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Pudasjärven 
Otaxi-autoilijat 
jakoivat joulumieltä

PUDASjärveläinen
s. 12

Pudasjärven 
Urheilijoiden 
palkitsemisia s. 13

Kaupunginvaltuustolla 
vuoden viimeinen 
kokous s. 14

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

PALVELEMME: PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fiwww.pudasjarvenapteekki.fi

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Hyvää Hyvää 
Uutta Vuotta!Uutta Vuotta!

PALVELEMME:
Perjantaina 30.12. klo 9-18Perjantaina 30.12. klo 9-18

Lauantaina uudenvuoden aattona 31.12. klo 9-14Lauantaina uudenvuoden aattona 31.12. klo 9-14

Virkistysuimala Puikkari palvelee 
Nomaalit aukioloajat:

ma, ke  klo 12.00 - 20.00

ti, to      klo 06.15 - 20.00

pe - su   klo 12.00 - 18.00

Vuodenvaihteen ja loppiaisen poikkeukset:

la 31.12. - su 1.1.  suljettu 

to 5.1.  klo 06.15 - 18.00

pe 6.1.  klo 12.00 - 18.00

Vauvauinti alkaa la 7.1.2023 klo 11.00 - 11.30

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

ESIM:

MEILTÄ SUOMEN PYROTEKNIIKAN 
NÄYTTÄVÄT ILOTULITTEET!
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MACROCOSMOS II &III MACROCOSMOS II &III 

MEGA MIX MEGA MIX 
108 TUOTETTA 108 TUOTETTA 

YHTEISHINTAAN2020--..

29299090

MYYNTI-
PISTEEMME 

MYÖS 
K-SUPER-

MARKETISSA!JA PALJON JA PALJON 
MUUTA!MUUTA!

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

PUDASjärveläinen
Ilmoitusaineistot lehteen jo 
torstaina klo 16 mennessä, 

viimeistään perjantaina
 klo 12 mennessä. 

Lehti painetaan jo maanantai aamusta.
 Lehti ilmestyy normaalin tapaan keskiviikkoisin.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa su 1.1. kello 10. 
Toimittaa Mikael Johansson, avustaa Jari Valkonen, kant-
torina Elias Niemelä.  

Diakoniatyön vastaanotto on jouluviikot tauolla. Kiireel-
lisissä diakonia-asioissa voi olla yhteydessä seurakuntapas-
tori Jari Valkoseen (040 595 2037) 

Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanan-
taina 2.1.2023 kello 18.00. 

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

Rauhanyhdistykset: Pyhäkouluseurat ry:llä su 1.1. kello 
13 (Simo Kinnunen, Urpo Illikainen) 

Kuolleet: Vilma Katariina Keränen 95 v, Osmo Granlund 
85 v.  

Vuoden ensimmäisessä päi-
vässä on jotain erikoista. 
Vaikka edessämme on joka 
päivä vuoden verran kalen-
teria, tammikuun ensimmäi-
senä tuntuu enemmän alulta 
kuin muina päivinä. Vuoden 
vaihtuessa tulee usein mie-
tittyä ajan kulumista ja sitä, 
miten elämän polku on kul-
jettanut. Onko menneestä 
vuodesta jäänyt päällimmäi-
seksi mieleen hyvät muis-
tot vai onko ollut enemmän 
vastoinkäymisiä ja murheita. 
Molemmat kuuluvat meidän 
ihmisten elämään.

Vuoden vaihtuminen vie 
katseemme myös tulevaan. 
Meillä on varmasti erilaisia 
toiveita ja odotuksia tuleval-
le vuodelle. Tulevaisuuden 
pohtiminen voi olla innosta-
vaa: Mitä kaikkia uusia mah-
dollisuuksia avautuukaan? 
Mutta samalla se voi nos-
taa meissä epävarmuuden ja 
huolen tunteita. Uuden aloit-
taminen on aina mahdolli-
suus. Vuoden ensimmäisenä 

päivänä, uuden vuoden päi-
vänä se on totta taas kerran. 
Voimme jättää jotakin pois 
ja aloittaa jotakin uutta. Uu-
denvuodenpäivään sopii toi-
vo. Sitä meistä jokainen tar-
vitsee, sitä maailma tarvitsee. 

Mitä vuosi tuokin tulles-
saan, saamme aloittaa sen 
kirkkovuoden aiheen mukai-
sesti Jeesuksen nimessä. Uu-
denvuodenpäivä eli 8. päi-
vä Jeesuksen syntymästä oli 
Jeesuksen elämässä merkit-
tävä päivä. Silloin Jeesus ym-
pärileikattiin juutalaisen ta-
van mukaan ja hän sai nimen. 
Jeesuksen aikaan nimellä oli 
hyvin tärkeä merkitys Ajatel-
tiin myös, että kun tiesi hen-
kilön nimen, tiesi millainen 
tämä ihminen oli olemuksel-
taan. Jeesuksen nimi ei ollut 
harvinainen tuossa maailman 
kolkassa ja tuohon aikaan. 
Uskottiin, että nimi ennakoi 
sitä, millainen henkilöstä tuli. 
Jo vanhat roomalaiset sanoi-
vat: Nomen est omen, nimi 
on enne. Jeesus on kreik-

kalainen versio hepreankie-
lisestä nimestä Joosua tai 
Jeshua ja se tarkoittaa ”Her-
ra pelastaa.” 

Mutta eikö nimellä ole 
hyvin tärkeä merkitys meil-
le tänäkin päivänä? Meidän 
kaikkien nimet ovat tärkei-
tä. Nimi määrittelee ihmistä, 
erottaa hänet toisista. Mei-
dät kaikki tunnetaan jolla-
kin nimellä. Se on osa mei-
tä. se on osa identiteettiä. 
Nimen antoon suhtaudutaan 
suurella vakavuudella. Ei pie-
nen vauvan vanhemmille ole 
ihan sama minkä nimen lap-
selleen antavat. Nimeä har-
kitaan tarkoin ja mietitään, 
onko lapsi nimensä näköinen 
tai oloinen. Joku nimi, joka 
oli valmiina jo ennen lapsen 
syntymää ei saatakaan tuntua 
sopivalta, kun vastasyntynyt-
tä pienokaistaan katselee. 

Jeesus. Miten valtava voi-
ma tuohon nimeen kätkey-
tyykään. Jeesuksen nimes-
sä on turvallista aloittaa uusi 
vuosi. Hyvää uutta vuotta ja 

Herran siunausta kaikille.

Rakas Jumala.
Sinä annoit Pojallesi nimen 
Jeesus
jo ennen kuin hän syntyi.
Sinä tunnet meidät jokaisen 
nimeltä.
Kiitos päivästä, 
jolloin kasteessa otit 
meidät lapsiksesi.
Kiitos, että koko elämämme 
ajan olemme hoidossasi.
Nyt, aloittaessamme 
uutta vuotta,
pyydämme sinun johdatusta-
si perheillemme ja 
koko elämällemme.
Pidä meistä huolta.
Ohjaa meitä niihin tehtäviin, 
joihin olet meidät tarkoitta-
nut.
Kuule meitä Jeesuksen, 
Vapahtajamme nimessä.

Sirkku 
Fali 

Siunausta uudelle vuodelle

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%.

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

PUDASjärveläinen

Hyvää Hyvää 
Uutta VuottaUutta Vuotta

2023!2023!
Toivottaa: VKK-Media Oy:n väki Irja Jussila juhli 

ysikymppisiään

Irja Jussila juhli lauantaina 
19.12. 90-vuotista taivaltaan 
Hyvän olon keskuksen Nuo-
risotiloissa perheen, ystävi-
en ja tuttavien kesken. 

Irja on syntynyt Jongun-
järven rannalla Rantalassa. 
Elämäntyönsä hän tehnyt 
pienellä maitotilalla Peltta-
rinharjulla. Puoliso hankki 

Irja Jussila juhli 90-vuotista 
taivaltaan perheen, ystävi-
en ja tuttavien kesken.

lisäansioita poronhoidol-
la. Lapsia syntyi neljä – ta-
sapuolisesti kaksi tyttöä ja 
kaksi poikaa. Irja teki ahke-
rasti käsitöitä, kutoi ja om-
peli lapsille kaikki vaatteet. 

Nykysin Irja Jussila 
asuu talvikauden Kurenal-
la, mutta kesät hän viet-
tää Pelttarinharjun Itälässä   
kukkia hoidellen. Vuonna 
2006 Irja jäi leskeksi. TS

Valmistuneita
Kainuun ammattiopistos-
ta Kuusamon yksiköstä 
on valmistunut Ravintola- 
cateringalan perustutkin-

to: tarjoilija, pudasjärve-
läinen opiskelija Susanna 
Soronen

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana

Perjantaina 16.12. Pudas-
järven Isännöinti Oy järjesti 
omalla toimistolla asiakkail-
leen ja yhteistyökumppa-
neilleen joulukahvit kera 
joulutorttujen, rusinapullien 
ja pipareitten. 

Niin asiakkaat kuin isän-
nöitsijät olivat tyytyväi-
siä siitä, että tilaisuus pys-
tyttiin järjestämään kahden 
vuoden koronatauon jäl-
keen. Puheenaiheina olivat 
luonnollisesti joka suunnal-

ta nousevat asumiseen liit-
tyvät kustannukset, etenkin 
sähkön hinta. 

Luottavaisin mielin ja yh-
teistuumin kuitenkin päätet-
tiin mennä eteenpäin kohti 
tasavampia aikoja. TS

Pudasjärven Isännöinti Oyn perinne jatkui

Kymmeniä asiakkaita sekä 
yhteistyökumppaneita kävi 

perinteisellä Pudasjärven 
Isännöinti Oy:n tarjoamilla 

joulukahveilla. Kuva: Eila 
Puurunen
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FC Kurenpoikien 
ulkopelikausi paketissa

FC Kurenpojat päätti-
vät 10.12. jalkapallokau-
den palkintotilaisuuteen, 
jossa Palloliiton Pohjoisen 
alueen aluepäällikkö Esa 
Saajamo palkitsi P13 Kak-
kosessa pelanneet Kuren-
pojat pronssilla mitaleilla. 
Palkintoja oli vastaanotta-
massa 2009-syntyneet pojat. 
Saajamo kiitti seuraa isos-
ta panoksesta liikunnan, 
jalkapallon ja futsalin edistä-
misestä. Tilaisuudessa Vuo-
den poikapelaajaksi valittiin 
Nkashama”Yannick” Ntam-
bwe ja vuoden tyttöpelaajan 

tittelin sai Neea Seppänen. 
Seuratoimintaan tulleet tytöt 
saivat Helmareiden lahjoit-
tamat jalkapallot. Miesten 
edustusjoukkueen hyök-
käävänä pelaajana palkittiin 
Otto Niemelä. Puolustavan 
pelaajan tittelin sai Nkasha-
ma ”Yannick” Ntambwe ja 
taistelijoina palkittiin Bar-
wani ”Pekos” Kabinga ja 
Eetu Niemelä.

Palkitut
P9 Vuoden tsempparina 
muistettiin Henna Järven-

Palloliiton Pohjoisen alueen aluepäällikkö Esa Saajamo pal-
kitsi P13 Kakkosessa pelanneet Kurenpojat pronssilla mita-
leilla.

Upeasta palkintopöydästä oli jaettavaa innokkaille pelaajil-
le. Positiivinen kannustus antaa tsemppiä harjoitteluun ja 
rehtiin pelaamiseen.

päätä, ahkerimpana harjoit-
telijan titteli sai Eelis Kokko 
ja vuoden pelaajana palkit-
tiin Niilo Holmström.

P12 Matias Aarni sai 
tsempparin, Topi Kettunen 
ahkerimman harjoittelijan 
sekä Arttu Kosamo ja Niilo 
Panuna kehittyneimpien pe-
laajien palkinnot.

P13 Tsempparina pal-
kittiin Clement Ntambwe. 
Ahkerimpana harjoittelija-
na palkittiin Unto Niemelä 

ja kehittyneimmän pelaajan 
huomin saivat Jones Kor-
tesalmi ja Nikita Andriien-
ko.

P19 Aaro Lapinlampi pal-
kittiin tsempparina, Barwa-
ni ”Pekos” Kabinga valittiin 
ahkerimmaksi harjoittelijak-
si sekä Ilja Niemelä ja Otto 
Niemeläksi kehittyneimmik-
si pelaajiksi. 

Ape Nieminen

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 29.12.2022.-1.1.2023 ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 28.12. 
Lohikeitto (L, G) 
Perunamuusi (G, L) 
Aurauustoperunat (G, L) 
Smetanahärkä 
Kasvislasagne (L) 
Uunilohi (G, L) 

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

Perjantai 30.12. 
Lapinriistakeitto (L) 
Lohkoperunoita (G, L) 
Perunamuusi (G, L) 
Talon pulled pork (G, L) 
Jauheliha nachovuoka 
(G, L) 
Uunilohi (L, G) 

Torstai 29.12. 
Jauhelihakeitto (G, L) 
Kermaperunoita (L, G) 
Perunamuusi (G, L) 
Liha-pekonimallaspulla (L, M) 
Broileripasta (L) 
Uunilohi (G, L) 

Maanantai 2.1.
Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Palapaisti (G, L)
Pasta carbonara

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

Tiistai 3.1.
 Lihakeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Nakkikastike (G, L)
Makaronilaatikko (L)

Lauantai 31.12. 
Lohikeitto (L, G)

PALVELUSTA

SUOMI

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

Coca-Cola

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

-31-44 %
Plussa-etu

24
-PACK

Taffel

CLASSIC CHIPS  
tai GRILLS
305 g (4,89/kg)

149
PS

Meillä 
valmistetut 
herkulliset
 makuleivät 

to-la 29.-31.12.
 2,99€/kpl

Voimassa KE-LA 28.-31.12.1295
KG

Ruokamestarin

NAUDAN  
PAISTIJAUHELIHA 7 %

2995
KG

Ruokamestarin

TAKUUMUREAT  
NAUDAN  
ULKOFILEEPIHVIT

PALVELUSTA

SUOMI

Voimassa 
KE-LA 28.-31.12.

249

KIVIUUNI- 
KIERREPATONKI
350 g (7,11/kg)

KPL

Ilman Plussa-korttia 2,99 kpl (8,54/kg)

-16 %
Plussa-etu

RUUSUKIMPPU  
GRITTERILLÄ

Kenia

990
KIMPPU

2495
KG

TONNIKALAFILEE
Espanja 
Varastoitu pakastettuna

Voimassa TO-LA 29.-31.12.

VASTUULLISESTI  
PYYDETTY

TO-LA

PALVELUSTA

ERÄ

Voimassa TO-LA 29.-31.12.

ERÄ

HK

AITO NAKKI
350-360 g (6,94-7,14/kg) 

Ilman Plussa-korttia  
4,99 pkt (13,86-14,26/kg) 

5.- 2 PKT

-49 %
Plussa-etu

Mr. Panini

PANINIT
235 g (14,18/kg) 
Ei gluteeniton

3 KPL10.-
Yksittäin 3,95 kpl (16,81/kg)

350

LAKTOOSITTOMAT  
TUOREJUUSTOT
180 g (9,72/kg)

Ilman Plussa-korttia 2,15 rs (11,94/kg)

2 RS -18 %
Plussa-etu

Forssan

MAJONEESISALAATIT
400 g (4,38/kg) 
Ei lounas- tai herkkusienisalaatti

350
Ilman Plussa-korttia 2,25 rs (5,63/kg)

2 RS

-22 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 3,69 pkt (10,54-11,90/kg)

9.-
Grandiosa

KIVIUUNIPIZZAT
310-350 g (8,57-9,68/kg)

3 PKT -18 %
Plussa-etu

Uuden 
vuoden raketit ja 

tarvikkeet 
kaupaltamme, 

Pudasjärven K-Raudan 
väki myy ja opastaa. 

Tervetuloa!

PUDASjärveläinen

PUDASjärveläinen ilmestyy  
edelleen keskiviikkoisin

Painaminen 
muuttuu 

maanantaille
PUDASjärveläinen on kuluneen vuoden ajan 
ilmestynyt keskiviikkoisin. Painoaika on ollut 
tiistaisin kello 12-13. Näin olemme pystyneet 
ottamaan lehden aineistoja vastaan vielä maa-
nantaisin. 

Vuoden 2023 alusta lähtien lehti ilmestyy edel-
leen keskiviikkoisin, mutta painopäivä muut-
tuu Postin uusien jakelumääräysten vuoksi 
maanantaille aamupäiväksi. 

Näin lehteen tulevat aineistot tarvitaan edelli-
sellä viikolla, mielellään torstaihin mennes-
sä, viimeistään perjantaina. 

Hyvää loppuvuotta ja 
parempaa vuotta 2023!

Heimo Turunen, lehtiyrittäjä 
vkkmedia@vkkmedia.fi

0400 385 281
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Tarjous koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia ja sitä ei voi yhdistää muihin etuihin eikä pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Tarjous ei koske 
lääkinnällisiä hoitotuotteita. Mikäli linssit halutaan omiin kehyksiin, peritään lisäksi hiontamaksu 50 €. Silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai 
aurinkolasit voimakkuuksilla –50 %. Tarjous voimassa 5.2.2023 asti.

SILMÄASEMA PUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649

0€

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS 
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

Puolitimme hinnat!

–50 %
KAIKKI LINSSIT

+ t oise t  lasi t  i t selle  t ai  k aver ille  –50 %

OSAOlla avoimet ovet pikkujoulutunnelmissa

OSAO:n Pudasjärven yksi-
kössä järjestettiin tiistaina 
13.12. avoimet ovet pikku-
joulutunnelmissa entisessä 
kaupungintalossa, jossa yk-
sikön toiminnat ovat pää-
asiassa olleet viime syksystä 
lähtien. Puuteollisuuden ala 
ja asuntola toimivat edelleen 
Jyrkkäkoskentiellä, mutta 
muut alat Varsitiellä. 

-Opiskelijoita on noin 
170, vuoden alun jälkeen op-
pilasmäärä nousee lähelle 
kahtasataa, kertoi yksikön-
johtaja Keijo Kaukko. 

Päivän aikana oli alakoh-
taisia esittelyjä opettajan ja 
työelämän edustajien joh-
dolla. Liiketoiminnassa työ-
elämän puheenvuoron käyt-
ti Pudasjärven S-marketin 
myymäläpäällikkö Eeva-Lii-
sa Kokko, puuteollisuuden 
luokassa vieraili Kontiotuot-
teen tehtaanjohtaja Mikko 
Suontausta, sosiaali- ja ter-
veysalan opiskelijoille puhui 
Hoiva Hilla Oy:stä Ilkka Sii-

Yksikönjohtaja Keijo Kauk-
ko lupasi pitää hyvän huolen 
Pudasjärven Yrittäjien tuo-
masta viherkasvista.

Tuloaulassa avoimien ovien 
kävijät saivat tutustua juuri 
hankittuihin James ja Emma 
-robotteihin. Ne otetaan 
käyttöön vuoden vaihteessa. 

Sähkö- ja automaatioalan luokkana toimii entinen kaupunginvaltuustosali, johon peräosaan 
mahtuu myös opiskelussa tarvittavaa tarvikkeita ja kalustoa. Oikealla opettaja Esko Sivén. 

Liiketoiminta-alan luokas-
sa työelämän puheenvuoroa 
käyttämässä Pudasjärven S-
marketin myymäläpäällikkö 
Eeva-Liisa Kokko. 

tonen ja sähkö- ja automaa-
tioalan luokassa vieraili Juha 
Puhakka Eltel Networks 
Pohjoinen Oy:stä. Iltapäiväl-
lä entiset OSAO Pudasjärven 
yksikön työntekijät tapasi-
vat kahvihuoneessa. Avoi-
mien ovien kävijät saattoivat 
tutustua tiloihin vapaasti il-
tapäivälle saakka. Kaikille 
tarjottiin kuumaa glögiä ja 
joulutorttuja. 

Tuloaulassa oli uutuute-
na kaksi robottia, jotka ohjel-
moidaan ja otetaan käyttöön 
vuoden vaihteessa. Emma 

Pudasjärveläisiä mukana biokaasulaitoksen perustamisen selvittämisessä
Ranualla selvitetään toista-
miseen biokaasulaitoksen 
perustamista. Mukana on 
maatiloja Ranualta ja Pudas-
järveltä. Esiselvityshanket-
ta vetää ranualaislähtöinen 
Mika Impiö. Hankkeen kon-
sultti toimii Sonkajärveltä.

Impiö innostui selvittä-
mään asiaa viime kesänä 
omakohtaisen kokemuksen 
kautta.

– Ajoin Ranualla maati-
lan pihaan, enkä voinut tan-
kata autoon kaasua. Siitä se 
lähti. Aloimme Jan-Erik Im-
piön kanssa omatoimisesti 
asiaa selvittelemään ja pian 
saatiinkin mukaan muuta-
mia maatilallisia. 

Viljelijät ja yhteistyö-
kumppanit kokoontuivat 
välipalaveriin sekä joulu-

Eläinpuistolla oli paikalla noin 15 maatilallista sekä yhteistyökumppaneita. Pudasjärveltä ti-
laisuutteen osallistuivat Juhani Jurmu, Lasse Puhakka, Markku Puhakka, Marko Pankinaho ja 
Kimmo Jussila.

päivälliselle Ranuan Eläin-
puistolla maanantaina 12. 
joulukuuta. Monia tilalli-
sia kiinnostaa hukkaan me-
nevän energian hyödyntä-
minen heinästä ja lannasta. 
Niistä tehtyä biokaasua voi-
daan käyttää esimerkiksi lii-
kennepolttoaineena tai teh-
dä kaasun avulla sähköä.

Viimeksi Ranualla selvi-
tettiin biokaasujalostamon 
perustamista vuonna 2018. 
Tuolloin biokaasun tuotanto 
ei ollut taloudellisesti kan-
nattavaa.

Kalliita laitoksia ja 
halpaa energiaa
Biokaasun tekemisestä on 
puhuttu pitkään, mutta se ei 
ole vielä lyönyt läpi laajassa 
mittakaavassa.

– Miksi biokaasua ei tuo-
teta joka tilalla? Vastaus on, 
että laitokset ovat kalliita ja 
energia on ollut halpaa. Lai-
toksen on saanut kannatta-
vaksi vain tietyillä tiloilla, 
asiantuntija Henri Karjalai-
nen Envitecpoliksesta kiteyt-
tää.

Nyt tilanne on toinen ai-
nakin energian hinnan suh-
teen. Kun tähän lisää maa-
talouden yhä syvenevän 
kriisin, on selvää, että bio-
kaasun tuottaminen alkaa 
kiinnostaa viljelijöitä.

– Noin 40 tilaa Ranualta ja 
Pudasjärveltä on antanut tie-
toja selvitystä varten eli he 
ovat kiinnostuneita toimi-
maan osana biokaasuyhtiö-
tä, Mika Impiö kertoo.

Konsultti kerää tietoja jo-

kaisen tilan kannattavuu-
desta alkaa biokaasuyrit-
täjiksi. Esiselvitys tehdään 
viljelijöiden tilakohtaisella 
Neuvo-rahoituksella.

Pohjois-Suomen biokaa-
sulaitoksen esiselvitys val-
mistuu tammikuun loppuun 
mennessä. Selvityksessä on 
mukana hinta-arvio laitok-

sen rakentamisesta sekä eh-
dotus siitä, mihin se raken-
nettaisiin.

Tuija Linjakumpu

tulee toimimaan sotepuolel-
la mm. kotihoidossa kysel-
len kuulumisia ja viihdyt-
tämistehtävissä. Emma voi 
olla myös etänä yhteydessä 
asiakkaisiin. Palvelurobotti 
James tulee toimimaan apu-
na opiskelussa muilla aloil-
la. James pystyy myös liik-
kumaan ja mm. ottamaan 
vastaan ja opastamaan yk-
sikköön tulevia henkilöitä. 
Robottihankinnat tapahtui-
vat joulukuun alkupuolella. 

Pudasjärven yksikön 
opetushenkilökuntaan kuu-
luu kymmenen opettajaa, 
kolme ohjaajaa ja opinto-oh-
jaaja. Lisäksi opiskelijoiden 
tukena on asuntolanohjaaja/
vahtimestari, it-tuki, kaksi 
tukipalvelujen ja kaksi joh-
don työntekijää. Opiskelija-
huollon palveluita tarjoavat 
kuraattori, terveydenhoita-
ja sekä tarvittaessa psykolo-
gi. Henkilökunta on yksikön 
viiden eri alan opiskelijoi-

ta varten. Alat ovat liiketoi-
minta-, puuteollisuus-, so-
siaali- ja terveys, sähkö- ja 
automaatio- sekä kasvatus- 
ja ohjausalaa. Lisäksi tänä 
vuonna uutena on järjes-
tetty hirsi- ja korjausraken-
tamisen sekä yritystoimin-
nan opintoja rakennusalalta. 
Valman on korvannut elo-
kuussa alkanut TUVA-kou-
lutus. 

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

8-19
9-16

Kiitos Kiitos 
kuluneista kuluneista 
vuodesta ja vuodesta ja 

hyvää hyvää 
uutta uutta 

vuotta!vuotta!

111515
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kgkg
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pktpkt
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pktpkt

440000
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225050
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pktpkt
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117979
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prkprk
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prkprk
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AlkaenAlkaen
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2 pkt

pktpkt
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2 pkt

PAISTOPISTEESTÄ:PAISTOPISTEESTÄ:

2 pss
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2 pkt

AlkaenAlkaen
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669090

16169595

14149090

19199090

35350000

772020

336060

554949

559999

449595

14149090

UUDEN VUODEN VIETTOON M-TAVARATALOSTA

KESKIVIIKKO-KESKIVIIKKO 28.12.-4.1.KESKIVIIKKO-KESKIVIIKKO 28.12.-4.1.

SATOJA TARJOUKSIA 
SATOJA TARJOUKSIA 

JOKA PÄIVÄ!JOKA PÄIVÄ!

KE-LA 28.-31.12. MA-TI 2.-3.1. KE 4.1.

UUDEN VUODEN 
EDULLISESTI

HERKUT
M-TAVARATALOSTA

YRTTIVOIPATONKI YRTTIVOIPATONKI 
taitai VALKOSIPULI- VALKOSIPULI-
VOIPATONKIVOIPATONKI

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Old El PasoOld El Paso
TORTILLATORTILLA
8 kpl/326 g8 kpl/326 g

VaasanVaasan
OOHOOH
DONITSIDONITSI
6 kpl/200 g6 kpl/200 g

TaffelTaffel
PERUNALASTUT PERUNALASTUT jaja  
SNAKSITSNAKSIT
115-150 g115-150 g

ValioValio
VIOLA VIOLA 
TUORE-TUORE-
JUUSTOT JUUSTOT 200 g200 g

TucTuc
SUOLA-SUOLA-
KEKSIKEKSI
3x100 g3x100 g

ForssanForssan
ITALIAN-, PUNAJUURI- ITALIAN-, PUNAJUURI- taitai
PERUNASALAATTI PERUNASALAATTI 400 g400 g

HKHK
AITOAITO
NAKIT NAKIT 
350-360 g350-360 g

HartwallHartwall
PEPSI MAXPEPSI MAX
1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

Kariniemen broilerinKariniemen broilerin
LIEKKI- LIEKKI- taitai HUNAJASIIVET  HUNAJASIIVET taitai    
CRISPY HOT WINGS CRISPY HOT WINGS 700 g700 g

KivikylänKivikylän
VANHANAJAN VANHANAJAN 
NAKKI NAKKI 380 g380 g

KivikylänKivikylän
PALVARINPALVARIN
LIHAPYÖRYKKÄ LIHAPYÖRYKKÄ 
350 g350 g

KivikylänKivikylän
KUNKKUKUNKKU
PIZZAT PIZZAT 280-300 g280-300 g

ArlaArla
JOGURTITJOGURTIT
1 kg1 kg

HyväHyvä
NAUTANAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

DolmioDolmio
PASTA-PASTA-
KASTIKKEET KASTIKKEET 500 g500 g

PandaPanda
LAKUPALALAKUPALA
PUSSIT PUSSIT 
180-250 g180-250 g

ValioValio
POLARPOLAR
JUUSTOVIIPALEET JUUSTOVIIPALEET 
300 g300 g

FazerFazer
RUISPUIKULATRUISPUIKULAT
9 kpl/500 g9 kpl/500 g

HKHK
UUNILENKKIUUNILENKKI
400 g400 g

HKHK
BALKANBALKAN
MAKKARA-MAKKARA-
TANKO TANKO 500 g500 g

ValioValio
OLTERMANNIOLTERMANNI
JUUSTOJUUSTO
250 g250 g

OululainenOululainen
RUISLIMPPURUISLIMPPU
700 g700 g

Hyvää Uutta Hyvää Uutta 
Vuotta 2023!Vuotta 2023!

Atria Kunnon Atria Kunnon 
GRILLINAKKIGRILLINAKKI
840 g840 g

AtriaAtria
LIHAPYÖ-LIHAPYÖ-
RYKKÄ RYKKÄ 360 g360 g

SnellmanSnellman
TOSI MUREATOSI MUREA
KEITTO-, PALVI- KEITTO-, PALVI- taitai  
KORPPUKINKKU KORPPUKINKKU 
200 g200 g

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl
2 pkt/talous2 pkt/talous

TÄHTI-TÄHTI-
SADETIKKUSADETIKKU
6 kpl6 kpl

TÄHTI-TÄHTI-
SADETIKKUSADETIKKU
lajitelmapakkauslajitelmapakkaus

MustangMustang
PLASMA-PLASMA-
SYTYTIN SYTYTIN 
22 cm22 cm

MustangMustang
PLASMA-PLASMA-
SYTYTINSYTYTIN

Ledcore Ledcore 
OTSAVALO OTSAVALO 
* 800 lumen* 800 lumen
* ladatattava* ladatattava

Airam LukaAiram Luka
OTSALAMPPU OTSALAMPPU 
* 1200 lumen* 1200 lumen
* ladattava* ladattava

KUULO-KUULO-
SUOJAIMETSUOJAIMET

SUOJALASIT SUOJALASIT 

PolarPolar
ULKOTULI  ULKOTULI  
6 kpl 10 cm6 kpl 10 cm

PolarPolar
ÖLJYKYNTTILÄÖLJYKYNTTILÄ
6 kpl6 kpl
Paloaika 55hPaloaika 55h

HaviHavi
TUIKKUTUIKKU
50 kpl50 kpl

PolarPolar
ULKOROIHU ULKOROIHU 
JÄTKÄN-JÄTKÄN-
KYNTTILÄKYNTTILÄ

T. Kauppiaat ja T. Kauppiaat ja 
henkilökuntahenkilökunta
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Kirkkovaltuusto hyväksyi alijäämäisen talousarvion
Nykyinen kirkkovaltuusto 
piti viimeisen kokouksensa 
12.12. Hilturannan leirikes-
kuksessa. Kokousta seuraa-
maan oli kutsuttu vaaleis-
sa valitut uudet valtuutetut. 
Uusi valtuusto kokoontuu 
ensimmäisen kerran tammi-
kuun 9. päivänä. Kirkkoher-
ra Timo Liikanen sanoikin, 
että uusi valtuusto pääsee 
heti tositoimiin. Tammikuun 
aikana uusille valtuutetuille 
järjestetään perehdyttämis-
tä seurakunnan eri työaloi-
hin. Ensimmäisen vuoden 
aikana uusi valtuusto miet-
tii vastuuryhmien toimintaa 
ja päivittää strategiaa vuosil-
le 2024-2026. Liikanen ker-
toi, että tänä vuonna lap-
sia kastetaan vähemmän 
kuin edellisvuonna. Paikka-
kunnalta poismuutto on ol-
lut vilkkaampaa kuin viime 
vuonna. Toisaalta paikka-
kunnalle on muuttanut 183 
ihmistä. Tänä vuonna kirk-
koon liittyneitä on ollut 13 ja 
eronneita 31. Seurakunnan 
läsnä oleva väestö marras-
kuun lopussa oli 6518. 

Vuoden 2023 talousarvio 
oli laadittu 1,50 kirkollisve-
roprosenttiin pohjautuen. 

Vuosikate on ylijäämäinen 
69 000 euroa. Seurakunnan 
varsinaisen toiminnan ja in-
vestointien nettorahavirta 
on talousarviovuonna 2023 
alijäämäinen 667 000 euroa. 
Suunnitellut investoinnit 
ja alijäämä katetaan aikai-
sempien vuosien ylijäämis-
tä. Rahoitusasema tulee py-
symään investoinneista 737 
000 euroa huolimatta vah-
vana, vaikka investoinnit 
katetaan kassavaroista. Ra-
hoitusarvopaperit, rahat ja 
pankkisaamiset arvioidaan 
olevan vuoden 2023 lopus-
sa noin 1,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 tulokseen 
vaikuttavat kertaluotoiset 
kulut ovat noin 14 000 euroa, 
verotulojen täydennysavus-
tuksen pieneneminen noin 
10 000 euroa, metsämyynti-
tulojen kasvaminen vuoteen 
2022 nähden noin 65 000 eu-
roa, investoinneista tulevat 
lisäpoistot noin 30 000 euroa, 
sekä henkilöstövaihdoksis-
ta johtuva henkilöstömeno-
jen kasvaminen noin 40 000 
euroa. Näiden yhteisvaiku-
tus tulokseen laskevasti on 
yhteensä noin 29 000 euroa. 
Lisäksi kustannuksia kas-

vattaa hintojen yleinen nou-
su, jota pyritään kompen-
soimaan mm. vuokratulojen 
kasvattamisella. 

Talousarviokirjaan sisäl-
tyi myös hautainhoitora-
haston talousarvio vuodel-
le 2023, jonka arvioitu tulos 
osoittaa 7 090 euron alijää-
mää.

Talouden  
toteutumaa ja 
tulevaa
Talouspäällikkö Juho Järve-
lin kertoi valtuutetuille ta-
louden toteutumasta loka-
kuun loppuun mennessä. 
Säästöjä on kertynyt 100 000 
euroa ja kirkollisveroa on 
kertynyt ennakoitua enem-
män noin 73 000 euroa. Puu-
kaupoissa ei päästy ihan ta-
voitteeseen. Inflaatio eli 
kuluttajahintojen muutos 
ja koko kirkkoa koskeva jä-
senmäärän aleneminen vai-
kuttavat myös seurakunnan 
talouden hoitoon. Järvelin 
kertoi, että kirkollisvero on 
päätetty pitää silti 1,5 pro-
sentissa. Valtionrahoituksel-
la (155 000 euroa) katetaan 
hautaustoimen, väestökir-

janpidon sekä kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaiden ra-
kennusten ja irtaimiston 
ylläpito. Seurakunnan talou-
den suunnittelussa ennakoi-
daan rakennusten kohoavat 
yläpitokulut ja henkilöstön 
nousevat palkkakulut. Ta-
louspäällikön mielestä seu-
rakunnan talous näyttää 
tällä hetkellä hyvältä, joka 
kestää hyvin yhden alijää-
mäisen vuodenkin. Vuo-
si 2023 näyttääkin noin 120 
000 alijäämäiseltä. Vuosien 
2023-2025 investointikohteet 
koskettavat seurakuntakes-
kuksen remonttia ja Riekin-
kankan hautausmaan hir-
siaidan korjausta. Järvelin 
arveli, että seurakunnan tu-
lee pohtia kulujen leikkaus-
ta tai veroprosentin nostoa 
suunnitelmavuosille 2024 ja 
2025. 

Ensi vuoden  
toimintaideoita 
Tulevaan toimintasuunni-
telmaan liittyen kirkkoher-
ra Liikanen arveli, että tur-
vallisuushuolet ynnä muut 
asiat vaikuttavat taloudelli-
sen avustamistarpeen kasva-
miseen. Ensi vuonna on tar-
koitus järjestää sisällöltään ja 
toteutuksiltaan vaihtelevia 
messuja ja iltakirkkoja. Lähe-
tystyötä halutaan tuoda seu-
rakuntalaisille tutummaksi 
ja lapsille opetetaan päivä-
kerhossa Raamatun kerto-
muksia ja lasten hengellisiä 
lauluja. Isoiskoulutuksessa 
toteutetaan yhdessä suun-
niteltuja hartaushetkiä, jois-
sa norilla on mahdollisuus 
ehtoollisen viettoon. Ikäih-
misille järjestää vuoden ai-
kana muutamia arkipäivän 
kirkkohetkiä. Rippikoululai-
sille järjestetään Sarakylässä 
ja Syötteellä tapahtuma, jos-
ta he saavat rippikoulumer-
kinnän. Seurakuntalaisten 
osallisuutta vastuuryhmissä 
vahvistetaan perheille suun-
nattujen tapahtumien järjes-
tämisessä. Perhemessujen 

Vanha ja uusi valtuusto olivat kuulolla, kun talouspäällikkö ja kirkkoherra selvittivät talou-
teen ja toimintaan liittyviä asioita tästä ja tulevasta vuodesta. Kokouksen lopuksi vanhat val-
tuutetut saivat muhkean kukkapaketin kotiin viemisiksi.

Valtuuston puheenjohta-
ja Esko Ahonen kiitti kirkko-
herraa erinomaisesta joh-
tamisesta nelivuotiskauden 
haasteiden läpi sekä uut-
ta talouspäällikköä, joka on 
tarttunut toimeen kiitettä-
vällä tavalla. Ahonen mieles-
tä seurakunnan työilmapii-
ri on ollut hyvä, josta kiitos 
kaikille työntekijöille. Kii-
tokset saivat myös valtuu-
tetut, joiden kanssa on ol-
lut hienoa työskennellä ja 
viedä asioita eteenpäin seu-
rakuntalaisten parhaaksi. 
Lopuksi Ahonen toivotti uu-
delle valtuustolle onnea ja 
menestystä ja kehotti hei-
tä osallistumaan seurakun-
nan tilaisuuksiin ja osallistu-
maan vastuuryhmiin.

alkamisajankohta tulee ole-
maan ensi vuonna aina kel-
lo yksitoista. Seurakuntalai-
sia rohkaistaan esittämään 
musiikkia seurakunnan tilai-
suuksissa. 

Omakotitalo- 
tonttien  
vuokrasopimuksia
Sauli Vähäkuopukselle ja 
Tanja Alatalolle uusittiin 50 
vuodeksi omakotitalotontin 
vuokrasopimus kirkkoneu-
voston päivittämällä hinnal-
la.  Samoin uusittiin Asko ja 
Sirpa Nurmelan omakotita-
lotontin vuokrasopimus 50 
vuodeksi päivitetyillä hin-
noilla. 

Hautapaikkojen 
luovutushinnat 
2023
Kirkkolain mukaan hautasi-
jan luovuttamisesta ja hau-
taamiseen liittyvistä palve-
luista tulee periä maksut, 
joiden määräämisessä ote-
taan huomioon seurakun-
nalle palvelun tuottamises-
ta aiheutuvat kustannukset. 
Maksujen perusteiden tu-
lee olla samat kaikille, joilla 
on oikeus tulla haudatuksi 
seurakunnan hautausmaal-
le. Seurakunta voi myöntää 
kokonaan tai osittain vapau-
tuksen maksuista, jos vaina-
ja on ollut rintamaveteraa-
ni, tai siihen rinnastettavasta 
syystä. Maksuvapautus voi 
koskea myös edellä tarkoite-
tun henkilön puolisoa. Neu-
vosto tehnyt maksuihin ko-
rotuksia verrattuna kuluvan 
vuoden taksoihin, jotka val-
tuusto hyväksyi. 

Vastuuryhmä- 
läisille  
korvauksia?
Eniten keskustelua toiminta-
suunnitelmasta herätti Veli 
Nikulan kysymys: ”Voisi-
ko vastuuryhmäläiset saada 
korvauksia osallistumises-
taan? Se nostaisi arvostusta 

Vanhat joulukortit kertovat 
1920-luvun alun joulukor-
teissa toivotetaan ”haus-
kaa” ja ”rauhallista” Joulua, 
vaikka Suomea repineestä 
sisällissodasta ei ole kulu-
nut kuin muutamia vuosia. 
Joulukorttien toivotusten 
sanoma oli selvä, haluttiin 
mennä eteenpäin ja katsoa 
tulevaisuuteen avoimin mie-
lin. Korttien kuvat antavat 
viestin rauhallisesta elämäs-
tä ja tyytyväisyydestä. Oman 
kodin lämpö ja rauha löytyi-
vät paikasta, joka oli kauka-
na muista ikään kuin met-
sän takana. Kynttilän valo 
oli siihen aikaan ainut valon 
lähde, jos halusi työskennel-
lä illalla. Tosin öljylamput ja 

piisi toivat maaseudun taloi-
hin lisävaloa. Joulun pyhinä 
käytiin kirkossa ja silloin oli 
aikaa myös hiihdellä lumi-
sen metsän keskellä ilman 
suurempia kiireitä, katsella 
ja nauttia vain talvisen luon-
non ihmeitä. Joulu poikkesi 
muista juhlista, sitä odotet-
tiin. Siivottiin paremmin ja 
tuotiin oljet ja kuusi tupaan. 
Kuuseen kiinnitettiin langal-
la muutamia kynttilöitä. Elä-
mä maaseudulla oli yksin-
kertaista. Joulun pääruoka ei 
tosin vielä 1920- ja 1930-lu-
villa ollut kinkku, vaan pöy-
dässä saattoi olla paistettu 
lampaanlapa. Oman maan 
perunoista ja lantuista teh-

tiin joulua varten laatikko-
ruuat, joita syötiin harvoin 
muulloin. Järvistä saadut 
kalat kuivatettiin tai suolat-
tiin. Kuhasta ja hauesta teh-
tiin jouluksi lipeäkalaa. Jou-
lupuurona oli kaura- tai 
ohraryynipuuro. Jos jou-
lulahjoja saatiin, ne olivat 
yleensä omin käsin tehtyjä 
ja niitä osattiin myös arvos-
taa. Suuremmissa kaupun-
geissa kuten Turussa kau-
punkilaiset saattoivat ostaa 
1920-luvulla joululahjoiksi 
esimerkiksi leninkikangasta, 
puserosatiinia, omenia, mar-
jamehuja, rusinoita, savuste-
tun kinkun, sekahedelmiä, 
marmeladia, keksejä, kuk-

kia, mäkikelkkoja, Kansan-
arpajaisten arpoja ja kirjoja.

Ape Nieminen Joulukortit: Urpo Iinatin 
kokoelma

ja saisimme ehkä nuoria mu-
kaan, jonka vaikutus näkyisi 
seuraavissa vaaleissa” Kirk-
koherra vastasi, että vas-
tuuryhmässä toimiminen ei 
ole hallinnollista toimintaa, 
vaan vapaaehtoista. Terttu 
Puurunen oli kirkkoherran 
kanssa samaa mieltä. Sointu 
Veivo muistutti vapaaehtoi-
sista, jotka toimivat saatto-
ryhmässä. Mauno Ruokan-
gas oli valmis kannattamaan 
Nikulan esitystä, mutta lop-
pujen lopuksi valtuutetut 
ymmärsivät, että ehdotusta 
täytyy miettiä vielä tarkem-
min myös talouden näkökul-
masta, joten asia siirrettiin.

Ape Nieminen



7PUDASjärveläinenNro 52 •  ke 28.12.2022

Kauneuskeskus Salotar palvelee
Vuoden vaihteessa tulee ku-
luneeksi 30 vuotta, kun Ku-
renalan keskustassa toimiva 
Kauneuskeskus Salotar aloit-
ti toimintansa. Tänä päivänä 
liikkeestä löytyvät parturi-, 
ja kampaamo-, kauneushoi-
tola- ja valokuvauspalve-
lut. Harri Paananen kuvaa 
parturityön ohella sopimus-
ten mukaan studiossa lapsi-, 
perhe-, valmistujais-, hää- ja 
passikuvia sekä tarvittaes-
sa asiakkaan miljöössä. Teija 
Hilden hoitaa kauneushoito-
lan palvelut. Harrin ja Teijan 
tarjoamien palveluiden vah-
vuutena on pitkäaikainen 
kokemus ja vahva ammatti-
taito hius- ja kauneushoito-
alalta sekä asiakasta kunni-
oittava yksilöllinen palvelu. 
Salottaresta löytyy hiusten- 
ja ihonhoitoon tarkoitettuja 
tuotteita sekä luonto-aihei-
sia valokuvatauluja. Yhtiö-
kumppanit haluavatkin sa-
noa isot kiitokset mukaville 
pudasjärvisille asiakkail-
le, jotka ovat mahdollista-
neet yritystoiminnan jatku-
misen näihin päiviin saakka. 
Salottaren pitkäaikaisemmat 

asiakassuhteet ovat 30 vuo-
den takaa. On tärkeää, että 
paikkakuntalaiset käyttävät 
oman kaupungin yrittäjien 
tarjoamia palveluita. Muu-
ten ne eivät säily.

Hiuksissa  
ollaan menossa  
räväkämpään 
suuntaan
- Viime aikoina hiuksissa 
on suosittu luonnollisia vä-
rejä ja leikkauksia. Suun-
ta tulevaisuudessa tulee 
olemaan hiukan räväkäm-
pi. Asiakkaat haluavat vies-
tittää hiusten leikkaamisel-
la tai värjäämisellä heidän 
omaa persoonallisuuttaan ja 
yksilöllisyyttään. Tärkein-
tä on, että hiukset sopivat 
persoonan tyyliin, hänen ta-
paansa laittaa hiukset ja ovat 
helppohoitoiset. Myös ki-
harat räväköityvät ja luon-
nollista hiusten taipuisuut-
ta pyritään korostamaan. 
Miesten hiusmuoti on me-
nevässä hiukan pitempään 
päin. Käytetään kerrostettu-
ja ja kevennettyjä leikkauk-

sia, aivan samoin kuin nai-
silla, jolla pyritään hiusten 
kuohkeuteen ja näyttävyy-
teen, kertoi Harri.

Talvi rasittaa  
kasvojen ihoa
- Talvi-ihon suojaaminen ja 
kosteuttaminen on nyt ajan-
kohtaista. Viima ja pakka-
nen ovat raju yhdistelmä 
iholle ja jokaisen kannattaa 
pyrkiä käyttämään ihollaan 
tuotteita joilla saa sen säi-
lyttämään kosteustasapai-
non ilman suurempia heit-
telyitä. Esimerkiksi vedetön 
suojavoide tai ravitseva päi-
vävoide ja puuteri yhdessä 
tekevät ihon pinnalle suo-
jamuurin ulkoista rasitusta 
vastaan. Vaatetuksella kan-
nattaa lisäsuojata, mikäli ul-
koilee kovemmilla pakkas-
keleillä, kertoi Teija.

Talven kylmiin pimeisiin 
pakkaspäiviin Teija suositte-
lee lämpimästi kuumakivi-
hierontaa ja ravitsevaa kas-
vohoitoa niin itselle kuin 
lahjaksi ystävälle

Ape Nieminen
Teijan ja Harrin tarjoamien palveluiden vahvuutena on pitkäaikainen kokemus ja vahva am-
mattitaito hius- ja kauneushoitoalalta.

Kansalaisten avuksi 
on tultava

Keskustellessani ihmis-
ten kanssa on sähkön hin-
ta noussut päällimmäisek-
si huolenaiheeksi. Nämä 
huolet on otettava vaka-
vasti. Venäjän Eurooppaa 
vastaan käymä energia-
sota on sekoittanut ener-
giamarkkinat ja nostanut 
sähkön hinnan ennätys-
korkealle. Uutinen Olki-
luoto 3:n käyttöönoton vii-
västymisestä on tuonut 
uusia huolia moneen ko-
tiin. Sähkölaskut kasvavat 
sietämättömän suuriksi. 

Syyskuun budjettirii-
hessä Marinin hallitus teki 
monia ihmisten toimeentu-
loa helpottavia päätöksiä. 
Esimerkiksi elokuussa to-
teutettu useiden etuuksien 
ylimääräinen indeksikoro-
tus, määräaikainen sähkön 
arvonlisäveron alennus, 
määräaikainen sähkövä-
hennys ja sähkötuki tuovat 
monelle helpotusta. Joulu-
kuussa maksetaan ylimää-
räinen lapsilisä.

On kuitenkin selvää, 
että tarvitsemme lisätoi-
mia, joilla voimme tukea 
kotitalouksia ja yrittäjiä 
kestämättömässä tilantees-
sa. Valittujen keinojen on 
oltava nopeasti vaikutta-
via, eivätkä ne saa lisätä 
sähköpulan riskiä.

Hallitus linjasi nyt jou-
lunalusviikolla SDP:n säh-
kön hintakattoa koskevan 
esityksen pohjalta kolmes-
ta uudesta toimesta. Ensisi-
jainen uusi toimi on kerta-
korvauksena toteutettava 

takautuva hintakatto mar-
ras-joulukuun sähkölas-
kuista alkaen. Lisäksi mah-
dollistetaan maksuajan 
antaminen kaikille asiak-
kaille ja valmistellaan jous-
toon ja säästöön kannus-
tavaa varsinaista sähkön 
kattohintaa.

Hintakatto ja maksu-
aika rahoitetaan energia-
alan ylisuuriin voittoihin 
puuttuvalla windfall-ve-
rolla ja kantaverkkoyhtiö 
Fingridin kautta saatavilla 
tuloilla.

Hintakriisi koskee myös 
yrityksiä. Sähkön kulutus-
ta vähentäville yrityksil-
le on maksettava kulutus-
joustosta. Kulutusjoustot 
laskevat pörssihintoja ja 
auttavat vähentämään säh-
kökatkoja.

Kotitalouksien ja yrit-
täjien on pärjättävä talven 
yli. Venäjän energiasota ei 
synnyttää suomalaisia uh-
reja. Jokaisen pitää voida 
selviytyä kohtuullisin kus-
tannuksin kevään tuloon. 
Olemme pääministeri San-
na Marinin johdolla val-
miita ottamaan käyttöön 
kaikki keinot, joilla sähkön 
hinta pidetään kohtuulli-
sena. Epävarmuuden kes-
kellä tarvitsemme politiik-
kaa, jossa pidetään kaikki 
mukana.

Tytti 
Tuppurainen 

Kansanedusta-
ja,  eurooppa- 

ja omistaja-
ohjausministeri

Mhy Koillismaa ry:n valtuuston kokous
Mhy Koillismaan valtuus-
to kokoontui Taivalkoskel-
la  16.12.2022 vuosittaiseen 
syyskokoukseen päättä-
mään vuoden 2023 toimin-
tasuunnitelmasta, budjetis-
ta sekä luottamushenkilöistä 
sääntöjen mukaisesti.

Yleiskeskustelussa ko-
rostui huoli yksityisen met-
sätalouden olemassaolo-
oikeudesta ympäröivän 
yhteiskunnan taholta, vaik-
ka metsät on Suomen yhteis-
kunnan ehdottomia tukijal-
koja niin taloudellisen kuin 
sosiaalisen sekä ekologisen 
näkökulmien kannalta. 

Maailmantilanteen epä-
vakaisuuden johdosta met-
sät ja niiden tuomat eri 

käyttömahdollisuudet ovat 
Suomen etu.  Venäjän sul-
keuduttua raaka-aineen 
tuontimaana, on kotimai-
sen puun markkinanäky-
mät positiivisessa nousussa. 
Pohjois-Suomen tuotanto in-
vestointien valmistuttua lä-
hiaikoina, on kuitupuun me-
nekkivaikeudet historiaa. 
Metsänomistajilla tulisikin 
valmistautua uuteen tilan-
teeseen mm. parantamal-
la metsätieverkostoa, johon 
2023 alusta on yhä parempia 
mahdollisuuksia rahoituk-
senkin suhteen.  

Energiasektorin raaka-ai-
neen tarve on noussut var-
teenotettavaksi kilpailijak-
si kuitupuumarkkinoilla. 

Myös Ukrainan sodan jäl-
keinen jälleenrakentaminen 
auttaa puutuotteiden me-
nekkiä, kun se aika tulee. 
Toivottavasti mahdollisim-
man pian.

Mhy Koillismaan val-
tuusto päätti valtuusto-
kauden 2:lle viimeisel-
le vuodelle, että valtuuston 
puheenjohtajana jatkaa Veli 
Määttä Kuusamosta ja hä-
nen varahenkilökseen va-
littiin Auri Haataja Pudas-
järveltä. Hallitus valitsi 
puheenjohtajakseen Heik-
ki Lehtiniemen Posiolta ja 
varapuheenjohtajaksi Jouni 
Säkkisen Kuusamosta. Va-
lintoja valmistelevaan toimi-

kuntaan valittiin Juha Säk-
kinen, Aila Vääräniemi, Esa 
Pihlaja, Esa Sarajärvi.

Hallitukseen valittiin: 
Heikki Lehtiniemi Posio 
(varalle Jari Väisänen), Rei-
ma Revonmäki Posio (Pek-
ka Mursu), Jouni Säkkinen 
Kuusamo (Antti Leskelä), 
Pertti Nissi Kuusamo (Ulla 
Parviainen), Jaakko Soronen 
Taivalkoski (Aila Vääränie-
mi), Pirjo Jylkäs Taivalkoski 
(Anita Lukkari), Matti Ala-
talo Pudasjärvi (Pekka Jur-
mu), Hannu Nissi Pudasjär-
vi (Veera Kuha). AH

Vasemmalla valtuuston pj Veli Määttä sekä koko hallitus 2023-2024.
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Tietäjät vierailivat Betlehemissä pyhän perheen luona 
Jerusalemissa kuohui, sil-
lä kuningas Herodes oli rai-
voissaan. 

Mitä tämä idästä hä-
nen puheilleen tullut tietä-
jäporukka selitti? Nähneen-
sä ihmeellisen tähden, joka 
kertoisi uuden kuninkaan 
syntymästä? Hänhän oli val-
lananastuksen pelossa sur-
mauttanut jo pari poikaan-
sa ja lempivaimonsa? Ja nyt 
tämä?

Herodes pelästyi ja kutsui 
ylipapit ja lainopettajat pai-
kalle. Kyllä, nämä nyökytte-
livät, mutta ei Jerusalemissa. 
Kirjoitusten mukaan uuden 
kuninkaan oli määrä syn-
tyä Juudean Betlehemissä. 
Herodes pyysi Betlehemiin 
suuntaavia tietäjiä ilmoit-
tamaan lapsen löytymises-
tä, sillä hänkin haluaisi tulla 
kunniakäynnille. Kun tietä-
jät saivat unessa jumalalli-
sen ilmoituksen kuninkaan 
juonista, he päättivät lapsen 
tavattuaan palata toista tietä 
omaan maahansa.

Tietäjien käynnin muis-
toksi läntinen kristikunta 
viettää loppiaista, kolmen 
kuninkaan päivää. Kuvatai-
teessa aihe tunnetaan Ku-
ninkaiden kumarruksen ni-
mellä. Tavallisesti heidät on 
kuvattu seimen äärelle kun-
nioittamaan Marian sylissä 
olevaa lasta. Yllä loistaa Bet-
lehemin tähti, jonka kahdek-
sansakaraisena on tulkittu 

merkitsevän täydellisyyttä ja 
taivaallisuutta. Seimen risai-
nen katos viittaa kuninkaal-
lista lasta tulevaisuudessa 
odottavaan kärsimykseen. 

Tietäjät eivät kuitenkaan 
saapuneet seimen äärelle, 
vaan tähti johdatti heidät ta-
loon, ja he näkivät ”lapsen 
ja hänen äitinsä Marian. Sil-
loin he maahan heittäytyen 
kumarsivat lasta, avasivat 
arkkunsa ja antoivat hänelle 
kalliita lahjoja: kultaa, suit-
suketta ja mirhaa”. (Matt. 
2:11.) 

Pappiskuninkaita 
idästä
Tietäjät, idän viisaat, tutki-
vat tähtiä ja tunsivat astro-
logiaa. Kreikaksi heistä on 
käytetty sanaa mágos (mon. 
mágoi), joka on tarkoitta-
nut muun muassa opettajaa, 
pappia, lääkäriä, astrologia 
ja näkijää. Matteuksen ku-
vaamiin tietäjiin sopisi väl-
jästi ajatus papeista, joilla oli 
uskonnollista ja filosofista 
tietämystä. 

Jos maagit lähtivät täh-
titieteen keskuksesta Ba-
bylonista, matka kesti 
kuukauden, kaksi, jopa kau-
emminkin. Luultavasti he 
suuntasivat länteen ikivan-
haa midianilaisten karavaa-
nitietä pitkin. Heidän lähtö-
paikakseen on arveltu myös 
Jemeniä, jossa tuolloin asui 

juutalaisia. 
Tietäjiä on saattanut olla 

isokin matkue, jopa kymme-
niä henkilöitä. Legendoissa 
heidän lukumääräkseen on 
mainittu milloin seitsemän 
ja milloin kaksitoista. Lo-
pulta se vakiintui kolmeksi 
heidän lahjojensa lukumää-
rän sekä ihmisen ikäkausien 
(nuoruus, keski-ikä ja van-
huus) ja keskiajalla tunnet-
tujen maanosien (Eurooppa, 
Aasia ja Afrikka) mukaan. 
Kolmikko nimettiin 500-lu-
vulla Kaspariksi, Melkiorik-
si ja Baltasariksi.. 

Näimme hänen 
tähtensä
Maagit olivat nähneet täh-
titaivaalla ilmiön, jonka he 
tulkitsivat kertovan kunin-
kaallisen lapsen syntymästä 
ja joka kiinnitti heidän huo-
mionsa kaukaiseen Juude-
aan. Satoja vuosia aiemmin 
Babylonissa pakkosiirtolai-
suudessa olleiden juutalais-
ten kertomus Israelin Mes-
siaan tähdestä oli kenties 
jäänyt persialaisten perimä-
tiedoksi. Näin maagit oli-
sivat ymmärtäneet odottaa 
ihmeellistä tähteä ja lähteä 
kohti Jerusalemia, jonka he 
tiesivät olevan kuninkaan ja 
kuuluisan temppelin kau-
pungin.

Betlehemin tähden on 
nähty viittaavan niin sa-

Lahja lapselle. (Linnankirk-
ko, Wittenberg. Kuva: Sisko 
Ylimartimo.)

Rudolf Koivu: Tietäjät tulevat itäisiltä mailta. Kuvitusta Signe 
Kanteleen kirjaan Jeesuslapsi  (1948). - Tietäjien hahmoissa 
näkyy Koivun kiinnostus itämaiseen kulttuuriin. Hän kuvitti 
samalla koristeellisella tyylillä myös tuhannen ja yhden yön 
satuja. 

Pieter Brueghel vanh.:  Kuninkaiden kumarrus lumisessa talvimaisemassa, 1560-luku. - Eu-
roopassa oli 1500-luvulla hyvin kylmää, aikaa on kutsuttu pieneksi jääkaudeksi. Maalaukses-
sa onkin pääosa talven kuvaamisella, seimi lapsineen jää vasemmassa reunassa lähes piiloon. 
Kun kylmästä hytisevä seurue tulee tietäjien perässä, kaupunkilaiset jatkavat arkisia puuhi-
aan, noutavat vettä ja polttopuita. (Reinhart Collection, Winterthur. Kuva Wikimedia Com-
mons.)

Peter Paul Rubens: Kuninkaiden kumarrus, 1630-luku. - Sei-
men ääressä lapsen edessä kumartuvat tietäjät ovat erirotui-
sia ja -ikäisiä ja heillä on mukanaan saattue turvamiehiä.  Yl-
häällä barokin ajan taiteelle tyypilliset kerubit laskeutuvat 
katsomaan kohtausta. (King’s College Chapel, Cambridge. 
Kuva: Wikimedia Commons.) 

nottuun konjunktioon, jos-
sa kaksi tai useampi tähti 
maasta katsottuna asettuu 
samalle linjalle, esimerkik-
si Jupiterin ja Saturnuksen 
konjunktioon vuonna 7–6 
eKr. Jos Jeesuksen oletetaan 
syntyneen 3–2 eKr., tämän 
ns. suuren konjunktion ajan-
kohta näyttää liian varhai-
selta. 

Tähtenä on pidetty myös 
vuonna 2 eKr. tapahtunutta 
Jupiterin ja Venuksen kon-
junktiota. Tuolloin Jupiter 
kohtasi kymmenen kuukau-
den aikana kahdesti Venuk-
sen ja ohitti kolme kertaa 
Reguluksen ja näytti kul-
kevan taivaalla kohti länt-
tä. Regulus on Leijonan täh-
distön kirkkain tähti, ja sen 
nimi merkitsee kuninkaallis-
ta tai kuningastähteä. Jupiter 
puolestaan on astrologias-
sa liitetty kuninkaiden syn-
tymään. 

Idän viisaiden tapaama 
Jeesus ei ollut enää se syli-
vauva, jonka paimenet oli-
vat tavanneet. Hän oli use-
an kuukauden, jopa vuoden 
ikäinen pienokainen. Tie-
täjien vaivihkaisesta pois-
tumisesta suuttunut Hero-
deshan käski surmauttaa 
Betlehemissä kaksivuoti-
aat ja sitä nuoremmat poi-
kalapset. Pieni Jeesus-lapsi 
pelastui Matteuksen kuvaa-
malta joukkosurmalta paet-
tuaan vanhempiensa muka-
na Egyptiin. 

Kirjallisuutta: Sisko Yli-
martimo. Marian katse. Ku-
via, kuvitelmia ja kertomuk-
sia. Avain 2021.

Sisko Ylimartimo

Kirjoittaja on Pudasjärvel-

tä syntyisin oleva tietokirjai-
lija. Hän asuu nykyisin Rova-
niemellä.

OSAOn Pudasjärven yksiköstä 
valmistuu osaajia ympäri vuoden

OSAOn Pudasjärven yksi-
kössä juhlittiin ennen joulu-
lomalle lähtöä syyskaudella 
valmistuneita. Valmistuneita 
on kaikkiaan kaksikymmen-
tä. Heistä tutkintoon valmis-

Sahaprosessinhoitajaksi val-
mistunut Shafai Reza ja hä-
nen omaopettaja lehtori Jari 
Ruutikainen

tui 11 ja tutkinnon osista 9 
henkilöä. Tutkinnon osista 
valmistuneet ovat opiskel-
leet mm. hoiva-avustajan tai 
hirsi- ja korjausrakentami-
sen koulutuksen.

Tutkintoon valmistuneis-
ta ovat antaneet luvan ni-
mensä julkaisemiseen seu-
raavat henkilöt. 

Liiketoiminnan perus-
tutkinto merkonomi: Jurmu 
Julia, Pesälä Sanna-Sofia ja 
Tuomaala Miia-Liisa. 

Puuteollisuuden perus-
tutkinto sahaprosessinhoi-
taja: Shafai Reza ja Gham-
bart Fetz Ibrahim. 

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto lähihoitaja: 

Ojala Eija ja Pelttari Emmi. 
Sähkö- ja automaatio-

alan perustutkinto sähkö-
asentaja: Rautio Joni ja Vir-
rankari Jussi. 

Kasvatus- ja ohjausalan 
ammattitutkinto koulun-
käynnin ja aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan ohjaaja: Lotvo-
nen Pia. KM
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K-rauta tarjosi 
joulukahvit

Jukka ja Jaana Valko-
la henkilökuntineen tar-
josivat asiakkailleen 
joulukahvit 15-16.12. Kak-
sipäiväisellä tempauksella 
kauppiaspariskunta halu-
si tuoda hyvää joulumiel-
tä mahdollisimman mo-
nelle liikkeessä käyneelle. 
Jukka kertoi, että joulu-
kahvitarjoilu houkutte-
li paikalle ihan mukavasti 
porukkaa ja samalla hen-
kilökunta palveli asiakkai-
ta asiantuntevalla otteel-
la. Joulumyynti on hieman 
muuttunut, mitä se on ol-
lut 20 vuotta sitten. Suosi-
tuimmat artikkelit talviai-
kaan ovat lumityövälineet 
lumilingoista aina tämän 
päivän hittituotteeseen 

lumilastaan. Lumilas-
ta soveltuu erinomaises-
ti piha-alueen käytävien, 
ramppien, seinän vierus-
tojen ja ”ahtaiden paikko-
jen” puhdistamiseen lu-
mesta, josta lumikolalla 
lunta on vaikeampi ottaa. 
Pitkän vartensa ansiosta 
lumilastalla voi puhdis-
taa myös vähän korkeam-
malla olevat katot tai lait-
teet. Lumilastan hinta on 
vain parikympin luokkaa. 
K-raudan myydyimpiä 
tuotteita ovat myös ilma-
lämpöpumput. Pakkasten 
tullessa moni työmies uu-
sii talvityövaatteensa pää-
hineestä kenkiin.

Ape Nieminen

Lumilastalla saa puhdasta jälkeä vaikeistakin paikoista 
tai kerätä lumet yhteen paikkaa kolaamista varten.

Vetoomus kaikille 
aikuisille 

Osa pudasjärveläisistä 
nuorista on alkanut syk-
syn aikana toimia tavalla, 
mikä aiheuttaa vakavaa 
huolta koulussa ja vapaa-
ajalla toimivien aikuisten 
keskuudessa. Yhteisiä ti-
loja sotketaan tai rikotaan. 
Näpistely kaupoissa sekä 
nuuska-, tupakka- ja alko-
holikokeilut ovat lisään-
tyneet jo 7. luokkalaisten 
keskuudessa. Osa nuoris-
tamme sopii keskenään 
yöpymispaikkansa.   

Edellä mainitut asiat 
sekä yleinen välinpitämät-
tömyys toista ihmistä tai 
hänen omaisuuttaan koh-
taan lisäävät huoltamme 
entisestään. Tekojen se-
littely ”läpällä” on men-
nyt liian pitkälle meidän 
nuorten kanssa toimivien 
aikuisten mielestä.   

Uskomme, että saam-
me positiivista muutosta 
aikaan aikuisten välisellä 
yhteistyöllä sekä avoimel-
la keskustelulla. Onnis-
tumme yhdessä parhai-
ten, kun myös kotiväki 
on kiinnostunut nuorensa 

asioista. Nuoret kaipaavat 
tavallista arjen läsnäoloa 
ja ajan viettämistä yhdes-
sä, jolloin on aikaa keskus-
teluille.  

Nuoremme toivovat, 
että vanhemmat kysyvät 
heiltä arjen kuulumisia. 
Meidän aikuisten ei kan-
natta tuudittautua vas-
taukseen ”hyvää” vaan 
tehdä jatkokysymyksiä, 
kuten esim. mikä teki si-
nut tänään iloiseksi, sat-
tuiko päivän aikana jotain, 
mikä ärsytti tai mitä uut-
ta opit tänään koulussa tai 
kavereiden kanssa.  

Tulethan mukaan edis-
tämään kanssamme nuor-
temme hyvää ja turvallis-
ta arkea!  

Pudasjärven kaupungin 
hyvinvointivaliokunta

Hirsikampuksen  
henkilökunta

Nuorisotoimi ja etsivä 
nuorisotyö

Opiskelu- ja  
kouluterveydenhuolto

Seurakunnan nuorisotyö

Dokumentti Hotelli Iso-Syötteen 
matkasta tuhosta kukoistukseen

Dokumentti Hotelli 
Iso-Syötteen matkasta 
tuhosta kukoistukseen 

julkaistiin keskiviikkona 
21.12.

-Joulun alla 21.12.2018 maa-
ilmamme pysähtyi, kun ho-
tellissamme syttyi tulipalo, 
joka tuhosi täysin ravintola- 
ja safaritilat. Ensijärkytyk-
sen laannuttua oli selvää, 
että haluamme jatkaa tule-
vaisuudessakin elämysten 
tuottamista asiakkaillem-
me. Jälleenrakennus alkoi 
heti, kertovat yrittäjät Ka-
tariina ja Juha Kuukasjärvi. 

Raunioista uuteen nou-
suun ponnistaminen toi 
mukanaan paljon haasteita: 
ankara talvi, myöhästynei-
tä aikatauluja, koronavirus. 
Lopulta syyskuussa 2020 
uusi, koko porukan voimin 
suunniteltu, entistä upeam-
pi hotelli avautui Iso-Syöt-

teen tunturin huipulle. 
Tämän matkan aikana 

kuvattiin materiaalia tule-
vaa dokumenttia varten. 
Nyt neljä vuotta myöhem-
min tuli aika julkaista se. 

-Toivomme, että doku-

mentti innostaa ihmisiä 
näinä taloudellisesti haasta-
vina aikoina. Kovalla työl-
lä ja ystävien tuella voidaan 
nousta uudelleen vaikeista-
kin tilanteista. 

Dokumentti katsottavis-

Katariina ja Juha Kuukasjärvi kertoivat selvinneensä ja raken-
nuttaneen hotellin kovalla työllä ja ystävien tuella.

sa: https://hotelli-isosyote.
fi/rise-above-dokumentti/

Pirtin Taidekamarissa on me-
neillään 7.12.-31.1. Lähellä 
-taidenäyttely. Esillä on tai-
valkoskelaisen taiteilijaparis-
kunnan Eeva-Kaisa Jakkilan 
ja Jussi Valtakarin sekä hei-
dän tyttärensä kuvataiteilija 
Magdaleena Jakkilan teoksia. 
Kyseessä on perheen ensim-
mäinen yhteinen näyttely. 
Avajaisissa Jussi Valtakari ja 
Eeva-Kaisa Jakkila kertoivat 
paikalle saapuneelle yleisöl-
le näyttelystään ja esittelivät 
teoksiaan. He kertoivat tuo-
neensa näyttelyyn kukin omia 
ajatuksia maailman menost, 
ympäristöstä ja omasta si-
säisestä maailmasta, siis aja-
tuksia matkan varrelta. Tytär 
Magdaleena ei ollut päässyt 
avajaisiin paikalle. 

Eeva-Kaisa Jakkila kertoi 
piirtävänsä vanerille pastelli-
liiduilla ja hiilellä ihmisiä sekä 
kasveja. 

-Otan kantaa maailman ta-
pahtumiin. Kasvit ovat tällä 
hetkellä tärkeitä teoksissani. 
Lisäksi maalaan akvarelleja 
märkätekniikalla, jossa sattu-
ma on usein mukana, kertoi 

Lähellä -taidenäyttely Pirtin taidekamarissa 
joulukuusta tammikuun loppuun

Näyttelyn avajaisissa kulttuurisuunnittelija Henna Hiltunen 
ojensi kukat taiteilijapariskunnalle Eeva-Kaisa Jakkilalle ja 
Jussi Valtakarille. 

Jussi Valtakarin Ikkunalehti kokonaisuus koostuu neljästä va-
nerille maalatusta taulusta, joista jokainen kuvaa ihmistä, ai-
heena ”mitä haluaisit tähän tilaan”. 

Eeva-Kaisa Jakkilalta on esillä akvarelleja sekä suuria vanerille piirrettyjä teoksia. 

Jakkila. 
Näyttelyssä on esillä ak-

varelleja sekä suuria vanerille 
piirrettyjä teoksia, joissa on ol-
lut mallina tytär Magdaleena. 

Jussi Valtakari kertoi puu-
veistoksiensa juurien ole-
van kansantaiteen puhdetöis-
sä folk-poppia päivitettynä. 
Näyttelyssä on esillä puisia 
veistoksia, jotka esittävät ih-
mishahmoja. Valtakarilta on 
myös esillä kokonaisuus ni-

meltä Ikkunalehti. Se koostuu 
neljästä vanerille maalatusta 
taulusta, joista jokainen kuvaa 
ihmistä, aiheena ”mitä haluai-
sit tähän tilaan”. Valtakari ker-
toi teoksen olleen esillä vuosia 
sitten Taivalkoskella tyhjilleen 
jääneen entisen pankkisalin 
ikkunoissa. 

Magdaleena Jakkila ker-
toi näyttelyesitteessä käsitte-
levänsä teoksissaan ihmisten 
välisiä suhteita. Videoteos-

ten lisäksi hän kertoi käyttä-
vänsä liikkuvaa kuvaa usein 
pohjana piirustuksille ja maa-
lauksille. Näyttelyssä on esil-
lä videoinstallaatio Äiti. Teos 
kuvaa jatkuvuutta, painoa 
ja ikuisuutta. Lisäksi on esil-
lä piirroksia, jotka kuvaa-
vat arkisia ja rakkaita asioita. 
Taivalkoskelta 16-vuotiaana 
muuttanut Jakkila on valmis-
tunut kuvataiteilijaksi Lahden 
Taideinstituutista. HT
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Korpisella koko kylä kokoontui laulamaan joululauluja
Heti puolen päivän jälkeen 
neljäntenä adventtisunnun-
taina 18.12. alkoivat puu-
rokattilat porista Korpisen 
kylätalon keittiössä siihen 
malliin, että tarjoilupöytä 
voitiin kattaa ja ruokapöy-
dille laittaa mänty- ja puo-
lukkakoristeet sekä kynttilät 
palamaan. Ruokailijoita saa-
pui tasaiseen tahtiin ja tunnin 
aikana saatiin puurokattilat 
tyhjiksi ja masut pullolleen. 
Riisipuuroa nautittiin lähes 
60 henkilön voimalla ja puu-
ro sekä sekahedelmäsoppa 
juuri ja juuri riittivät kaikille. 
Sunnuntaina tapahtui ihme 
Korpisella, eräänlainen jou-
luihme. 

- Koskaan aikaisemmin ei 
ole ollut näin paljon kyläläi-
siä Kyläseuran järjestämäl-
lä joulupuurolla ja torttu-
kahveilla kuin tänä vuonna, 
sanoivat Kyläseuran kokit 
Liisa Törmänen ja Pirjo Kare-
keto tyytyväisinä tilaisuuden 
jälkeen.

Kahvipannujen suodat-
tamat kahvit oli laitettu tar-
joilupöydälle termospulloi-
hin, joista jokainen sai täyttää 
kahvikuppinsa niin moneen 
kertaan kuin jaksoi. Kahvin-
sa sai juoda joulutorttujen ja 

piparkakkujen keralla. Tällä 
kertaa kauneimmat joululau-
lut laulettiin kanttori Keijo 
Piiraisen kanssa, kuten mo-
nena jouluna aiemminkin. 
Kukin sai toivoa jonkun jou-
lulaulun tämän vuoden Kau-
neimmat joululaulut -vih-
kosesta, jollaisen Suomen 
Lähetysseura oli julkaissut.

Lähetysseuran 
vihkoissa  
kauneimmat  
laulut
- Suomen Lähetysseuran jul-
kaisemat Kauneimmat jou-
lulaulut laulettiin ensim-
mäisen kerran 1973 ja nyt 

50. kerran, kertoi Keijo Pii-
rainen. Yhteislaulutapahtu-
mana ne ovat saaneet suosi-
tun jalansijan niin kirkoissa 
kuin muissakin yhteisöis-
sä. Yli miljoona ihmistä vuo-
sittain kokoontuu niitä lau-
lamaan ja samalla kerätään 
kolehti maailman heikoim-
massa asemassa olevien las-
ten hyväksi.

Sadattuhannet lapset ke-
hittyvissä maissa saavat ki-
peästi tarvitsemaansa apua 
joka vuosi Kauneimpien Jou-
lulaulujen kautta, kerrotaan 
Lähetysseuran laulukirjases-
sa. Lahjoitusten avulla mo-
net saavat toivon paremmas-
ta tulevaisuudesta, johon 

Kanttori Keijo Piirainen lau-
latti joululauluja ja kertoi 
tietoa Lähetysseurasta. 

Jouluihme koettiin Korpisella, kun ennätysmäärä kyläläisiä osallistui joulupuurolle, torttu-
kahveille sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuteen. 

Liisa Törmäsen mielestä kau-
nein laulu on Tulkoon Joulu.

heillä ei olisi ilman tukea 
mahdollisuuksia.

Suomen lähetysseura on 
tehnyt yli 160 vuotta työtä 
ihmisarvoisen elämän ja oi-
keudenmukaisuuden puo-
lesta. Jokainen lahjoitus 
merkitsee jollekin lapselle 
vaikkapa koulupäivän ruo-
ka-annosta tai kouluvaatet-
ta. Jokainen voi antaa lahjan, 
joka muuttaa jonkun lapsen 

elämän.
Mikä on sinusta kaunein 

joululaulu? Kysymykseen 
tuli monia vastauksia, kuten 
Sydämeeni joulun teen, Tul-
koon joulu, Sylvian joululau-
lu, Jouluyö juhlayö, Heinil-
lä härkien kaukalon, Marian 
poika ja monia muita tunnet-
tuja lauluja, kuten Joulupuu 
on rakennettu. Eräs nainen 
sanoi pitävänsä Tonttu-lau-

lusta, jota ei ollut lauluvih-
kosessa. Erilaisia tonttulau-
luja on aikoinaan laulettu 
enemmänkin. Maa on niin 
kaunis -laulu laulettiin laula-
jaisten lopuksi ja kukin lähti 
kotimatkalleen hyvää joulua 
-toivotusten saattelemana. 

Rauni Räisänen

Kaiken kansan joulupuurotapahtuma 
sai suuren suosion

Pudasjärven seurakunta jär-
jesti seurakuntakodilla kai-
kelle kansalle tarkoitetun 
joulupuuropäivän keski-
viikkona 14.12. Idea tapah-
tuman järjestämisestä lähti 
liikkeelle vuonna 2016 työn-
tekijäkokouksessa, jossa kes-
kusteltiin joulun ajan tapah-
tumista. Tällaisen kaikkien 
yhteisen joulupuuropäivän 
on koettu olevan mukava 
ja yhteisöllinen tapahtuma, 
joka kokoaa seurakuntalai-
sia ja työntekijöitä yhteen. 

Seurakuntalaiset ottivat 

kutsusta vaarin, sillä heti 
kello 10 lähtien oli lähes 
koko päivän seurakuntalai-
set vilkkaasti liikkeellä, ajoit-
tain jono oli eteiseen saakka, 
vaikka puuroa ja kinkkua 
saattoi ottaa kummaltakin 
puolen tarjoilupöytää. 

Puuron keittämisestä ja 
tarjoilusta vastasivat koko 
seurakunnan työntekijävä-
ki. Vaikka kiirettä oli, ehti-
vät he vaihtamaan kuulumi-
sia ja ottamaan palautteita 
seurakuntalaisilta. Mukana 
oli runsaasti myös uusia tut-

tavuuksia. 
Kävijöitä on ollut run-

saasti joka kerran. Vuonna 
2018 ylittyi 1000 hengen raja. 
Tänä vuonna joulupuurolla 
kävi noin 760 henkeä. Puu-
ropäiväperinteen ovat otta-
neet käyttöön myös useat 
muut naapuriseurakunnat. 

Puolen päivän jälkeen 
kello 13 seurakuntasali täyt-
tyi Kauneimmat joululaulut 
tapahtumasta. 

Ruokailijoita riitti tasaisena virtana koko päivän. 

Kauneimmat joululaulutilaisuus oli mukana Kaiken kansan puurotapahtumassa ja kokosi seu-
rakuntasalin lähes täyteen väkeä. 

Kaikki seurakunnan työntekijät olivat puuropäivän työntekijöinä. Puurokattilan luona kirkko-
herra Timo Liikanen, pitopalveluyrittäjä Anja Jussila, siivooja-vahtimestari Ulla Salmela, ta-
louspäällikkö Juho Järvelin, kanttori Keijo Piirainen ja diakoni Marko Väyrynen. 
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Aluevaltuusto hyväksyi ensimmäisen talousarvion Pohteelle
Aluevaltuusto hyväksyi 
19.12. kokouksessaan ensim-
mäisten talousarvion Poh-
teelle. Sote- ja pelastuspalve-
luiden järjestäminen siirtyy 
tammikuun alusta hyvin-
vointialueelle. Palvelutuo-
tannon jouheva jatkuminen 
ja turvallinen siirtymä uu-
teen on tulevassa vuoden-
vaihteessa Pohteen pääteh-
tävä. Hyvinvointialueella on 
tehty paljon työtä palkan-
maksuvalmiuden turvaami-
seksi, maksuliikenteen toi-
mivuuden varmistamiseksi 
ja etuisuuksien maksatus-
ten toteutumiseksi. Vuo-
denvaihteessa toimintaa 
johdetaan tehostetussa val-
miudessa johtoryhmän ko-
koontuessa turvallisen siir-
tymän aiheisiin päivittäin 
aamu- ja iltapäiväpalaverei-
hin.

Hyvinvointialueen var-
sinainen toiminta alkaa 
1.1.2023. Pohde viestii tästä 
alueen asukkaille vuoden-
vaihteessa tehostetusti. Poh-
de.fi sivut avautuvat 29.12. 
Jokaiseen kotiin jaetaan tie-
toa myös esitteenä.

Talousarvio 2023 
ja suunnitelma-
vuodet 2024 ja 
2025
Talousarvio on tehty suoraan 
uuteen organisaatio- ja joh-
tamismalliin. Vanhaa pohjaa 
talousarviolle tai kokemus-
ta uuden organisaation talo-
udellisesta tehokkuudesta ei 
ole. Tavoitteet ja mittarit tar-
kentuvat käyttösuunnitelma-
vaiheessa helmikuussa 2023. 
Noin 56 miljoonan euron ali-
jäämäennuste edellyttää uu-
distusohjelman ripeää toi-
meenpanoa heti vuoden 2023 
alusta lähtien.

Käyttösuunnitelma on 
aluehallituksen päätettävis-
sä, mutta valmisteluvaihees-
sa käydään dialogia myös 
yhdyspinta-, tulevaisuus- 
ja turvallisuuslautakuntien 
kanssa. Tarpeenmukaisten 
sote-keskusten määrittelystä 
tehdään toimeenpanosuun-
nitelma ja vaikutusten arvi-
ointi alkuvuoden 2023 aika-
na.

Jotta budjetissa pysytään, 
edellyttää se rohkeasti uusi-

en toimintamallien käyttöön-
ottoa. Palveluketjut tulee saa-
da nykyistä sujuvammaksi, 
joka turvaa asukkaiden oi-
kea-aikaisen hoidon.

Valtuustossa  
tehdyt muutokset 
talousarvioon
Valtuusto hyväksyi valtuus-
toryhmien yhteisen toimen-

pidealoitteen: ”Valtuus-
to toivoo, että talousarvion 
käyttösuunnitelmassa kiin-
nitetään huomiota riittävään 
henkilöstön koulutukseen ja 
työnohjaukseen.”

Aluevaltuusto hyväksyi 
myös toimenpidealoitteen, 
että kevään 2023 aikana jär-
jestetään lisähaku järjestö-
avustuksiin asukkaiden di-

giosaamisen lisäämiseksi. 
Rahoitus siihen etsitään ko-
konaisbudjetin sisältä. 
Vuonna 2023 hyvinvointi-
alue tulee lisäämään digitaa-
lisia palveluja runsaasti, jo-
ten järjestöjen koulutukset, 
ohjaus ja käytännön tasolla 
tapahtuva ihmisten opasta-
minen digilaitteiden ja sote-
palveluiden käyttöön on tar-

peellista. 
Energiajärjestelmien toi-

mivuuteen ja energian sääs-
töön liittyen hyväksyt-
tiin toimenpidealoite näinä 
energiahuollon ja energian 
hinnan kannalta kriittisinä 
aikoina.

Anni-Inkeri Törmänen
Aluevaltuutettu

Keskustan Kurenalan pai-
kallisyhdistys kokoontui 
11.12. syyskokoukseen ak-
tiivisella osallistujajoukolla. 
Keskustelua herätti Keskus-
tan tämänhetkinen valta-
kunnallinen kannatus. To-
dettiin, että emme lannistu, 
vaan teemme yhdessä töitä 
tilanteen korjaamiseksi. 

Paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa Mari 
Kälkäjä. Varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Martti Räi-
sänen Martti ja sihteeriksi 
Janne Majava. Uutena hal-
litukseen valittiin Olga Oi-
nas-Panuma ja Jouni Venga-
saho. Muut jäsenet ovat Juha 
Heikkilä, Jukka Kuha, Vesa 
Riekki, Reijo Talala, Rai-
mo Tervonen, Sointu Vei-
vo, Jouni Vengasaho ja Lei-
la Vengasaho.

Pudasjärven ja koko vaa-
lipiirin ehdokas Olga Oinas-
Panuma kertoi vaaliteemois-
taan; asumiselle on oltava 
edellytykset koko Suomes-
sa pohjoisinta Suomea ja  
Kainuuta myöten. Infral-
la on tärkeä merkitys liike-
toiminnalle ja se on saatava 
kuntoon raideyhteyden- ja 
tiestön osalta. 

Keskustan Pohjois-Poh-
janmaan varapuheenjohta-
ja, kansanedustajaehdokas 
Matti Heikkilä Kuusamos-
ta kannusti, että Keskustan 
kuuluisa järjestökoneisto on 
nyt saatava kunnolla tulille 
ja toimimaan. Lämmöt nos-
tetaan ylös ja sitten men-
nään. Vastuu noususta on 
jokaisella keskustalaisella, 
luottamushenkilöillä ja kai-
killa aktiiveilla. 

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen syyskokous pidettiin Suojalinnan kahviossa. Matti Heikkilä toinen vasemmalta ja 
Olga Oinas-Panuma keskellä vasemmalla.

Mari Kälkäjä jatkaa Keskustan Kurenalan puheenjohtajana

-Keskustalaisille tärkeim-
pinä asioina ja arvoina on 
energiaomavaraisuus, huol-
tovarmuus, kotimaisen ru-
oantuotannon varmista-

minen, liikenneyhteydet, 
turvallisuuden takaaminen 
kaikissa oloissa ja kaikis-
ta ihmisistä huolehtiminen. 
Huolehditaan siis siitä, että 

kevään eduskuntavaalien 
jälkeen myös Koillismaalta 
on edustajia Arkadianmäel-
lä turvaamassa edellä mai-
nittuja asioita, totesi Heik-

kilä. 

Keskustan Kurenalan pai-
kallisyhdistys

Hyvinvointialueen johtaja 
Ilkka Luoma piti ajankohtais-
katsauksen vuoden vaihtee-
seen liittyvistä muutoksista 
ja tarkan työn paikoista. Joh-
toporras ei jää joululomalle, 
vaan on tiiviisti työssä ja var-
mistaa muutoksen onnistu-
misen. Aluevaltuuston kokoukset pidetään OYS:in luentosali 10:ssä, jolla on jo ikää, mutta joka so-

veltuu hyvin kokouksien pitämiseen.

Hiihtokeskus Iso-Syötteellä 
on paljon hauskaa tapahtu-
maa koko talvikauden ajan. 
Vuodenvaihteen tienoil-
la rinteissä järjestetään Iso-
Syötteen maskottiporojen 
Mustin ja Lystin vetämiä 
leikkimielisiä lasten kisoja, 
rentoja parkkitapahtumia 
sekä perinteinen soihtujen 
valaisema yhteislasku. Il-
lan, ja samalla vuoden 2022, 
kruunaa puolilta öin järjes-
tettävä ilotulitus hiihtokes-
kuksen eturinteillä.

Uuden vuoden aattona 

kaikki pääsevät myös naut-
timaan laskettelun riemusta 
ilmaiseksi kello seitsemästä 
eteenpäin. Ilmainen yömä-
ki järjestetään Iso-Syötteen 
eturinteillä, ja etuhissin li-
säksi takarinteiden hissi 
pyörii tasatunnein lyhyen 
ajan kuljettaen laskettelijoi-
ta vaunualueelta eturinteil-
le.

Soihtujen jakaminen uu-
den vuoden aaton yhteislas-
kua varten aloitetaan hiih-
tokeskuksen lipunmyynnin 
edessä klo 23:30. Paikalle on 

suositeltavaa saapua ajois-
sa. Tapahtumien tarkem-
mat tiedot löytyvät www.
isosyote.fi.

Pauliina Pekkala 

Vuodenvaihteen 
tapahtumat  
Iso-Syötteellä:
29.12. klo 15 Tarmon tuubi-
kisa
30.12. klo 13 SnowParkin 
reilisessarit
31.12. klo 19-24 Ilmainen 

yömäki
31.12. klo 23:50 Soihtulasku
31.12. klo 24 Ilotulitus
2.1. klo 15 Mustin ja Lystin 
crossikisa

Rinteiden  
aukioloajat
29.12. klo 10-19, 30.12. klo 
10-21, 31.12. klo 10-24, 1.–
5.1. klo 10-19

Vuokraamo on auki päi-
vittäin klo 9:30 lähtien rin-
teiden sulkemiseen saakka.

Ilmainen yömäki ja 
uuden vuoden ilotulitus iso-syötteellä
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Amerikan kisareissu mahtava kokemus Team Keskiaholle
Viikonloppuna 16.-18.12. ki-
sattiin Yhdysvalloissa Sno-
cross sarjan ensimmäinen 
osakilpailu. Kilpailupaikka-
na toimi Fargo, South Da-
kota. Team Keskiaho suun-
tasi Yhdysvaltoihin jo 7.12. 
testaamaan ja säätämään ka-
lustoa sekä tutustumaan hie-
man erilaisiin ratoihin mitä 
Suomessa totuttu. Team 
Keskiahon Joonas kilpai-
li Pro-Lite luokassa Ski-Doo 
merkkisellä kelkalla Belair 
Racingin kalustolla.

Kisapaikalle lähdettiin 
torstaina ja paikan päällä 
odottikin kova lumimyrsky. 
Varikko saatiin pystyyn ja 
perjantaina päivä aloitettiin 
Dominator kisalla jossa 50 
kuskia karsi paikasta finaa-
liin. Viimevuoden Pro luo-
kan Top 8 sarjakärki meni 
automaattisesti finaaliin, jo-
ten jaossa oli vain 8 paikkaa. 
Mies miestä vastaan käydys-
sä finaalissa taisteltiin yhden 
kierroksen verran ja erän 
voittaja jatkoi aina eteen-
päin. Illan Finaalissa oli ja-
ossa 10 000 dollarin palkin-
toshekki. Dominator kisaan 
lähdettiinkin pääasiassa tu-
tustumaan rataan sekä aja-
maan tärkeitä treenikierrok-
sia viikonlopun kisaa varten. 
Joonas karsiutui niukasti fi-
naalin ulkopuolelle. Palkin-
toshekin kotiin vei Yhdys-
valtojen Kody Kamm.

Lauantain ensimmäinen 
sarjan osakilpailu käytiin 
Pro sekä Pro-lite luokkien 

osalta iltapäivällä. Aamu-
päivällä ajoivat muut luokat, 
jotta rata voidaan muokata 
haastavammaksi Pro luok-
kiin. Treenit starttasi hyvin 
ja kovasta tuulesta huoli-
matta rata oli pehmyt ja si-
sälsi paljon erilaisia tekni-
siä hyppyjä sekä pattisuoria. 
Radat Yhdysvalloissa ovat 
paljon teknisempiä sekä hi-
dasvauhtisempia kuin Suo-
messa. Joonas kerkesi tutus-
tua kelkkaan vain kolmen 
treenipäivän verran ennen 
kisoja, joten ajo kehittyi ja 
luotto kelkkaan kasvoi kier-
ros kierrokselta paremmak-
si. Snocross kisassa ei aje-
ta aika-ajoja, vaan finaaliin 
kuskit karsitaan kahden al-
kuerän perusteella. Pro-Li-

te luokassa finaalipaikoista 
taisteli noin 40 kuskia. En-
simmäinen kisaerä olikin 
erittäin jännittävä ja mielen-
kiintoinen! Joonas ajoi hie-
nosti ensimmäisen erän sijal-
le 4 ja toisessa karsintaerässä 
lähdöstä suoraan kärkeen ja 
maalissa sijalla 2. Kommen-
taattoreilla riittikin ihmetel-
tävää, kun kärkeen ampai-
si uusi nimi Suomesta, jonka 
lausuminen meinasi tuot-
taa haasteita TV lähetyk-
sen asiantuntijoille. Lauan-
tain finaaliin Joonas starttasi 
hyvältä paikalta eturivistä. 
Finaali ajettiin erittäin ku-
luneella sekä haastavalla ra-
dalla. Joonas taisteli var-
malla ajolla finaalin maaliin 
sijalla 14. 

Sunnuntain toiseen osa-
kilpailuun lähdettiin hyvil-
lä mielin ja uusin voimin! 
Pakkanen kiri reiluun -25 
asteeseen kisapaikalla. Yh-
dysvalloissa varikoilla tii-
mit käyttävät isoja traile-
reita, joissa kelkat voidaan 
huoltaa lämpimässä erien 
välissä. Sunnuntaille rataa 
oli hieman muokattu ja ki-
sat saatiin käyntiin aamu-
päivällä. Joonas ajoi alku-
erät hienosti sijoille 3 sekä 
5. Finaaliin pääsee 10 ensim-
mäistä eturiviin ja loput 10 
joutuu starttaamaan takari-
vistä. Joonakselle suora fi-
naalipaikka sijalla 12. Näky-
vyys lähettäjään oli huono ja 
Joonas starttasi kisaan jonon 
hänniltä. Finaalin kesto oli 8 

minuuttia plus 2 kierrosta ja 
Joonas nousi hienosti finaa-
lin maalissa sijalle 13. 

Uutta opittiin
Kisareissu oli mahtava ko-
kemus Team Keskiaholle ja 
paljon uutta opittiin kisaa-
misesta Amerikassa. Ajotun-
teja kilpakumppanit olivat 
saanut alle jo tänä talvena 
reilut 50 tuntia kun taas mei-
dän osalta ajotunteja Ski-
doolla kertyi noin tunti. Läh-
tökohdat huomioiden siis 
erittäin onnistunut ja menes-
tyksekäs reissu! Tiimin me-
kaanikkona toimi Yhdys-
valloissa Antto Nieminen, 
kuskina Joonas Keskiaho 
sekä huoltajana Jyri Keski-
aho. 

Tästä Team Keskiaho jat-
kaa kisakautta Euroopas-
sa ja ovet Yhdysvaltoihin on 
nyt aukaistu tulevaisuutta 
varten. Kotimaassa kelkka-
na toimii viimevuosien ta-
paan Lynx.

Iso kiitos vielä seuraajille 
sekä kannustusjoukoille 

kotimaassa!

Teamin kisakautta tuke-
massa: Pienkonehuolto Kes-
kiaho Oy, Kiinteistöhuolto 
Riekki Oy, Rautio Kalustaa, 
Maansiirtoliike Kemppe Oy, 
Levin Rauta Oy, Sähköfutu-
re Oy, Porojauru, Manner-
Suomen Sähkö Oy, Lavonia 
Group Oy. 

Team Keskiaho 

Pudasjärven Otaxi-autoilijat jakoivat joulumieltä
Taksiyrittäjä Hannu Aar-
ni kertoi, että tänä vuonna 
Otaxin taksiyrittäjät lähti-
vät innolla ja hyvällä sydä-
men tahdolla antamaan jou-
lumieltä vähävaraisille 
lapsiperheille ja vanhuksil-
le. Joulutempaukseen osal-
listui 13 Otaxi-taksiyrittäjää, 
jotka halusivat olla helpot-
tamassa tämän ajan kustan-
nusnousussa kampailevia 
ja tuoda lahjoituksilla jou-
lumieltä niin lapsiperheil-
le kuin vanhuksille. Kuljet-
tajina kuulemme ihmisten 
tarinoita elämästä, joten 
tiedämme, että meidän an-
tama pienikin apu on ter-
vetullutta. Me emme itse 
valitse avustettavia kohtei-
ta, vaan sen tekevät kau-
pungin sosiaalityöntekijät 
ja Oulunkaaren kotihoidon 
asiantuntijat. Haluamme 
kiittää edellä mainittuja ta-
hoja yhteistyöstä. Tässä to-
teutuu viisaus, että antaes-
saan joulumieltä, sitä saa 
itsekin. Aikaisempina vuo-
sina olemme eri kokoon-
panoilla keränneet keskuu-
destamme lahjoitusvaroja,  
joilla olemme hankkineet le-
luja lasten käyttöön muun 
muassa Oys:n lastenosastol-
le tai Pudasjärven  entiselle 

terveyskeskukselle. Olem-
me aina halunneet lahjoit-
taa niin, että varmistamme 
avun perille menon eli käy-
tämme vain luotettavia ta-
hoja. Tänä vuonna Pudas-
järven Otaxi:iin kuuluvat 
taksiyrittäjät lahjoittivat yh-

teensä 2000 euroa. M-mar-
ketista hankitut 50 euron ar-
voiset lahjakortit menevät 
varmasti kaupungin sosiaa-
lityöntekijöiden kautta apua 
tarvitseville perheille. Lah-
jakortilla voi ostaa ruokaa 
tai vaatteita. S-marketista 

Otaxi-kuljettajat Arto Aittokumpu ja Teija Vengasaho iloitse-
vat yhdessä sosiaalityöntekijä Seija Tihisen kanssa lapsiper-
heille suunnatuista lahjakorteista.

Oulunkaaren kotihoidon palveluesihenkilö Lilja Kettunen vastaanotti Otaxi-kuljettajien 
hankkimat herkkukasit Sini Niskasaarelta ja Ari Kosamolta.

hankitut herkkukassit halu-
simme suunnata vanhuksil-
le ja yksinäisille ikäihmisil-
le. Herkkukasseista löytyy 

kaikenlaista joulupöytään 
pantavaa muun muassa 
kinkkua, joululimppua, sil-
liä ja suklaata.

Ape Nieminen
Kuvat: Otaxi

ilmassa vasemmalta Joonas ja oikealla Andy Pake. Kilpakelkan merkki ja malli on Ski-doo RS 
600.

Tiimin mekaanikkona toimi Yhdysvalloissa Antto Nieminen, 
kuskina Joonas Keskiaho sekä huoltajana Jyri Keskiaho.
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Joululaulutilaisuuksista alkaa joulu
Taas tänäkin vuonna seu-
rakunta järjesti useita Kau-
neimmat Joululaulu-ti-
laisuuksia muun muassa 
Syötteen luontokeskukses-
sa, Kuren kylätalolla, Syöt-
teen kyläyhdistyksen tilois-
sa, Virtalan koululla, Livon 
koululla, Sarakylän kappelis-
sa, seurakuntakodilla, Iinatti-
järven Koivukartanossa, Kor-
pisen kylätalossa ja kirkossa. 
Seurakunnan kanttorin Kei-
jo Piiraisen tarkistaman tilas-
totiedon mukaan tilaisuuk-
siin osallistui yhteensä 994 
ihmistä. Kauneimmat Jou-
lulaulut ovat Suomen suu-
rin ja laajimmalle levinnyt 
musiikkitapahtumien sar-
ja, joka viettää tänä vuon-
na 50:tä juhlavuottaan. Kol-
mas adventtisunnuntai on 
ollut perinteisesti Kauneim-
pien Joululaulujen virallinen 
laulupäivä. Esa Nieminen 
ja Niklas Rosström sävelsi-
vät juhlavuotta varten uuden 
laulun: Kauneimmat Joulu-

laulut soi. Sanat on laatinut 
Sinikka Svärd. Joululaulu-
tilaisuuksiin osallistuu suu-
rin osa suomalaisista. Mo-
nelle hiljentyminen jouluun 
alkaa juuri näistä joululau-
lutilaisuuksista. Tilaisuuk-
sissa kannettu kolehti käyte-
tään Suomen Lähetysseuran 
kautta heikommassa asemas-
sa olevien lasten hyväksi eri 
maissa.

Kolmen kuoron 
konsertti
Seurakunnan kuorojen joulu-
konsertti ”Kertokaamme jou-
lun sanomaa” pidettiin 18.12. 
kirkossa. Konsertti veti pai-
kan päälle 130 kuulijaa. Jou-
lulauluja esittivät Sarakylän 
kappelikuoro, Vox Marga-
rita ja Kirkkokuoro. Jokainen 
kuoro oli valinnut konserttiin 
neljä laulua ja lisäksi kuorot 
lauloivat kolme yhteistä lau-
lua. Kuorolaisia oli yhteensä 
30. Seurakuntalaiset pääsivät 

osallistumaan yhteislauluun 
kahden virren ja loppulau-
lun ”Maa on niin kaunis” ai-
kana. Pastori Mikael Johans-
son piti konsertissa puheen. 
Vox Margarita esitti Terttu 
Puurusen kirjoittaman lau-
lun: ”Armonsa riittää jokai-
sen luo,” jonka kertosäkeis-
tön sanoittaja oli päivittänyt 
koskettamaan tätä päivää: 
”Rukoukseen pyyntöni lii-
tän: joulun rauha nyt maa-
ilmaan tuo.” Seurakunnan 
kuorojen yhteisellä joulu-
konsertilla on pitkä perin-
ne. Kanttori Piirainen kertoi, 
että se on ollut seurakunnan 
joulun ajan ohjelmistossa jo 
ennen hänen tuloaan seura-
kuntaan. Hän oli iloinen, että 
hänen johtamansa kuorot on-
nistuivat omissa esityksis-
sään ja kuorolaiset kokivat 
esiintymisen positiivisena ja 
rohkaisevana.

Keskiviikkona 21.12. kir-
kosta striimattiin vielä Kau-
neimmat Joululaulut -tilai-

suus, jota YouTuben 
kautta seurasi 171 katso-

jaa. Paikan päällä oli laula-
massa 220 joululaulujen ys-
tävää.

Ihmisten  
osallistuminen 
motivoi
- Ihmiset ovat olleet hyväl-

lä mielellä liikkeellä. Kyllä 
se motivoi kanttoriakin, kun 
saadaan 1000 

ihmistä laulamaan. Lau-
luhaluisia löytyy siis vielä 
Pudasjärveltä! Tänä vuonna 
Kirkkomusiikkiliitto 

on ollut mukana Kau-
neimmat Joululaulut- toimi-
kunnassa valitsemassa lau-
luja vihkoon sekä  tuottanut 

materiaalisivustolle luettelot, 
mistä eri nuottikokoelmis-
ta laulut löytyvät ja millaisia 
sovituksia lauluista löytyy 
(vinkiksi kanttoreille). Toi-
votaan, että yhdessä laulami-
nen innostaisi seurakuntalai-
sia kuorolauluharrastukseen, 
tuumi kanttori Piirainen.

Ape Nieminen

Kauneimmat joululaulut kokosi 15.12. seurakuntakodille lähes ”tuvan täydeltä” väkeä. Sa-
mana päivänä oli myös seurakunnan kaiken kansan joulupuurotapahtuma, jossa kävi päivän 
aikana noin 760 henkeä.

Pudasjärven Urheilijoiden palkitsemisia

Yleisurheilujaosto Vuoden jaostona 
Pudasjärven Urheilijoiden 
syyskokous pidettiin lau-
antaina 10.12. Puheenjohta-
jana jatkaa Kirsi Hanhela. 
Hallitukseen valittiin Hei-
no Ruuskanen (varalla Jen-
ni Ylilehto), Jaana Valkola 
(Mervi Nieminen) ja Hei-
mo Turunen (Reijo Pekka-
la). Muina hallituksen jäse-
ninä ovat Esa Hietala (Matti 
Suorsa), Pauliina Majava 
(Janne Majava) ja Kauko 
Tervonen (Vesa Pesälä). 

Kokouksiin osallistuvat 
myös jaostojen puheenjoh-
tajat. 

Jaostojen puheenjohta-
jiksi tulivat: Voimisteluja-
osto Anna-Mari Puurunen, 
Uimajaosto Aini Seppänen, 
Lentopallojaosto Kauko 
Tervonen, Hiihtojaosto Jan-
ne Majava, Suunnistusjaos-
to Matti Suorsa, Mäkijaosto 
Paavo Ervasti, Yleisurheilu-
jaosto Heino Ruuskanen ja 
Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen. 

Jäsenmaksuksi vahvis-
tettiin 15 euroa sekä per-
heeltä 30 euroa, alle 16 v 
viisi euroa. Kannatusjä-

Palkituista urheilijoista olivat paikalla Siiri Korhonen, Antton Kumpula, Silja Alahäivälä, Pihla Perttu ja Mette Moilanen.

senmaksu on 50 euroa. Ko-
kouksen puheenjohtajana 
toimi Kirsi Hanhela ja sih-
teerinä Marko Koivula. 

Liikuntaa  
koko  
perheelle 
Pudasjärven Urheilijoil-
la on tarkoituksena edis-
tää liikuntaharrastusta seu-
ran toiminta-alueella siten, 
että mahdollisimman moni 
harrastaisi kunto-, kilpa-, 
ja huippu-urheilua edelly-
tystensä ja tarpeidensa mu-
kaisesti. Toiminta-ajatukse-
na on tuottaa kansallisen ja 
kansainvälisen tason urhei-
lijoita, kasvattaa ja ohjata 
nuorisoa, tarjota liikunnal-
linen vaihtoehto koko per-
heelle sekä vaikuttaa liikun-
tapaikkojen kehitystyöhön 
todettiin seuran ensi vuo-
den toimintasuunnitelmas-
sa. 

Some-, WhatsAp ja In-
ternettiedotusta käytetään, 
Jyrkkäkosken kesätoimin-
taa jatketaan aikaisemmalta 
pohjalta, kiinnitetään huo-

miota valmentajien ja ohjaa-
jien koulutukseen sekä seu-
rojen väliseen yhteistyöhön. 
”Sen mitä teemme, teemme 
kunnolla”, mainitaan johto-
ajatuksena. 

Palkitsemiset
Perinteiseen tapaan palkit-
tiin Vuoden Urheilijat/kun-
toilija sekä Vuoden urheilu-
teot. 

Vuoden 2022  
urheilijat ja  
-kuntoilija:
Vuoden yleisurheilija Hen-
na Vanhanen, lentopalloi-
lija Pihla Perttu, voimis-
telija Marjo Pankinaho, 
mäkikoululainen Viena-Lot-
ta Penttilä, suunnistaja Sil-
ja Alahäivälä, hiihtäjä Met-
te Moilanen, uimari Antton 

Kumpula ja kuntoilija Rei-
jo Ojala. 

Vuoden  
Urheiluteot 
Vuoden 2022 jaostona pal-
kittiin Yleisurheilujaosto. 
Taistelijan malja yleisurhei-
lija Timo Vähäkuopus, Vuo-
den urheiluteko Susanna 
Saapunki, Vuoden huolta-
ja Kauko Tervonen, Vuoden 

valmentaja Annemari Kie-
kara, Vuoden ohjaaja Tomi 
Illikainen, Vuoden nuori-
ohjaaja Pihla Perttu, Esimer-
killinen urheilija Siiri Kor-
honen, Vuoden talkoomies 
Antti Korhonen, Vuoden tal-
koonainen Mirja Laakkonen 
ja Vuoden sidosryhmä Koil-
lismaan Kirjapaino. 

Heimo Turunen

Seurakuntakeskuksen remonttisuunnitelma hyväksyttiin
Kirkkoneuvosto kokous-
ti maanantaina 19.12. Ensi 
vuoden talousarviossa on 
seurakuntakeskuksen re-
monttiin varattu 850 000 
euroa. Rakennustoimikun-
ta on joulukuun alun koko-
uksessaan käsitellyt seura-
kuntakeskuksen päivitetyt 
suunnitelmat, sekä alusta-

vat tarjouspyyntöasiakir-
jat ja aikataulun. Remont-
tihankkeen tarjouspyynnöt 
on tarkoitus julkaista Hil-
ma järjestelmässä 15.1. 
Hanke on jaettu maanra-
kennus- ja pihaurakkaan, 
joka on pääurakka, jul-
kisivu-urakkaan, joka on 
alistettu sivu-urakka ja si-

sätilojen lattiapintojen 
erillisurakkaan. Lisäksi 
erillishankintoina on suun-
niteltu uusittavaksi kirk-
kosalin valaistus sekä pi-
mennysverhot. Neuvosto 
hyväksyi remonttisuunni-
telmaesitykset ja siirtämi-
sen kilpailutukseen Hilma-
järjestelmän kautta.

Seurakunta- 
mestarin työsuhde 
Seurakuntamestari Juha 
Riekki oli jättänyt irtisa-
nomisilmoituksen työsuh-
teestaan, joka päättyy ensi 
vuoden huhtikuussa. Neu-
vosto myönsi Riekille eron 
työsuhteesta 23.4.2023 al-
kaen eläkkeelle siirtymis-

tä varten, ja päätti julistaa 
seurakuntamestarin työ-
suhteen haettavaksi.

Diakonianvirka 
Diakoniaviranhaltija Hele-
na Koivukangas oli jättänyt 
irtisanoutumisilmoituksen 
diakonian virasta, ensi ke-
säkuun alusta alkaen. En-

nen palvelussuhteen päät-
tymistä hän pitää kertyneet 
vuosilomat ja säästövapaat. 
Neuvosto myönsi Koivu-
kankaalle eron diakonian 
virasta 1.6.2023 alkaen eläk-
keelle siirtymistä varten, ja 
julisti diakonian viran haet-
tavaksi. 

PUDASjärveläinen
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Kaupunginvaltuustolla vuoden viimeinen kokous 
Talousarvio 2023 sekä taloussuunnitelma 

2024-2025 hyväksyttiin

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui torstaina 
15.12. tämän vuoden viimei-
seen kokoukseensa. Asia-
listan suurimmat asiat kos-
kivat ensi vuoden budjetin 
hyväksymistä, uuden hallin-
tojohtajan valintaa ja 30 uk-
rainalaisen pakolaisen otta-
mista Pudasjärvelle. Kokous 
oli viimeinen myös pitkän 
uran kaupungin hallinnos-
sa tehneelle hallintojohtaja 
Seija Turpeiselle, jota huo-
mioitiin kaupungin puolesta 
kukkasin. Kokouksessa käy-
tettiin runsaasti puheenvuo-
roja, joten se venyi tavallista 
pitemmäksi, yli neljätunti-
seksi. Aluksi luovutettiin 
kaupungin standaarit äsket-
täin merkkipäivää viettäneil-
le valtuutetuille Anni-Inkeri 
Törmäselle ja Jouni Venga-
saholle. Lopuksi muistettiin 
kukkakimpulla hallinto-
johtaja Seija Turpeista, joka 
toimi yhtenä esittelijänä ja 
kokouksen sihteerinä eläk-
keelle siirtymisen vuoksi vii-
meistä kertaa. Valtuutetuille 
ojennettiin vielä joulumuis-
tamiset ja siirryttiin Kiireen-
rajan laittamalle jouluateri-
alle. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timosen mukaan talousar-
vion valmistelussa on toi-
mialueilla aiempien vuosien 
tapaan ollut haasteita pääs-
tä kaupunginhallituksen ke-
säkuussa antamaan raamiin. 
Nykyinen kustannuskehi-
tys, kunta-alan palkkaratkai-
su ja edelleen jatkuva palve-
lutarpeiden lisääntyminen 
nostavat menotasoa. Talous-
arviossa päätettävänä ole-
vaan toimintakatteen tasoon 
pääseminen edellyttää joilta-
kin osin toiminnan ja erityi-
sesti säästömahdollisuuksi-
en täsmentämistä ja niiden 
käsittelyä kaupunginhalli-
tuksessa vielä talousarvio-
vuoden aikana. Liikkuma-
varaa ja aiempina vuosina 
kertynyttä puskuria ei ole 
riittävässä määrin. Silti kiin-
teistöjen alaskirjauksia on 
välttämätöntä toteuttaa pää-
osin valtuuston kiinteistöoh-
jelmassa linjaamalla taval-
la. Mikäli talouden toteuma 
näyttää kesken vuotta oleel-
lisesti poikkeavan suunnitel-

tua heikompaan suuntaan, 
on tarpeen käynnistää toi-
minnan ja talouden uudel-
leen arviointi. 

Investointiohjelma on ta-
lousarviovuonna kolmen ja 
puolen miljoonan euron ta-
solla. Suunnitelmavuosi-
en 2024 ja 2025 tasoa nostaa 
tästä erityisesti Syötteen jä-
tevedenpuhdistamon uu-
distaminen, jonka kustan-
nusarvio vielä tarkentuu. 
Merkittävimmät investoin-
titarpeet keskustaajamassa 
liittyvät Nivankankaan uu-
den omakotitalotonttialueen 
tiestön ja kunnallistekniikan 
rakentamiseen, Lakarin kou-
lun peruskorjaukseen ja Suo-
jalinnan suunnan liikenne-
järjestelyjen kehittämiseen. 
Syötteen suunnan kasvun 
mahdollistaminen myös jat-
kossa edellyttää kaupungilta 
panostuksia alueen yhdys-
kuntarakenteeseen. Luokka-
vaaran asemakaava-alueen 
ja Ollukantien ympäristön 
kunnallistekniikkaan ja ties-
töön suuntautuvat hankkeet 
jatkuvat jo sovituilla ura-
kan kakkosvaiheilla vuonna 
2023, totesi Timonen.

RYHMÄ- 
PUHEENVUOROT

Keskusta Juha 
Heikkilä 
Hyvinvointialueen aloittaes-
sa ensi vuoden alussa kau-
pungin budjetista poistuvat 
sote-kustannukset ja toi-
mintakate pienenee noin 60 
prosenttia. Tämä on histo-
riallinen muutos. Tulopuo-
lella verotulot laskevat vain 
40 prosenttia, mutta valtion-

osuudet pienenevät yli 60 
prosenttia. Pudasjärven yri-
tyksissä on hyvä vire päällä 
haastavista ajoista huolimat-
ta. Erityisesti matkailuun 
odotetaan lähivuosina jäl-
leen yritysten investointeja. 
Energia- ja ruokaomavarai-
suuden suhteen kannattaa 
tehdä toimia myös Pudasjär-
vellä.

Kiinteistöveron keräämi-
sessä Keskusta kannattaa 
tarkemman kiinteistöselvi-
tyksen tekemistä, jotta kiin-
teistöverotus kohdistuu ta-
sapuolisesti kuntalaisiin ja 
vero tulee kerätyksi. Pitkän 
odottamisen jälkeen Kure-
nalle päästään rakentamaan 
uutta omakotitaloaluetta, 
Nivankangasta. Alue raken-
tuu kahden seuraavan vuo-
den aikana kunnallistek-
niikaltaan tarjoten tilavia 
omakotitontteja, joilla mah-
tuu myös harrastamaan. Toi-
nen merkittävä investointi 
on Varastotie-Suojalinnan-
tie-Urheilutien kokonaisuu-
den uudistaminen, joka pää-
see alkamaan ensi vuonna ja 
jatkuu sen jälkeen vielä kak-
si vuotta. Eduskunnalta saa-
tiin 200 000 euron joululah-
jaraha valtion ensi vuoden 
talousarviossa Ranuantien 
- Kuusamontien liittymän 
kääntymiskaista- ja pysäkki-
järjestelyihin. Koulujen lak-
kauttamistarpeita ole, vaan 
koulujen oppimisympäris-
töjä kehitetään edelleen vas-
taamaan nykyajan tarpeita 
esimerkiksi digitaalisin kei-
noin. Syötteen alueen uuden 
Luokkavaaran kaava-alueen 
kunnallistekniikan rakenta-
minen jatkuu, samoin Ollu-
kantien rakentaminen. Syöt-

teen jätevesipuhdistamon 
tulee jatkossa päästä lupaeh-
toihinsa ja siksi tarpeellinen 
jäteveden puhdistamon uu-
distaminen kolmen seuraa-
van vuoden aikana tulee to-
delliseen tarpeeseen.

Perusuomalaiset 
Sirkka Pankinaho 
Pudasjärvi on tulevana 
vuonna entisestään tiukke-
nevan talouden edessä. Ve-
rotulot, sekä tuloverot että 
yhteisöverot, tulevat toden-
näköisesti laskemaan mer-
kittävästi ja meidän tulee 
varautua tähän tilanteeseen 
ennakkoon. Kaikkia kustan-
nuksia, myös investointeja, 
on tarkasteltava kriittises-
ti. Investointeja, jotka eivät 
ole välttämättömiä, on siir-
rettävä, jotta pystytään tur-
vaamaan kaupungin laki-
sääteiset toiminnot. Mm. 
Nivankankaan investointia 
tulee lykätä ja toteuttaa siinä 
vaiheessa, kun hankkeeseen 
on saatu riittävästi sitoutu-
neita rakentajia.

Kunnan strategisina pää-
linjauksina ovat mm. ”Elin-
voimaiset kylät – Elä ihmees-
sä” ja ”Uusiutuva energia”. 
Nämä ovat suuressa määrin 
ristiriidassa keskenään.

Sivukylillä asuvat ovat 
rakentaneet elämän ja elin-
keinot kylille juuri luonnon, 
rauhan, tilan ja hiljaisuuden 
vuoksi. Tuuliteollisuusalu-
eiden rakentaminen rikkoo 
edellä mainittuja arvoja koh-
tuuttomasti, haitaten elin-
keinojen harjoittamista ja 
luonnonrauhaa. 

Päättäjien pitää olla pää-
töksiä tehdessään huolelli-
sia, niin jääviyskysymyksis-

sä kuin tuulivoimayhtiöiden 
pyrkimyksissä vaikuttaa 
päätöksentekoon. 

Vasemmistoliitosta Ant-
ti Tihinen totesi, että talous-
arvion sisällössä on oikea 
suunta. 

Arvostamme kehittymis-
pyrkimyksiä, elinvoiman 
esillä pitämistä ja runsasta 
rakentamista. Kun on työ-
tä, se on hyvää talouspoli-
tiikkaa. Verotulojen arvioitu 
kertyminen hieman arvelut-
taa, koska voi tulla taantu-
ma-ajat. 

Kokoomuksen Katri Vir-
tanen kiinnitti huomiota ter-
veyden edistämiseen ja sii-
hen panostamisen tärkeyttä. 
Kunnan väki ikääntyy, jol-
loin sairastaminen lisääntyy 
eikä tulotaso ikäihmisillä ole 
korkea. Nuorien ja työikäis-
tenkin kunnon kehittämi-
seen on panostettava. Terve-
ys edistämisen vaalimiseen 
on mahdollista saada myös 
valtion tukea. 

Kristillisdemokraattien 
Ari-Pekka Nieminen toivoi 
Pudasjärven terveysasemal-
le viikonloppupäivystystä. 
Nuorten ja koululaisten pa-
hoinvointiin tulee puuttua ja 
yleensäkin nuoret huomioi-
da nykyistä enemmän pää-
töksen tekemisissä. Myös 
opetushenkilöstön hyvin-
voinnin edistäminen tulee 
huomioida. Nivankankaan 
asuntoalueen rakentamis-
suunnitelmia tulee lykätä 
säästösyistä. 

Vapaudenliiton Mirka 
Väyrynen oli huolestunut 
Pudasjärven lainojen mää-
rän lisääntymisestä. Elin-
keinoasioiden huomioonot-
tamisista olen tyytyväinen. 

Yritykset ja maatilat ovat 
tiukilla, koska kustannukset 
ovat nousseet mm. energia-
kustannusten kohoamisen 
vuoksi. Nämä heijastuvat 
myös kaupungin talouteen. 
Kannatan Nivankankaan 
asuntoalueen suunnitelmi-
en lykkäämistä ja vastustan 
tuulivoiman rakentamista. 

SDP:n Tuula Kuukas-
järvi halusi panostaa kun-
talaisten hyvinvointiin ja 
koulutukseen. Lapsien päi-
vähoitopaikat on turvattava 
myös sivukylillä. Lapsissa 
ja nuorissa on tulevaisuus, 
jonne säästötoimenpiteiden 
suuntaamista on varottava. 

Talousarvio vuodelle 
2023 ja taloussuunnitelma 
2024-2025 hyväksyttiin kau-
punginhallituksen esityk-
sen mukaan äänestyksen 
jälkeen. 

Talousarviossa 2023 ko-
konaistoimintakulut ovat 
yhteensä 38 840 042 euroa, 
jossa on vähennystä kulu-
van vuoden talousarvioon 
49,7 prosenttia. euroa. Koko-
naistoimintatuotot ovat yh-
teensä 41 156 201 euroa, jos-
sa on vähennystä kuluvan 
vuoden talousarvioon 48,1 
prosenttia.

Koko kaupungin toimin-
takateraamin vuosille 2023-
2025 laskennan pohjana on 
arvio tulorahoituksen kehit-
tymisestä, kuluvan vuoden 
talousarvio ja sen arvioitu to-
teuma sekä kuntastrategian 
linjaukset ja toiminnalliset 
tavoitteet. Lisäksi laskennan 
pohjana on ollut talouden 
sopeutusohjelman säästöta-
voitteet ja arvioitu 3,0 pro-
sentin palkkojen kustannus-
ten nousu. Käyttötalouden 

Pudasjärven hallintojohtaja-
na aloittaa ensi vuoden alus-
ta Henri Pätsi. Hän siirtyy 
tehtävään Puolangan hallin-
tojohtajan virasta. 

Keskustan valtuustoryhmä muisti Seija Turpeista kukkakimpulla.
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Monelle tuttua ajatelmaa Carpe diem – Tartu het-
keen – on kirjailija Peter James jatkanut syvällises-
ti: ”Elämä ei ole kenraaliharjoitus.” Uudenvuoden-
aattonahan eletään oikeastaan seuraavan vuoden 
”kenraalia”. 
Kustaa Vilkuna kertoo näet kirjassaan ”Vuotuinen 
ajantieto” (Otava 1968), että juuri vuodenvaih-
teessa on haluttu kohottaa kohtalon esirippua. 
Tytöt kysyvät, milloin saavat miehen. Keskipol-
vea kiinnostavat etenkin ansiomahdollisuudet 
kun taas vanhat ja sairaat yrittävät saada vastaus-
ta elinaikansa pituuteen. 

* * *
Tinojen valaminen on laajalle levinnyt tapa kurkis-
taa ”kuvia” tulevasta. Kun tina on sulanut valinkauhas-
sa, valaja lausuu talon isännän nimen ja kaataa tinan 
vesisankoon. Ensin ennustetaan isännän kohtaloa 
uutena vuonna. Jos kuvassa näkyy säkkejä, on tulos-
sa hyvä viljavuosi. Pienet ryhelmät tinan pinnassa tie-
tävät rahaa ja avain yhteiskunnallista nousua, mutta 
mustat täplät surua. 
Seuraava kuva valetaan emännälle ja sitten asteittain 
nimeltä mainiten koko talonväelle. Naimattomat nai-
set etsivät sormusta ja kruunua, mikä tietäisi häitä. 
Tinanvalannan lisäksi enteiden lukemiseen on käy-
tetty mm. ”onnenpeiliä”, jota ovat katselleet erityisesti 
sulhasta odottavat neitoset. 
Yksi keino on ollut vastan heittäminen saunan katolle 
aattosaunan jälkeen. Jos latva osoitti kirkkoon, se tiesi 
naimattomalle avioliittoon pääsyä, vanhemmalle on-
nea. Paikoin tyvi osoitti suuntaan, missä tuleva morsi-
an tai sulhanen asui. 

* * * 
Tulevan talven sähkölaskun suuruus askarruttaa 
varmasti monia. Korkea sähkölasku voi kuitenkin olla 
sähkönkuluttajalle jopa ilon aihe. Näin kertoo Sää-
mingin Tuula, joka muisteli lukeneensa vuosi sitten 
Kähmyistä tällaisen Nalle Puhin ajatelman. Ja toivoi, 
että Puh uusitaan, koska vanhaa lehteä ei enää ole. 
A. A. Milnen luoma satuhahmo sanoo, että ”Minä 
olen kiitollinen”:  
* Korkeasta sähkölaskusta, sillä silloin minulla on läm-
mintä ja valoa.
* Naisesta kirkossa takanani, joka laulaa nuotin vieres-
tä; silloinhan kuuloni toimii.
* Pyykkivuoresta pöydälläni, sillä silloinhan minulla 
on vaatteita, joita pitää. 
* Kipeistä lihaksistani päivän lopussa, sillä näin olen 
voinut työskennellä kovasti.
* Keskusteluista työtovereiden kanssa, sillä minulla on 
vielä työpaikka. 
* Paljosta sähköpostista, sillä se tarkoittaa sitä, että 
moni ajattelee minua.
* Soivasta herätyskellosta aamulla – minä elän.

* * *
Kähmyt toivottaa kaikkea hyvää  

Uudelle Vuodelle 2023. 
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Elämä ei ole 
kenraaliharjoitus!

On suuri sun rantas autius. Kuva: Mauri Hietala.

ulkoiset toimintakulut vuo-
delle 2023 ovat 33 115 226 
euroa, jossa on vähennystä 
53,1 prosenttia kuluvan vuo-
den talousarvioon. Käyttö-
talouden ulkoiset ja sisäiset 
toimintakulut ovat yhteen-
sä 34 922 214 euroa. Käyttö-
talouden ulkoiset toiminta-
tuotot ovat 8 478 069 euroa, 
jossa on vähennystä 14,6 % 
kuluvan vuoden talousarvi-
oon. Käyttötalouden ulkoi-
set ja sisäiset toimintatuotot 
ovat yhteensä 10 285 057 eu-
roa. Toimintakate vuodelle 
2023 on 24 637 157 euroa.

Ari-Pekka Niemisen esit-
ti, Mirka Väyrynen sekä Pe-
russuomalaisten valtuus-
toryhmä kannattivat, että 
talousarvioon varattu Ni-
vankankaan kunnallistek-
niikan määräraha siirretään 
toistaiseksi seuraaville vuo-
sille. Esitys sai taakseen 7 
ääntä ja talousarvio hyväk-
syttiin hallituksen esittämäs-
sä muodossa. 

Taloussuunnitelma vuo-
sille 2024-2025 perustuu 
seuraaviin olettamuksiin: 
verotulojen kehitys vähin-
tään Suomen kuntaliiton ve-
rotulojen ennustekehikon 
perusteella; kunnallisvero-
prosentti 8,36 ja kiinteistö-
veroprosentit valtuuston 
vuodelle 2023 vahvistami-
en prosenttien mukaisena; 
valtionosuudet on arvioitu 
Suomen kuntaliiton valtion-
osuuslaskelman mukaisena; 
sekä lainoitus investointioh-
jelman perusteella. 

Henri Pätsi  
hallintojohtajaksi
Hallintojohtajaksi valittiin 
Puolangan hallintojohtaja 
Henri Pätsi. Hän asuu Posi-
olla. Varalle valittiin Mirva 
Haataja. 

Juuri valittu Pätsi sanoi 
kiitospuheessaan, että odot-
taa tehtävään siirtymistä in-
nolla ja toivoo hyvää yh-
teistyötä viranhaltijoiden ja 
luottamushenkilöiden kes-
ken.

Suunnitelmissa on, että 
Pätsi siirtyy hoitamaan vir-
kaa ensi vuoden alusta. Ny-
kyinen hallintojohtaja Seija 
Turpeinen jää vielä maalis-
kuun loppuun saakka pro-
jektitehtäviin, kunnes siirtyy 
eläkkeelle. 

Pätsi on toiminut aiem-
min Pudasjärvellä Oulun-
kaaren ympäristöjohtajana. 

Valinta tehtiin äänestyk-
sen jälkeen Ari-Pekka Niemi-
sen esitettyä Mirva Haatajaa 
virkaan. Äänestyksessä esi-
tys tai taakseen neljä ääntä. 

Oulunkaaren  
kuntayhtymä  
puretaan
Oulunkaaren kuntayhtymä 
päätettiin purkaa, sillä ensi 
vuoden alusta alkaen sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
tehtävien ja pelastustoimen 
järjestämisvastuu siirtyy 
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialue Pohteelle. Lisäksi 
Oulunkaaren jäsenkunnille 
tuottamat palvelut siirtyvät 
kuntien valitsemille in-hou-

Anni-Inkeri Törmäselle luovutettiin kaupungin standaari 50-vuotismerkkipäivän johdosta. 
Kukat ja lahjat oli jo ojennettu aiemmin. Jouni Vengasahoa onniteltiin standaarilla, kukkasin 
ja lahjalla 60-vuotispäivän johdosta.

Hallintojohtaja Seija Turpeinen toimi viimeisen kerran ennen eläkkeelle siirtymistään val-
tuustokokouksen sihteerinä. Näyttävän kaupungin kukkakimpun hänelle ojensivat valtuus-
tonpuheenjohtaja Olga Oinas-Panuma ja henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki.

se -yhtiölle. Hyväksyttiin 
purkusopimus ja päätettiin 
jatkaa purkamisen vaatimaa 
työtä toimenpide- ja asiakir-
jasuunnitelman perusteel-
la. Isäntäkunnaksi kuntien 
yhteisellä esityksellä hyväk-
syttiin Iin kunta. Kuntayh-
tymän purun selvityshenki-
löiksi hyväksyttiin Jouni Piri 
ja Anu Kosonen. 

Lisärahaa  
opetus- ja  
tekniselle  
toimelle 
Sivistystoimen johtaja Juha 
Holappa kertoi yleisen kus-
tannustason, lasten määrän 
kasvun ja edellisvuoden tu-
losiirron rasitteen vaikutta-
van hyvinvointi ja sivistys-
toimen budjetin ylitykseen. 
Opettajien palkat, sijaiskulut 
ja oppilaskyydityksien ku-
lut ovat nousseet. Valtuusto 
hyväksyi hyvinvointi- ja si-
vistystoiminta-alueelle lisä-
määrärahaa 710 000 euroa. 

Teknisen toimen johta-
ja Janne Karhu kertoi myös 
lisämäärärahan tarpeesta 
kustannusten noususta joh-
tuviin kuluihin ja ruokapal-
veluiden henkilöstön pois-
saolojen lisäkustannuksiin. 
Kaupunginhallituksen esi-
tyksen mukaisesti teknisen 

ja ympäristötoimelle hyväk-
syttiin lisämäärärahaa 300 
000 euroa.

Valiokuntien  
katsaukset ja 
tuulivoima-asiaa
Kokouksen alkupuolella hy-
vinvointivaliokunnan pu-
heenjohtaja Mirka Väy-
rynen kertoi valiokunnan 
olevan huolissaan koulu-
laisten kokemasta seksuaali-
sesta häirinnästä, opettajien 
jaksamisesta ja opetuspuo-
len kasvaneista sijaiskuluis-
ta. Yhteisövaliokunnan pu-
heenjohtajalta Jorma Kouva 
muistutti yksityisteiden tie-
kuntia järjestäytymisestä 
päästäkseen mukaan palve-
lu-urakoinnin pariin. Tekni-
nen johtaja Janne Karhu ker-
toi kaavoituskatsauksessaan 
kaupungin maankäytön 
suunnitelmista. Kaupun-
ginhallitus on 2020 ja 2022 
hyväksynyt Kivari-Pärjä ja 
Aittovaaran tuulivoima alu-
eiden kaavoitushankkeet. 

Tuulivoima-asiat pysy-
tettiin talousarviossa äänes-
tyksen jälkeen äänin 20-7. 

Maahanmuutto 
herätti  
keskustelua
Henkilöstöpäällikkö Heli 

Huhtamäki esitteli kaupun-
gin puolesta pakolaisten ja 
tilapäistä suojelua tarvitse-
vien kuntapaikoista, joita 
esitettiin myönnettäväksi 30 
kuntapaikkaa. Näin varau-
dutaan ukrainalaisten pako-
laisten vastaanottamiseen. 
Paula Soronen esitti kysy-
myksen, jos pakolaisia ote-
taan, niin se tarkoittaa myös 
lisäresurssin palkkaamista 
ja onko kaupungilla osoit-
taa heille terveitä asuntoja 
ja miten kuinka pitkät jonot 
paikallisilla on saada tääl-
tä asuntoa? Mirka Väyrynen 
viittasi Kalevassa olleeseen 
juttuun. Ennen pakolaiset 
sijoitettiin vastaanottokes-
kuksiin, nyt heille etsitään 
asunnot. Hän kannatti pe-
russuomalaisten vastaesitys-
tä, että Pudasjärvelle ei ote-
ta enempää pakolaisia kuin 
minkä valtuusto on 30 kiin-
tiöpakolaisesta linjannut. 
Antti Tihinen piti suhtautu-
mista asiaan ”selän kääntä-
misellä” hädänalaisille. Ape 
Nieminen kyseli valtuutet-
tujen kokemuksia ukrai-
nalaisten auttamisesta. Ää-
nestyksen jälkeen valtuusto 
hyväksyi ukrainalaisten aut-
tamisen äänin 21-6. 

Heimo Turunen
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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

MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

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

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

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

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

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

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

ASUNTOKAUPAT

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

VUOKRA-ASUNNOT

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

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

www.pudasjarvenvuokratalot.fi 

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Kotona tasapeli – vieraissa voitto

Miesten Futsal-Kakkonen  sarjataulukko.

Kurenpoikien miesten jouk-
kueella oli viikko ennen jou-
lua kahden pelin viikon-
loppu Futsal Kakkosessa. 
Lauantaina 17.12. Kurenpo-
jat metsästi pisteitä kotisa-
lissaan oululaista MBKU:ta 
vastaan. Ottelu päättyi to-
della dramaattisten vaihei-
den jälkeen tasalukemiin 6-6 
(0-4). 

Kurenpojat aloitti vaisus-
ti ja ottelu näytti menevän 
vierasjoukkueelle, joka jo 
avausjaksolla teki tilanteeksi 
4-0.  Toisen jakson puolivä-
liin mennessä Kurenpoikien 
Aleksi Pihlaja ja Barwani 
Kabinga onnistuivat kaven-
tamaan lukemiksi 2-4. Kun 
maaleja ei näyttänyt kum-
pikaan joukkue enää saavan 
ja peliaikaa oli jäljellä vielä 
viisi minuuttia, vaihtoi val-
mentaja Teija Niemelä maa-

livahdin kenttäpelaajan ja li-
sämaaleja yritettiin yhden 
kenttäpelaajan ylivoimalla.

Ratkaisu näytti epäonnis-
tuvan, sillä vieraat tekivät 
pian kaksi pallonriistoa, jois-
ta tuloksena oli myös maalit 
ja johtolukemat jo 6-2.  Maa-
leista vastasi Eemeli Raitti-
nen, jonka maalisaldo otte-
lussa  nousi peräti viiteen. 
Peliaikaa oli tässä vaiheessa 
enää jäljellä kaksi minuuttia. 

Aika riitti kuitenkin Ku-
renpojille, joka valtaisan 
loppukirin ansiosta  tuli vä-
kisin tasapeliin. Ensin Eetu 
Niemelä nousi hyökkääjäksi 
tehden kaksi maalia vajaas-
sa minuutissa. Ja vain pari-
kymmentä sekuntia myö-
hemmin Barwani Kabinga 
laukoi lukemiksi 5-6. Jyrän 
alle jäänyt MBKU ”söhli” 
vielä ennen päätössumme-

Eetu Niemelä viimeistelee onnistuneen vapaapotkukuvion 
päätteeksi kavennuslukemat 4-6.

Taululla oli aika 39:39, kun Kurenpojat viimeistelee kuuden-
nen ja samalla tasoitusosuman.

toistaan. Näistä toisesta näh-
tiin ottelun komein maa-
li, kun Aleksi Pihlaja pääsi 
lataamaan suoraan ilmas-
ta pallon maaliin. Ottelussa 
Kurenpoikien kaikki kent-
täpelaajat kasvattivat piste-
pörssiään. Eniten sitä lihot-
tivat Barwani tehoin 4+1, 
Nkashame 3+0 ja huimas-
ti kehittynyt Niklas Kokko 
1+2.

Sarja on nyt joulutauol-

la. Kurenpojat  pääsi tauolle 
Tervarit/2:n tapaan tappiot-
tomana joukkueena. Yhden 
ottelun muita joukkueita vä-
hemmän pelanneena ja kol-
men tasapelin rasittamana 
Kurenpojat on kolmantena 
10 joukkueen sarjassa. Sar-
ja jatkuu heti loppiaisen jäl-
keen, jolloin Kurenpojat saa 
vieraakseen JuNsU:n Ylikii-
mingistä.

ria pallon omaan maaliin ja 
niin ottelu päättyi tasaluke-
miin 6-6.

Sarjakärki kaatui 
Kempeleessä
Sunnuntaina 18.12. Kuren-
pojat aiheutti Kempelehal-
lissa sarjan kärkijoukkueel-
le sen ensimmäisen tappion 
voittamalla ansaitusti FC 
Netsin 9-4 (3-3). Avausjak-
solla molemmat joukkueet 
olivat vuoroin johdossa. Ku-
renpoikien Barwani Kabin-
gan maalivire näyttää pysy-
vän ottelusta toiseen hyvänä 
ja nytkin hän teki ottelussa 
neljä maalia, joista kolme en-
simmäistä takasi joukkueelle 
avausjakson tasalukemat.

Toisella jaksolla Kuren-

pojat latoi peräti kuusi maa-
lia Netsin onnistuessa vasta 
ottelun viimeisellä sekunnil-
la tekemään yhden ja loppu-
tulos näin vieraille 9-4. Net-
sin valmentaja Mika Malin 
myönsi, että Kurenpojat an-
saitsi voiton.

- Peli ratkesi  toisen jakson 
puoliväliin mennessä, jolloin 
Kurenpojat teki kolmeen mi-
nuuttiin kolme maalia. Ku-
renpojat oli kaksinkamppai-
lussa terävämpi ja rankaisi 
meidän huolimattomuusvir-
heistä. Lisäksi toiselle jak-
solle maaliin tullut kokenut 
Olli-Pekka Kokko pelasi va-
kuuttavasti, jatkoi Malin.

Maalivahti Olli-Pekka 
Kokko sai ottelussa myös 
kaksi tehopistettä syöttöhei-
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MA 2.1.

ELOKUVAELOKUVA--
ILTAILTA

PohjantähdessäPohjantähdessä
● Klo 16.30● Klo 16.30  
KILJUSET KILJUSET 
-K7/4- 10€
● Klo 17.00

SAAPASJALKA-
KISSA

-K7/4- 10€
● Klo 19.00

NAPAPIIRIN 
SANKARIT  4

-K12/9- 10€

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

Koskenhovilla 
su 1.1.2023 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

Yhteisövaliokunta koko-
usti Hirsikunnaalla 14.12. 
päättäen vuoden 2022 ko-
kousvuotensa. Yhteisö-
valiokunnan toiminnassa 
vuosi on pitänyt edelleen 
sisällään laajojen asiako-
konaisuuksien käsittelyä 
yhdessä kaupungin viran-
haltijoiden kanssa, mutta 
myös sihteerivaihdoksia.

Syksyn aikana yhtei-
sövaliokunta on käsitellyt 
mm. vuoden 2023 talous-
arviota, kaupunkilaisia 
osallistavaa budjetoin-
tia vuodelle 2023, työlli-
syystilannetta, hanketoi-
mintaa, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden tilanne-
katsausta sekä kehittämis 
- ja toimintatukien kritee-
reitä ja periaatteita 2023.

Yhteisövaliokunnan 

kokousten muistioita voi 
käydä tarkastelemassa 
Pudasjärven kaupungin 
nettisivuilla www.pudas-
jarvi.fi/paatoksenteko/
esityslistat-ja-poytakirjat/ 

Vuoden viimeises-
sä kokouksessa sovittiin 
vuoden 2023 vuosikellon 
käsiteltävät aihe-alueet ja 
huomioitiin kaupunkilai-
silta tullut palaute muo-
vinkeräyksen lisäämises-
tä sekä huonokuntoisten 
maanteiden infotaulujen 
poistamisesta.

Lisäksi muistettiin ja 
kiitettiin hallintojohtaja 
Seija Turpeista, joka päät-
ti yhteisövaliokuntatyös-
kentelynsä. 

Minna Seppänen

Yhteisövaliokunnan
vuosi 2022 paketissa

Sydänyhdistyksellä vilkasta toimintaa
Pudasjärven alueen Sydän-
yhdistys ry on toiminut uu-
delleen perustettuna lähes 
kolme vuotta. Yhdistys on 
toiminut vilkkaasti. Jäseniä 
on 145. Kerho kokoontuu 
joka kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina seurakun-
takeskuksessa. Joka kerran 
on eri vierailijoita sekä lisäk-
si muuta ohjelmaa, arpajai-
set ja kahvitarjoilu. Kesällä 
oli toripäivä, jossa Suopun-
ki yhtye veti yhteislaulua ja 
Sydänyhdistyksellä oli kah-
viteltta. Heinäkuussa tehtiin 
kesäteatteriretki Taivalkos-
kelle, syyskuussa retkeiltiin 
Kouvalla Piipposen pirtillä ja 
sieltä jatkettiin Taivalkoskel-
le, josta sitten Pudasjärvel-
le. Syyskuussa osallistuttiin 
myös Pohjois-Pohjanmaan 
Sydänpiirin 50-vuotisjuhlas-
sa Oulussa.  

Joulukuun sydänker-
hossa 5.12. oli samalla jou-
luruokailu. Osallistujia oli 
60 henkeä. Seurakuntapas-
tori Mikael Johansson pu-
hui kauniisti sydänasioista 
mm. sydän symbolia näkee 
paljon. Perinteisesti sydän-
symboli tarkoittaa rakkaut-
ta. Lääkäri Seppo Leppänen 
puhui asiantuntevasti muis-
tista ja antoi hyviä neuvoja 
sen säilyttämisestä vireänä ja 

jopa parantamisesta. Sään-
nöllinen liikunta oli yksi tär-
keimpänä, joka myös on hy-
väksi yleisesti terveydelle 
ja hyvinvoinnille. Muistin 
käyttämistä ja sen harjoit-
tamista suositeltiin. Terva 
kuuluu suksien pohjaan, ei 
tupakan polttamisella keuh-
koihin. Riittävää uni, stres-
sin välttäminen, terveellinen 
ruoka, rutiinien vaihtelu, ys-
tävyyssuhteiden ylläpitämi-
nen ja sosiaalinen kanssa-
käyminen olivat myös hyviä 
neuvoja muistiasioissa. Pito-
palvelu Vengasahon joulu-

ruoka sai paljon myönteistä 
palautetta.

Yhdistyksen syyskoko-
uksessa marraskuussa pu-
heenjohtajana jatkaa Heimo 
Turunen. Erovuoroisista hal-
lituksen jäsenistä jatkamaan 
valittiin Tapio Pohjanve-
si, Maire Loukusa ja Maija-
Liisa Piri sekä varajäsene-
nä Pekka Niemitalo. Muut 
hallituksen jäsenet ovat Tar-
mo Karvonen, Leena Ranta-
la ja Irma Virkkunen ja Pirk-
ko Hiltula sekä varajäsenenä 
Fanni Hemmilä. 

Toimintasuunnitelmassa 

ensi vuoden toimintateema-
na on perheliikunta, jota to-
teutetaan mm. toukokuussa 
sydänviikolla Liikkuen hy-
vää sydämelle. Kerhot pyö-
rivät joka kuukausi. Ensim-
mäinen kerhotapaaminen 
on maanantaina 9.1. seura-
kuntatalossa, johon tulevat 
vierailijana Kuusamon Sy-
dänyhdistyksen väki. Tal-
vella on suunnitelmissa 
teatteriretki sekä kesällä py-
ritään järjestämään tapahtu-
mia ja retkiä joka kuukau-
delle. HT

Hallitus on kokoontunut tarvittaessa suunnittelemaan toimintaa.

Syyskokouksen yhteydessä vierailija Marko Väyrysen esitys 
sisälsi myös liikunnallisuutta. 

Joulujuhlassa naisryhmä esittää joululauluja Kalevi Vattulan 
hanurisäestyksellä. Vasemmalta Irma Virkkunen, Leena Ran-
tala, Orvokki Juntunen, Pirkko Hiltula ja Elsa Piri. 

Suomen vaikeina aikoina 
kirkko on antanut turvaa 
ihmisille. Marraskuussa 
1939 alkanut talvisota Suo-
men ja Neuvostoliiton välil-
lä sai kansan turvautumaan 
ikiaikojen Jumalaan. Pre-
sidentti Kyösti Kallio ke-
hotti 17.12.1939 Kaisa vai-
monsa kanssa kansalaisia 
rukoilemaan itsenäisyy-
temme puolesta. Monilla 
paikkakunnilla ihmiset pol-
vistuivat jopa kaupoissa ru-
koilemaan, kun presidentti 
puhui radiossa. Pudasjär-
ven Särkivaarassa eli ny-
kyisessä Syötekylässä met-
sätyömiehet kokoontuivat 
myös kuuntelemaan presi-
dentin puhetta kyläkaup-
paan. Miehet ottivat karva-
reuhkan päästään, itkivät 

ja huusivat Jumalalta apua. 
Pelkosenniemen suunnalla 
tapahtui ihme, kun aamun 
vesi sade muuttui illan ko-
vaksi pakkaseksi ja venä-
läisten eteneminen hidastui 
ja lopulta he perääntyivät 
rajan taakse. Kirkkomaat 
ovat useilla paikkakun-
nilla sankarihautojen ym-
päröiminä. Vuoden 1940 
Joulun suomalaiset sai-
vat viettää rauhassa. Sa-
maa ei voi sanoa vuosien 
1941-1943 jouluista. Vuo-
den 1944 joulua vietettiin 
kodeissa jo suurimmak-
si osaksi rauhassa, vaikka 
miehet olivatkin karkoitta-
massa saksalaisia Lapista. 
Jouluevankeliumissa sano-
taan, että taivaallinen sota-
väki ylisti Jumalaa! Näiden 

Martti Luther kirjoitti Jumala ompi linnamme-virren vuon-
na 1528, jonka tuttuun säveleeseen saamme Joulurauhan 
julistuksen yhteydessä yhtyä. Kortti: Urpo Iinatin arkisto

sotilaiden sanoma oli ja on 
rauhanomainen: ”Kunnia 
Jumalalle korkeuksissa ja 
maassa rauha ihmisten kes-
ken, joita kohtaan hänellä 

on hyvä tahto.”

Ape Nieminen
KUVA: Urpo Iinatin arkisto

Vanhat joulukortit kertovat 

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

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

klo 20.00 - 24.00.
Lippu pubi 5€.  Tanssit 15 €.

SALIN PUOLI UUDISTUU!

ÄSSÄTÄSSÄT
LAUANTAINA 31.12.LAUANTAINA 31.12.

TANSSITTAATANSSITTAA

PUDAS-
järveläinen

Ilmoitus-
aineistot 

toimitukseen 
jo torstaina

klo 16 
mennessä.

Lehti painetaan 
jo maanantai 

aamusta. 
Lehti ilmestyy 

normaalin tapaan 
keskiviikkoisin.
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HURJA LOPPUUNMYYNTI!
VUODEN LOPUN KOVIN HINTARYSÄYS!

Tyylikkäät uudet
kangaskalustot!

LUOTETTAVAA KOTIMAISTA LAATUA! 
Valmistus huonekalutehdas Softness, Teuva. Myynti SKM. p. 040 588 6462

Valmistusta jo 46 vuoden ajan!

Kangassohvat alk.

110000,,--

UPEAT KOTIMAISET!

POHJANMAAN PARHAAT SOHVAKALUSTOT
NYT SUORAAN TEHTAALTA ILMAN VÄLIKÄSIÄ!

339900,,--
Nahkakalustot
alk.

ELÄMÄSI TILAISUUS!
REKKALASTI TYHJÄKSI ÄKKIÄ

HUUTOKAUPPAHINTAAN!

SUOMEN
HALVIN! 

TULE NYT!
VIELÄ KERKIÄT!

JÄÄMME
ELÄKKEELLE!

Hyvitämme vanhat sohvakalustot
vaihdossa HYVÄLLÄ HINNALLA!

ILMAISET KULJETUKSET
200 KM SÄTEELLÄ

MEILLÄ VOIT MAKSAA MYÖS LUOTOLLA!

NYT SUOMEN HALVIMMAT LAADUN MUKAAN!

Nahka-
sohvat

alk. 229955,,--RAJUT
TARJOUKSET!

VIIMEISEN KERRAN!

NYT POHJANMAAN
TEHTAAN VARASTO

TYHJÄKSI HETI!
MUUTETAAN

ÄKKIÄ RAHAKSI!

LOPETAMME!
NYT

VIIMEISEN
KERRAN!

TULE ÄKKIÄ!

PUDASJÄRVELLÄ, ENTISET
KENKÄ-AHOSEN LIIKETILAT,

KAUPPATIE 5, HOTELLI
KURENKOSKEA VASTAPÄÄTÄ

MYYNTI VAIN HUOMENNA
TORSTAINA 29.12. KLO 10–16
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KAIKKI POIS NYT ÄKKIÄ!
RAJU LOPPUUNMYYNTI!

ÄÄNEKOSKELLA, ENTISET KENKÄ-
LIIKKEEN TILAT (TUHKIMO),

GRILLIÄ VASTAPÄÄTÄ, KAUPPAKATU 17
MYYNTI VAIN LAUANTAINA

10.9. KLO 10–14

Tyylikkäät uudet
kangaskalustot!

LUOTETTAVAA KOTIMAISTA LAATUA! 
Valmistus huonekalutehdas Softness, Teuva. Myynti SKM. p. 040 588 6462

Valmistusta jo 46 vuoden ajan!

Kangassohvat alk.

110000,,--

UPEAT KOTIMAISET!

POHJANMAAN PARHAAT SOHVAKALUSTOT
NYT SUORAAN TEHTAALTA ILMAN VÄLIKÄSIÄ!

339900,,--
Nahkakalustot
alk.

ELÄMÄSI TILAISUUS!
REKKALASTI TYHJÄKSI ÄKKIÄ

HUUTOKAUPPAHINTAAN!

SUOMEN
HALVIN! 

Hyvitämme vanhat sohvakalustot
vaihdossa HYVÄLLÄ HINNALLA!

ILMAISET KULJETUKSET
200 KM SÄTEELLÄ

NYT SUOMEN HALVIMMAT LAADUN MUKAAN!

Nahka-
sohvat

alk. 229955,,--RAJUT
TARJOUKSET!

VIIMEISEN KERRAN!

MEILLÄ VOIT MAKSAA MYÖS LUOTOLLA!

EIKÄ
MAKSA
PALJON!

SUOMEN
MENEVIN

MALLI!
ANTIIKKI-AITONAHKAA

LOPETAMME!
NYT

VIIMEISEN
KERRAN!

TULE ÄKKIÄ!

PUDASJÄRVELLÄ, ENTISET KENKÄ-
AHOSEN LIIKETILAT, KAUPPATIE 5,

HOTELLI KURENKOSKEA VASTAPÄÄTÄ
MYYNTI VAIN HUOMENNA

TORSTAINA 29.12. KLO 10–16


