto tavoittelee neljää 
kansanedustajaa Oulun vaalipiirissä
Pohjois-pohjanmaan vasem-
miston syyspiirikokous ko-
koontui lauantaina 10.11. 
Ylivieskassa. Pudasjärveltä 
piirihallitukseen valittiin jäse-
neksi Teemu Ojala ja varapu-
heenjohtajaksi Antti Tihinen. 
Piirin uutena puheenjohtaja-
na aloittaa 40-vuotias ravin-
tolapäällikkö Suvi Röntynen 
Oulusta ja 1. varapuheenjoh-
tajana Ylivieskalainen Pasi 
Niiranen.

Piirihallitukseen valittiin 
edellä mainittujen lisäksi var-
sinaisiksi jäseniksi Outi Ei-
nistö Oulusta, Hilkka Haa-
ga Oulusta, Jere Hakkarainen 
Pyhäjärveltä, Aleksi Honka 
Raahesta, Jaakko Latvanlehto 
Muhokselta, Jorma Leskinen 
Pyhäjärveltä, Taina Mänty-
kenttä Oulusta, Outi Pekkala 
Haapavedeltä, Tuomo Tuo-
mala Limingasta, Maire Tur-
tinen Iistä ja Matti Vähänen 
Oulusta.

Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmisto tavoittelee neljää 
kansanedustajaa Oulun vaa-
lipiiristä ja tätä tavoitetta pi-
detään realistisena, koska 
mielipidekannatuksissa puo-
lueen kannatus on ollut yli 
edellisten eduskuntavaalien 
kannatuksen. Kokouksen ai-
kana myös Hanna Sarkkinen 

julkaisi sosiaalisessa medias-
sa asettuvansa ehdolle edus-
kuntavaaleihin, vaikka teks-
tissä sanoi, ettei asia ollut 
itsestään selvyys johtuen ras-
kaasta ja kriisien sävyttämäs-
tä eduskunta kaudesta. 

Piirijärjestö muistuttaa 
myös kannanotossaan, että; 
”Vasemmistoliitto on saanut 
hallituksessa aikaan myön-
teisiä uudistuksia. Esimer-
kiksi maksuton toinen aste, 
oppivelvollisuuden pidentä-
minen, perhevapaauudistus, 
perusturvan tasosta huoleh-
timinen kriisiaikana ja luon-
nonsuojeluun satsaaminen 
ovat konkreettisia esimerk-
kejä tästä. Kaikki tämä on to-
teutettu useamman globaalin 
kriisin olosuhteissa”. Merkit-
tävänä saavutuksena henki-
lökohtaisesti pidän myös ki-
ky-sopimuksen purkamista 
jo vaalikauden alussa, joka 
kohdistui käsittämättömän 
väärällä tavalla julkisensekto-
rin naisvaltaisille matalapalk-
ka aloille. Sipilän hallituksen 
aikana tehty kilpailukyky-
sopimus oli yhtenä tekijä-
nä kiihdyttämässä julkisen-
sektorin kriisiytymistä, jonka 
vaikutuksia nyt näemme pal-
veluiden tuottamisessa. 

Kokouksessa keskuste-

lua herätti myös sähkönhin-
ta, joka on Venäjän raakalais-
maisen hyökkäyksen jälkeen 
noussut merkittävästi, kos-
ka Venäjältä tuotu sähkö on 
asetettu tuontikieltoon, jot-
ta emme omalla toiminnal-
la vahvista naapurimme so-
takassaa ja kykyä hyökätä 
naapurivaltioihin. Hallituk-
sen tekemiä kompensaatioi-
ta pidettiin oikean suuntai-
sina, mutta Li Anderssonin 
puheessa kävi hyvin ilmi se, 
että olisimme puolueena ha-
lunneet paremman tuen vä-
lineen sähkön hintaan ja se 
olisi ollut Norjan malli. Sii-
nä valtio määrittelee kohtuul-
linen sähkön hinnan ja val-
tio maksaa sen yli menevän 
erotuksen, jotta sähkön hin-

ta pysyisi kohtuullisena. Mal-
lissa on myös kulutuskat-
to, jonka ylimenevältä osalta 
maksettaisiin sähkön mark-
kinahintaa. Tämä koskisi var-
sinaisesti ökyrikkaita, joiden 
sähkönkulutus on mones-
ti huomattavasti korkeampi 
kuin tavan kansalaisella. 

Kokouksessa toivottiin 
myös Euroopan unionin laa-
jaa sähkönhinnan sääntelyä, 
esimerkiksi maakaasun hin-
takaton myötä. Myös sähkö-
verkkojen kansallistaminen 
olisi pitkäjänteinen teko, joka 
tukisi kuluttajia ja kansakun-
tamme huoltovarmuutta. 

Antti Tihinen 
Varapuheenjohtaja, 

Pohjois-Pohjanmaan  
Vasemmisto

Antti Tihinen ja Teemu Ojala yhdessä piirikokouksessa muka-
na olleen puolueen puheenjohtajan Li Anderssonin kanssa. 

Kriiseistä on 
aina selvitty

Eletään taas sellaista aikaa, 
että tuntuu joskus siltä, on-
kohan sitä oikeaa aikaa 
olemassakaan. On maail-
malla sotia ja nälänhätää, 
puutetta on lähes kaikesta. 
Sitten on meilläkin ikiomia 
kriisejä, joihin vaikuttaa 
tietenkin Ukrainan sota-
kin, mutta on myös sellais-
takin, johon ei välttämät-
tä ole sodatkaan syyllisiä. 
On ollut ja lienee edelleen 
koronavirukset liikkeel-
lä, jotka ovat olleet erittäin 
vaikeita, niin meille kaikil-
le, mutta erityisen vaikei-
ta niille, jotka ovat olleet ja 
ovat vastuupaikoilla järjes-
telemässä arkipäivän ter-
veyshoidon rutiineja. On 
myös sellainen kriisi, jota 
me tavalliset ihmiset, ole 
millään tavalla osallisia, 
nimittäin inflaatio. Se lauk-
kaa aika korkealla, 6-7 pro-
sentin tienoilla. Senhän me 
tiedämme, että kaikki esi-
merkiksi hinnat nousevat 
vähintään yhtä suurella 
prosenttimäärällä. Niinpä 
tulojakin pitäisi saada nou-
semaan, jotta ei seuraisi 
meidän tavallistenkin ih-
misten talouteen ns. alijää-
mää tai rahojen riittämät-

tömyys. Onneksi kuitenkin 
valtio kompensoi inflaati-
on ostovoiman heikennys-
tä esimerkiksi eläkkeisiin. 
Siihen, jos lisätään vielä 
energiakriisi, niin kyllä ne 
meitäkin tavallisia ihmisiä-
kin alkavat koskettaa en-
tistä enemmän. 

Mutta kriisejähän on ol-
lut maailman sivu ja aina 
ovat ihmiset selvinneet, 
vaikka sodat ovat olleet 
niitä kaikkein kauheim-
pia ja ovat vaatineet kaikil-
ta älyttömän paljon. Myös 
henkisiä voimia kestämi-
seen, kuin jaksamiseenkin. 
Mutta nyt me pääsemme 
parin viikon päästä jatku-
valle päivälle, aletaan his-
sutella kevättalvea kohti. 

Lämpimät kiitokset kai-
kille lukijoilleni tästä vuo-
desta ja lehden toimituk-
selle myös. Täytyy entisen 
miehen sanoin todeta, että 
ei se niin mene, etteikö se 
jotenkin mene.

Hyvää ja riemukasta 
loppuvuoden aikaa!

Erkki 
Honkanen
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TIEDOTE YVA-OHJELMAN
NÄHTÄVILLÄOLOSTA

Yhteistuuli Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Pudasjärvellä si-
jaitsevan Yhteistuulen tuulivoimahankkeen, Pärjä ja Kivari, ym-
päristövaikutusten arviointiohjelman. Arviointiohjelma ja sitä kos-
keva kuulutus ovat nähtävillä 14.12.2022–31.1.2023 ympäristö-
hallinnon verkkosivulla: www.ymparisto.fi/yhteistuulentuulivoi-
maYVA
Pudasjärven kaupunkia on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta.
Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksella sekä Pudasjärven kaupungin asiointipisteessä ja
kaupunginkirjastossa. Ohjeet mielipiteen antamiseen ilmenevät
kuulutuksesta.
Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona
18.1.2023 klo 17.00–19.00 Pudasjärven Hyvän olon keskus Pir-
tin Kurkisalissa (Varsitie 1). Tilaisuudessa on etäosallistumis-
mahdollisuus (linkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla
verkkosivulla). Kahvitarjoilu.

Lisätietoja hankkeesta Harri Ruopsa, Yhteistuuli Oy p. 0400
730 793 ja YVA-menettelystä Heini Ervasti, Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus, p. 0295 037 409 

  

Mahdolliset sähkökatkot ja niihin varautuminen
Sähköpula syntyy, kun säh-
kön tuotanto ja tuonti ulko-
mailta eivät riitä kattamaan 
sähkön kulutusta. Tällöin 
sähkön kulutusta joudutaan 
rajoittamaan, jotta sähköjär-
jestelmä ei kaadu. 

Sähköpulatilanteessa säh-
könsiirtoa katkotaan alueel-
lisesti, jotta saadaan varmis-
tettua sähköjen pysyminen 
päällä koko sähköjärjestel-
mässä. Kuluttajiin asti ulottu-
vaa sähkönjakelun katkaisua 
vältetään mahdollisimman 
pitkään ja kuluttajien sähköjä 
katkaistaan vasta, kun kaikki 
muut keinot on käytetty.

Sähköpulatilanne on tois-
taiseksi epätodennäköinen, 
mutta meidän kaikkien on 
siihen silti varauduttava.

Kiertävät sähkökatkot
Suomen sähköverkoista 

vastaavan Fingridin mukaan 
mahdolliset sähkökatkot to-
teutetaan hallitusti kahden 
tunnin kiertävinä katkoina eri 
puolilla Suomea. 

Katkoksen todennäköi-
simmät ajankohdat ovat 
klo 8–10 ja klo 17–19 välillä, 
jolloin kulutus on suurimmil-
laan. Kriittisimmät kohteet, 
kuten terveysasema, eivät 
joudu irtikytkennän kohteek-
si. 

Kiertävistä sähkökatkoista 
tiedottaa ennakkoon alueel-
linen sähkönsiirtoyhtiö, joka 
Pudasjärvellä on Caruna.

Huomioi nämä
Hanaveden tulo jatkuu 

yleensä lyhyen sähkökatkon 
ajan, mutta jos katko on tie-
dossa laajoilla alueilla, vältä 
veden käyttöä. Näin viemäri-
verkostot eivät kuormitu.

Vesihuoltolaitosten varautu-
misesta huolimatta sähkökat-
kot voivat kuitenkin keskeyt-
tää veden tulon. Juomavettä 
on hyvä varata 3 litraa henki-
löä kohden vuorokaudessa. 
Sähkökatko ei vaikuta hana-
veden laatuun.

WC:tä ei suositella vedettä-
väksi katkon aikana. Pönttöön 
voi asentaa roskapussin, jo-
hon tehdään tarpeet ja viedä 
ne sekajätteeseen. Voit myös 
tehdä tarpeesi kannelliseen  
ämpäriin, jonka voi tyhjentää 
sähkökatkon päätyttyä.

Puhelin- ja mobiiliverkkoyh-
teyksien pitäisi toimia lyhyen 
kiertävän sähkökatkon aika-
na. Verkot voivat kuitenkin 
ruuhkautua, joten turhaa pu-
helu- ja dataliikennettä tulee 
välttää.

Osa kaupoista voi toimia 
sähkökatkon aikana varavoi-
man turvin. Pankkiautomaa-
tit ja polttoainepumput eivät 
toimi ilman sähköä. Useimpia 
junia lukuun ottamatta julki-
nen liikenne toimii. Liikenne- 
ja katuvalot eivät ole toimin-
nassa.

Energiansäästövinkkejä
Käyttämällä sähköä sääste-

liäästi pienennämme sähkö-
pulan riskiä merkittävästi:

Alenna lämpötilaa kaikista 
tiloista, joita ei käytetä aktiivi-
sesti. Tiivistä tarvittaessa ovet 
ja ikkunat.

Sammuta tarpeettomat ko-
dinkoneet ja viihdelaitteet. 
Irrota laturit verkkovirrasta 
latauksen päätyttyä.

Käy suihkussa ripeästi ja 
lämmitä sähkösaunaa mal-
tillisesti. Säädä kylpytilan 
lattialämmitys siten, että se 
tuntuu jalan alla neutraalilta. 
Pidä kylpyhuoneen ovea kiin-
ni, jottei lämpö karkaa.

Säädä ja käytä ilmanvaihtoa 
oikein ja tarpeen mukaan. 
Suodattimien huoltaminen 
vähentää energiahukkaa.

Käytä astian- ja pyykinpe-
sukoneita vain täyteen ladat-
tuina.

Sähköyhtiöiden tarjoamilla 
verkkopalveluilla pystyt seu-
raamaan omaa sähkönkulu-
tustasi eri vuorokaudenaikoi-
na.
Kotivara sähkökatkon 
varalle

Kodeissa tulisi varautua pär-
jäämään itsenäisesti ainakin 
kolme vuorokautta (72 tuntia)
häiriötilanteen sattuessa.

Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi 
aina vähintään tuoksi ajaksi 
ruokaa, juomavettä, lääkkei-
tä, pattereilla toimiva lamppu 
ja patteriradio. Varaa käyttöö-
si myös käteistä rahaa kolmen 
päivän tarpeisiin sekä kulku-
neuvoosi polttoainetta. Pidä 
huolta myös läheisistäsi.

Pudasjärven kaupunki

www.pudasjarvi.fi/varautuminen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lahdenperän Erä ry:n 
SYYSKOKOUS 

pidetään to 29.12.2022 klo 15.00 
Pintamon Vaaralassa

Käsitellään sääntöjen määräämät sekä 
muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

Pudasjärven JHL ry os. 330

Hallitus

LOPETTAMIS-
KOKOUS 

keskiviikkona 28.12.2022 klo 17.30 
Hyvän olon keskuksessa.

Jäsenet tervetuloa!

Sotkajärven Vedon
KAUDEN PÄÄTÖS- JA 

PALKITSEMISTILAISUUS 
TORTTUKAHVIEN KERA

sunnuntaina 18.12.2022 
klo 16.00 Hirvaskosken koululla.

Tervetuloa!

Merja-Lahdenperän yksityistien 
YLEINEN KOKOUS 

pidetään Puhoskylän Möykkälässä
ke 28.12.2022 klo 10.00

Asiat:
  *  tiliasiat
  *  uuteen tienhoitosopimukseen liittyminen
  *  keskustelu siltahankkeesta Partasen saareen
 Kokouksessa on mukana Routamap Oy / Tommi 

Uusimäki
Lisätietoja 0400 908 458 

Kahvitarjoilu!
Hoitokunta  

Pintamon metsästysseura ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
su 8.1.2023 klo 14.00 
Kyläseuran talolla.

Johtokunta kokoontuu klo 13.00
Hirviseurueen kokous vuosikokouksen jälkeen 

Tervetuloa! Sihteeri

MA 19.12.

ELOKUVAELOKUVA--
ILTAILTA

PohjantähdessäPohjantähdessä

● Klo 17.00● Klo 17.00  
AVATAR AVATAR 

THE WAY OF THE WAY OF 
WATERWATER
-K12/9- 10€

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

LENTOPALLOJAOSTO
Kinkunsulatusturnaus ma 
26.12. alkaen klo 9 Tuomas 
Sammelvuo -salissa. Sarjat 
miehet ja naiset. 

Ilmoittautu-
miset Matti  
Parkkisenniemi 
040 509 5756

FC Kurenpojat 
MIESTEN FUTSAL-KAKKONEN

FC KURENPOJAT - MBKU
LA 17.12. KLO 14 TS-SALILLA.

Kioski palvelee. Vapaa pääsy.  Tervetuloa!

tarjoaa jäsenilleen 
10 €:n Joululahja -edun 

käydä ruokailemassa Ravintola 
Meritassa ajalla 15.-27.12.2022. 

Etu on käytettävissä Jyty jäsenkorttia vastaan.

Jyty 
Pudasjärvi ry:n 

sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS 
pidetään ABC:n kokoustilassa, 

maanantaina 23.5.2022 klo 16.30.
Asioina sääntöjen mukaiset asiat.

Jyty 
Pudasjärvi ry:n 

PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen

p. 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Joululehdessä Joululehdessä 
KE 21.12.2022KE 21.12.2022

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:

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

JOULUJOULUTERVEHDYKSELLÄTERVEHDYKSELLÄ!!

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

Jarin 
pakinat

Mieli pettyy
Jos sitä miettii päässään 
jonkin asian valmiiksi, 
niin on vaarana, että kun 
se asia on toteutettu, saat-
taa luvassa olla pettymys. 
Mikäli se ei vastaakaan 
sitä mitä on huolella ku-
vitellut ja miettinyt. Kel-
jun tempun teki tuo mieli!

 
 Jari Outila

Valmistuneita

Isa-Melissa Ruokangas 
on valmistunut 16.12. 
sairaanhoitajaksi (AMK) 
3,5v kestäneissä opin-
noissa Kemissä.
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Metsäkoneenkuljettajalle töitä tarjolla! 
Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy:n 

työmäärät kasvavat.
Haemme joukkoomme 

HAKKUU- JA AJOKONEEN-HAKKUU- JA AJOKONEEN-
KULJETTAJAAKULJETTAJAA 

toistaiseksi voimassa 
olevaan työsuhteeseen. 

Työt alkavat sopimuksen mukaan.
Edellytämme kahden vuoden työkokemusta työstä. 

Hakuaika 15.12.2022 saakka.

KIINNOSTUITKO?
Soita Esalle 040 560 9302 tai laita sähköpostia: 

metsakoneurakointialatalo@gmail.com

Rojolan tiekunta kokousti
Rojolan metsätien tiekun-
nan vuosikokous pidettiin 
Pudasjärvellä Pohjantähden 
auditoriossa 25.11. Rojolan-
tie on reilut 13 kilometriä 
pitkä. Tie lähtee vt 20 Koren-
nolta ja päättyy Iinattijärven 
ympärystiehen. Vakituista 
asutusta on Kuusamontieltä 
Rojolaan kahdeksassa talo-
udessa. Rojolan ja Iinattijär-
ven välinen 8 km taival on 
asumatonta vaara- ja metsä-
maisemaa. Tiekunnan osak-
kaina on 108 kiinteistöä. 
Tien käyttö metsätalouden 
tarpeisiin korostuu, mutta 
myös marjastajien, metsästä-
jien liikkuminen on runsas-

ta kuin myös läpikulkulii-
kenne kesäisin ja syksyisin. 
Tietä on peruskunnostettu 
viimeksi 2015 Rojolan ja Ii-
nattijärven välillä kokonai-
suudessaan ja Iinattijoen sil-
ta peruskorjattiin syksyllä 
2016. Tie on pidetty hyvässä 
kunnossa. 

Tiekunnalla oli hallinto-
palvelusopimus Otso Met-
säpalvelut Oy:n kanssa. 
Vuosikokous pidettiin nyt 
ensimmäisen kerran Ot-
son konkurssin jälkeen. Lä-
heskään kaikkia tiekunnan 
asiakirjoja ei enää löytynyt 
ja tämä teetätti kohtuulli-
sen paljon töitä, jotta kokous 

saatiin koollekutsutuk-
si. Suomen Tieverkko Oy:n 
avustuksella saatiin kerättyä 
kaikki tiekunnan hallintoon 
ja toimintaan liittyvä mate-
riaali niin, että vuosikoko-
uksella oli rekisterit ja kaikki 
tarvittava tieto esiteltävissä.

Vuosikokous hyväksyi 
tilikauden 2019 - 2022 ti-
lit ja toimintakertomuksen 
ja tiekunnan tilivelvollisille 
myönnettiin tili- ja vastuu-
vapaus. Talousarvio 2023-
2025 hyväksyttiin ja tie-
kunnan tieyksikkölaskelma 
vahvistettiin vuoden 2018 
tehdyn laskelman mukai-
sesti. Vuosikokous päätti, 

että Rojolantien tiekunnan 
tiet hakeutuvat Pudasjär-
ven kaupungin kunnossa-
pidon piiriin. Kokous päät-
ti valita  hallintopalveluiden 
tuottajaksi  2023-2025 edulli-
simman tarjouksen tehneen  
Suomen Tieverkko Oy (Tie-
vahti-palvelu). Kokoukses-
sa käytiin keskustelua tie-
hen liittyvistä mahdollisista 
peruskorjaustarpeista ja tie-
alueen huollosta yleensä. 
Seuraava yleinen kokous 
pidetään 2025, tarvittaessa 
myös aiemmin.

Vesa Riekki

Jouluista kuoromusiikkia kirkossa
Neljännen adventtisunnun-
tain iltana 18.12. kello 18.30 
soivat joululaulut Pudas-
järven seurakunnan kuo-
rojen esittämänä. Kyseisen 
pyhäillan konsertilla on Pu-
dasjärvellä jo pitkä perin-
ne. Konsertissa ovat mukana 
Pudasjärven kirkkokuoro, 
Sarakylän kappelikuoro ja 
Vox Margarita -kuoro. Kuo-
roja johtaa Keijo Piirainen ja 
hartauspuheen pitää pastori 
Mikael Johansson.

Joulukonsertin ”Kerto-
kaamme joulun sanomaa” 
laulut ovat kokoelma suo-
malaista, eurooppalaista ja 
amerikkalaista joulumu-
siikkia. Konsertin lauluis-
sa keskeisenä teemana on 
toivomus siitä, että joulun 
rauha saisi tulla todeksi 
tänä vuonna. Gustav Nord-
qvistin Joulu, loisteesi luo 

tuo kuultavaksi ruotsalai-
sen joululauluperinnettä. 
”Hän seimessä nukkuu” on 
yhdysvaltalaisen William 
Kirkpatrickin säveltämä 
joululaulu ja ”Pitkää tietä 
Betlehemiin” englantilaisen 
Henry John Gauntlettin sä-
vellys ja konsertissa kuulta-
va teksti on alunperin tehty 
ruotsin kirkon virsikirjaan. 
Kotimaisista joululauluis-
ta kuullaan mm ”Taas kaik-
ki kauniit muistot” Wiljami 
Niittykosken sävellyksenä 
ja Tapani Nuutisen Mirjami 
Lähteenkorvan tekstiin teke-
mä Marian kehtolaulu Egyp-
tissä. Paikkakuntalaista lau-
luntekoperinnettä edustaa 
Keijo Piiraisen Terttu Puu-
rusen tekstiin säveltämä lau-
lu ”Armonsa riittää jokaisen 
luo.” Kuorojen yhteislaului-
na kuullaan Jean Sibeliuksen 

”En etsi valtaa, loistoa” ja 
Sleesialainen sävelmä ”Maa 
on niin kaunis.”

Konserttiin on vapaa pää-
sy. Virren aikana kannetta-
va kolehti kootaan Itä-Afri-
kan nälkäkriisistä kärsivien 

auttamiseen Kirkon Ulko-
maanavun kautta. Olet ter-
vetullut virittymään joulun 
tunnelmaan sävelten ja sa-
nojen siivittämänä.

Seurakunta tiedotus

Pudasjärven Vanhus- ja 
vammaisneuvosto kokoon-
tui tämän vuoden viimei-
seen istuntoon torstaina 
10.11. Paikkana oli Pohjan-
tähti ja siellä toisen kerrok-
sen neuvotteluhuone sekä 
lisäksi etäyhteydet. Pääsim-
me näin tutustumaan yhteen 
kaupungin yhdistyksille tar-
joamaan ilmaiseen kokoon-
tumispaikkaan. Kokouksen 
päätteeksi Sinikka Mosorin 
esitteli myös muita ilmaisia 
kokoontumistiloja Pohjan-
tähdessä. 

Vanhus- ja vammaisneu-
vostossa käyvät esittäyty-
mässä ja kertomassa työn-
kuvastaan kaupungin uudet 
työntekijät. Tällä kertaa oli-
vat vuorossa Asumisen ja 
elämisen palvelusuunnitte-
lija Petri Kittilä, jonka teh-
täväkenttään kuuluu muun 
muassa esitellä uusia asu-
mismalleja, joita myöhem-

min voi ottaa käyttöön. Li-
säksi Kittilän työnkuvaan 
kuuluu vakituisten asukkai-
den saaminen paikkakun-
nalle sekä neuvontapalvelu 
ikäihmisten kotona asumi-
sen tukemiseen, rakenta-
janpolun suunnitteleminen 
kaikkine ohjeistuksineen, 
korjausneuvonnan palvelu-
kanavan luominen, muutto-
kummiverkoston luominen 
vapaaehtoisjärjestöjä apuna 
käyttäen. 

Tällä hetkellä kaikki oh-
jeet ja hakemukset ovat säh-
köisessä muodossa, mutta 
Vanhus- ja vammaisneuvos-
to toivoi neuvontaa selko-
kielisenä paperiversiona.

Liikunnanohjaaja Malle 
Haas aloitti kaupungin pal-
veluksessa elokuun lopussa. 
Hän ohjaa erilaisia jumppa-
ryhmiä. 

Kuntosalilla tehtävää 
kuntoutusta voidaan käyttää 

monipuolisesti asiakkaal-
le tehtyjen toimenpiteiden 
jälkeiseen palautumiseen, 
mutta liikuntahallille on lii-
an pitkä matka. Ikäihmisten 
kuntosalia tarvitaan vanhus-
ten palvelukeskittymien lä-
heisyyteen. Aiemmin kun-
tosali sijaitsi lakkautetun 
terveysaseman tiloissa ja sin-
ne toivotaan saatavan ohjat-
tua liikuntaa vanhuksille.

Vanhuspalvelujohtaja 
Hannele Pöykiö kertoi tä-
män hetken kuulumisia Ou-
lunkaaren palveluista 

ja mitä tapahtuu hyvin-
vointialueelle siirtymisessä. 
Pudasjärvellä Oulunkaaren 
palvelut tuotetaan hyväl-
lä toiminta-asteella. Hyvin-
vointialueelle on tulossa 
kolme alueellista kuntoutus-
keskusta. 

Pudasjärvelle ei pystytä 
järjestämään ryhmäkuntou-
tuspaikkaa, vaan kuntoutus-

palvelut hoidetaan joko koti-
käynneillä tai muulla tavalla 
paikallisesti ja lähellä. 

Palvelusuunnittelija Si-
nikka Mosorin kertoi jär-
jestöyhdyshenkilön kuulu-
misina muun muassa ensi 
vuoden Kehittämis- ja toi-
mintatukien valmistelujen 
olevan meneillään ja tule-
van hyvinvointialueen jär-
jestöavustuksien hakukäy-
tännöstä. 

Tämän vanhus- ja vam-
maisneuvoston kaksivuo-
tiskausi päättyy vuoden 
vaihteessa ja kaupungin-
hallitus tulee nimeämään 
uuden neuvoston toimi-
kaudelle 2023-2025 vam-
maisjärjestöjen esitysten 
pohjalta.   

Terttu Salmi 
tiedottaja
Vanhus- ja 

vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvostolla 
vuoden viimeinen kokous

Anu Seiteri aloitti 
Pudasjärven 

Kehitys Oy:ssä
Anu Seiteri on aloittanut 
1.12. Pudasjärven Kehi-
tys Oy:ssä Vastuullisem-
pi ja kestävämpi Syötteen 
matkailualue -hankkeessa 
projektikoordinaattorina. 
Anu on kotoisin Taival-
koskelta ja luonnehtii itse-
ään matkailun moniotteli-
jaksi. Matkailuala on tullut 
tutuksi viimeisimmäksi 
Lapin hiihtokeskuksista ja 
matkaoppaana mm. Etelä-
Euroopassa Espanjassa ja 
Kreikassa. 

Hankkeesta
Hankkeen tavoitteena on 
vastuullisten matkailusi-
sältöjen kehittäminen ja 
kestävän kasvun ja matkai-
lun edistäminen. Hanke on 
saanut rahoitusta Pohjois-
Pohjanmaan liiton Euroo-
pan aluekehitysrahaston 
(EAKR) ja valtion kautta. 
Lisäksi yksityiset yritykset, 
Syötteen Matkailuyhdistys 
ry ja Pudasjärven kaupun-
ki osallistuvat omarahoi-
tusosuuteen.

Konkreettisena toimen-
piteenä on tarjota kiireet-
tömiä luontokokemuksia 
vierailijoille, jossa avain-

Projektikoordinaattori Anu 
Seiteri on uusi työntekijä 
Pudasjärven Kehityksessä.

tekijöitä on kestävän mat-
kailun ympärivuotisuus. 
Avaintekijöitä vahviste-
taan lisäämällä ohjattua 
sulan maan tuote- ja palve-
lutarjontaa sekä lisätään ai-
touteen ja paikallisuuteen 
liittyviä aktiviteetteja. Syöt-
teen matkailualueen uu-
sia palvelukokonaisuuksia 
testataan kansainvälisille 
ja kotimaisillekin kohde-
ryhmille.

Syötteen matkailualue 
on mukana Visit Finlandin 
Sustainable Travel Finland 
-ohjelmassa, jonka avul-
la kehitetään ja kehitytään 
kestävän matkailun edistä-
misessä. 

Pudasjärven Kehitys Oy

Neuvontaa, tukea, ohjausta Neuvontaa, tukea, ohjausta Neuvontaa, tukea, ohjausta Neuvontaa, tukea, ohjausta 
- työllistymiseen- työllistymiseen
- rekrytointiin- rekrytointiin
- osaamisen kehittämiseen- osaamisen kehittämiseen
- arjen palveluihin- arjen palveluihin
- Kohtaamossa Kelan - Kohtaamossa Kelan 
  avustava neuvontapiste  avustava neuvontapiste

Hyvän olon Hyvän olon 
keskus Pirttikeskus Pirtti

Varsitie 1, Varsitie 1, 
93100 Pudasjärvi93100 Pudasjärvi

p. 040 159 0926p. 040 159 0926
info@pirtinkohtaamo.fiinfo@pirtinkohtaamo.fi

Avoinna arkisin Avoinna arkisin 
ma ma -- pe klo 9  pe klo 9 - - 1515

Joulun ajan aukiolot Joulun ajan aukiolot 
KohtaamossaKohtaamossa

Jouluviikolla palvelemme Jouluviikolla palvelemme 
ma – to klo 9 -15, ma – to klo 9 -15, pe 23.12. suljettu.pe 23.12. suljettu.

Joulun väliviikko 26. – 30.12. suljettu.Joulun väliviikko 26. – 30.12. suljettu.

Palvelemme taas normaalisti Palvelemme taas normaalisti 
ma 2.1. – to 5.1. klo 9 -15ma 2.1. – to 5.1. klo 9 -15

Loppiaisperjantai 6.1.2023 suljettu.Loppiaisperjantai 6.1.2023 suljettu.

www.pirtinkohtaamo.fi
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Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 
• Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007 
• www.pienkonehuolto.fi

MEILTÄ PUKINKONTTIINMEILTÄ PUKINKONTTIIN
- KYPÄRÄT- KYPÄRÄT
- KELKKAPUVUT- KELKKAPUVUT
- LASTEN PIPOT (Lynx/Ski-doo Logolla) - LASTEN PIPOT (Lynx/Ski-doo Logolla) 

Myös aikuisillekkinMyös aikuisillekkin
- VAPAA-AJAN VAATTEITA- VAPAA-AJAN VAATTEITA
- VÄLIKERRASTOT- VÄLIKERRASTOT
- YMS. KELKKAVARUSTEET- YMS. KELKKAVARUSTEET

TUTUSTU LISÄÄ VERKKOKAUPASSAMME
www.pienkonehuolto.fi/verkkokauppa®
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Kyläneuvoston vuoden viimeinen tapaaminen
Pudasjärven kyläneuvos-
to kokoontui Kurkisalis-
sa sekä etänä keskiviikko-
na marraskuun viimeisenä 
päivänä. 

Tilaisuuden avasi kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen kertomalla kaupungin 
kuulumisia.

Hänen jälkeen palvelu-
suunnittelija Sinikka Mo-
sorin esitteli kaupungin 
tarjoamia ilmaisia kokoon-
tumistiloja yhdistyksille. 
Kaikki sellaiset yhdistystoi-
mijat, jotka harjoittavat toi-
mintaa Pudasjärvellä ja tar-
joavat niitä pudasjärvisille, 
ovat oikeutettuja käyttä-
mään tarjolla olevia ilmai-
sia tiloja, riippumatta siitä 
mille paikkakunnalle yh-
distys on rekisteröity. 

Kehittämis- ja toiminta-
tukiasioissa on päästy pa-
laamaan normaaliin, jonka 
osoittaa myös se että muu-
toshakemuksia ei nyt ole 
tullut kuin kaksi, kun ko-
ronavuosien aikana niitä 
tuli yli 40. 

Järjestötoiminta on siis 
päässyt nousemaan enti-
seen kukoistukseensa. 

Ensi vuoden tukiasiat 
linjataan kaupunginhalli-
tuksessa. Hyvinvointialu-
eeseen liittymisen myötä 
myös kaupungin jakamat 
avustukset tulevat linkit-

tymään eri tavoilla hyvin-
vointiin liittyvinä. 

Neulekilpailu jatkuu 
tammikuun loppuun saak-
ka ja joitakin töitä on jo pa-
lautettu, joita Sinikka luon-
nehti upeiksi. 

Tiedottaminen on iso 
asia yhdistystoiminnas-
sa ja siitä muistutettiin toi-
mijoita. Kanavina voivat 
olla niin kaupungin tapah-
tumakalenteri, paikallis-
lehdet kuin some-kanavat. 
On myös tärkeää, että kau-
pungin sivuille päivitetään 
mahdolliset toimihenkilö-
muutokset, jotta vältyttäi-
siin virheellisiltä yhteyden-
otoilta. 

Kohota-hankkeesta Leo 
Siira kertoi digikoulutuk-
sista yhdistystoimijoille. 
Hän kannusti rohkeasti ot-
tamaan yhteyttä ihan pie-
nimmästäkin tarpeesta kai-
kenlaiseen digitaaliseen 
tarpeeseen. 

Sähköisten palvelujen 
asiantuntija Johanna Hem-
milä Oulunkaarelta kertoi 
työnkuvastaan. Kauppo-
jen aulassa tehdyn gallupin 
mukaan Pudasjärvellä käy-
tettävä digikäyttö on kirja-
vaa. Oulunkaari ja Pudas-
järven Osuuspankki ovat 
pitkin syksyä antaneet di-
giopastusta kirjaston tilois-
sa. 

Asumisen- ja elämisen 
palvelusuunnittelija Petri 
Kittilä esittäytyi Kyläneu-
vostolle ja kertoi uudenlai-
sesta toimintamallista Pu-
dasjärvellä, joka helpottaa 
asumista. Kittilä toimii eri 
asumisen osa-alueilla neu-
vojana. 

Projektivastaava Tan-
ja Löytynoja kertoi tämän 
hetken kuulumiset PoP-Lin 
Eloa ja iloa kylille -hank-
keesta. Tavoitteena on saa-
da kylille järjestettyä eri-
laisia palveluja. Hanke 
pohjautuu yhteistyöhön eri 
toimijoiden kanssa. Tänä 
syksynä Pudasjärveltä Siu-
rua on ollut mukana.

Ensi vuoden toimin-
nassa Tanja kertoi olevan 
muun muassa kylätoimijoi-
den vertaistapaamisia.

Yhdistykset  
esittäytyivät
Yhdeltätoista eri kylältä 
edustajat kertoivat vuoden 
aikaisesta toiminnastaan 
sekä tulevista tapahtumis-
ta, rakentamisesta ynnä 
muusta tekemisestä. 

Jokaisella kyläkulmalla 
oli tapahtunut paljon ja uu-
sia tuulia oli tulossa. Joulun 
aika tietenkin on pikkujou-
lujen, myyjäisten ja Kau-
neimpien Joululaulujen lu-

vattua tapahtuma-aikaa. 
Kesäkaudeksi oli suun-

nitelmissa sekä perintei-
siä että uusia viriketapah-
tumia, joista tiedotetaan 
sitten lähempänä kyseis-
tä ajankohtaa. Kylillä oli ai-
kaa kuusi minuuttia tiivis-
tää kuulumispaketti, joten 
sukkelana sai kieli olla. 

Eri yhteistyökumppanei-
den kanssa sekä avustuksil-
la pienemmät yhdistykset 
ovat pystyneet mahdollis-
tamaan toimintaansa läpi 
vuoden. 

Uutena haasteena Siu-
ruan kylä ry. esitteli suk-
kahaasteen, joka on saanut 
alkunsa vuonna 2007, kun 
kaupungin projektipäällik-
kö Kari Tykkyläinen teki 
aloitteen Pudasjärven kyli-
en omasta sukasta. Aloitet-
tu työ oli pitkään taltioitu-
na Osviittaan, mutta nyt se 
on saanut uuden jatkoker-
tomuksen.

Eri kylät ovat tehneet 
noin metrin verran suk-
kaa, jota on tällä hetkel-
lä 9,5 metriä. Tällä sukka-
haasteella on tarkoituksena 
päästä Guinnessin ennä-
tysten kirjaan. Aikaa sukan 
kutomiseen on ensi vuoden 
kesämarkkinoihin saakka. 
Marja-Leena Tykkyläinen 
tietää kulloisestakin vara-
uksesta, että millä kylällä 

Vuonna 2007 alkanut sukkahaaste on saanut tähän päivään 
mennessä pituutta noin 9,5 metriä. Kuva: Juha Nyman

sukka on menossa.
Päällimmäisenä yhteen-

vetona oli, että Pudasjär-
ven kylät ja kyläyhdistykset 
ovat nousukiidossa. 

Lopuksi kaupunginjoh-
taja kehotti olemaan kylillä 
aktiivisia yksityistieasiois-
sa, että tiekunnat järjestäy-
tyisivät. Lisäksi hän jätti 
kyläläisille kotitehtäväksi 
seurata kylillä mahdollises-
ti olevia asumattomia talo-

ja ja tiloja, joista voisi antaa 
vinkkiä kaupungille päin. 
Josko näin saataisiin uusia 
kuntalaisia paikkakunnalle. 

Seuraava kyläneuvosto 
kokoontuu 22.2.2023 Sara-
kylässä livenä sekä Teams-
etäyhteydellä. 

Terttu Salmi


