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Kuulumisia kyliltä ja  
yhdistyksiltä

PUDASjärveläinen
s. 4

Suomen ensimmäinen uuden 
sukupolven vetyauto 
julkistettiin Oulussa s. 8

Meidän Syöte viitoittaa
Syötteen juuri julkaistua 
uutta ilmettä s. 20

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250
KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky

84 -vuotta alan ammattitaitoa!
Kuulolaitteen 
paristot löydät 
liikeestämme

Isälle!
Tervetuloa!

KORUT • KELLOT

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

• Kellot • Solmiopitimet
• Kalvosinnapit  • Hopeiset panssariketjut

TILAUSAJOT 8-52 paikkaisilla busseilla

stpliikenne.fi

PYYDÄ TARJOUS!
puh. 0400 165 866

myynti@stpliikenne.fi

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

Kahvila-Ravintola 
TuliTauKo

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. 
P. (08) 833 114, 050 461 6543

Avoinna 
joka päivä 9-18

isänpäivälounaalla
su 14.11. klo 10-16 syödään

* Kermainen lohikeitto
* Aurajuustobroileri
* Riistakäristys
* Salaatit, leivät, juomat
* Lättykahvit

10,50€

sulJETTu 
15. - 18.11.2021

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

IsäNPäIvälouNAs 
noutopöydästä 

sunnuntaina 14.11. klo 10-16

11,50

lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Riistakäristys L, G

- Aurabroiler L, G

Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

Koillis

AVAIN
LUKKO

SUUTARI

Palvelemme: 
ke, to, pe 

klo 10 - 17 

P. 0400 682 126, 
Kauppatie 3, 

93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
 Myös ajonestoavaimet
-  Lukot, helat
-  Teroituspalvelu
-  Nahanhoitotuotteet
-  Kyltit ja kaiverrukset
-  Tarvikemyynti

Alan palveluja yli 40 v.

HETEKYLÄNTIE 8, 93140 KIPINÄ
p. 044 200 2995 / Raija, raija.kauppinen@gmail.com

NOUTOPÖYDÄSTÄ:

Aikuinen 14 €, lapsi alle 10v. 7 €

*  Broileria currykastikkeessa
* Ylikypsää porsasta
* Kermaperunat / riisiä
* Uunijuurekset
* Salaattipöytä

Tervetuloa Juustokievariin

ISÄNPÄIVÄLOUNAALLE
su 14.11.2021 klo 11-16 

* Oman leipomon  
leipää

* Täytekakkukahvit/ 
-tee

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Corolla farmari 1,6 bensa, vm. 2005. HYVÄSSÄ KUNNOSSA, 
kahdet renkaat, kesärenkaat aluvanteilla, ilmastointi, vetokoukku, aj. 
270 100 km, kats. 03/2021.  3200 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Asuntokauppa käy kuumana! 
Kun sinulla on kodin tai 
mökin myynti mielessä, 

ota yhteyttä:
Pekka Majava, puh. 040 779 7918, 

pekka.majava@oulunarvokiinteistot.fi
Piia Tiirola, puh. 050 591 5580, 

piia.tiirola@oulunarvokiinteistot.fi 

Pertti Heikkinen
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 681 895

Pekka Majava
Kiinteistönvälittäjä LKV, 
LVV, kaupanvahvistaja
Puh. 040 779 7918

Piia Tiirola
Asuntokauppias
Puh. 050 591 5580

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336
RUOKINTAONGELMIA? - NEUVOT KOIRAKAVERISTA 

  KALAKAVERI

KOIRAKAVERI/KALAKAVERI 
OULUSSA, LIMINGANTIE 5

P. 040 952 8336. MA-PE 10-18, LA 10-14
Kannelliset 
hAUTAKyNTTILäT
25 h, 24 kpl 895

ÖLJy- 
KyNTTILäT
Paloaika n. 48 h 390

10 kpl

MERINOVILLA
SUKAT

alk. 790

TyÖSORMIKKAAT
pukkinahkaa

390
pari 1950

12 paria

Loput 
hIRVILIIVIT

2500
Miesten 
PUUVILLA-
KERRASTO 1490

065
kpl

Kotimaiset 
POSSUNKORVAT

Englantilaiset 
LUISTAMATTOMAT
KARVA-ALUSTAT

alk. 693

VILLASUKAT
(50%)

590
3 paria
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 14.11. kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Hannele Puhakka. Messua voi 
seurata myös seurakunnan YouTube-kanavan kautta.   

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

Lapsiparkki pe 12.11. kello 9.30–12 seurakuntakodilla.  
Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. En-
nakkoilmoittautumiset lastenohjaajille 040 868 4730 Tan-
ja / 040 586 1217 Marja. Laitathan lapsellesi pienen välipa-
lan ja juoman mukaan. 

Lasten oikeuksien päivän perhekerho ke 17.11. kello 
10–12.30 seurakuntakodilla. Varhaiskasvatus tarjoaa lou-
naan, johon ilmoittautuminen 15.11. mennessä Tanjalle 
040 868 4730. Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaiken-
ikäiset lapset yhdessä vanhempien, isovanhempien, kum-
mien tai muun aikuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaih-
tuvaa ohjelmaa, pikkukirkkohetki. 

Tulossa! Tänä vuonna 3 –vuotta täyttävien yhteiset synty-
mäpäiväjuhlat su 21.11. kello 15–17 seurakuntakodilla. 

Ystävänkammari to 11.11. kello 12–13.30 seurakuntata-
lolla. Seuraavat Ystävänkammarit ovat to 25.11. ja to 9.12. 

Muistikahvila tiistaina 16.11. kello 14–15.30 seurakunta-
talolla. Aiheena on ”Musiikkia muistille ja mielelle”. Muisti-
kahvilaa pitää Oulun seudun Muistiyhdistys.  

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 seurakuntakodilla. 

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 10–12 seu-
rakuntakodilla. Myynnissä kahvia, pullaa, villasukkia ja la-
pasia. Pullaa myös mukaan! 

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

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

Rauhanyhdistykset: Seurat Pärjänsuolla 12.11. kello 18 
Saara ja Juhani Mattilalla (Risto Lauhikari), seurat ry:llä su 
14.11. kello 13 (Samuli Leppänen). 

Kastettu: Amalia Isabella Niskala. 

Haudattu: Lahja Annikki Eskola 89 v.  

Ensi sunnuntaina, marras-
kuun toisena sunnuntaina 
saamme viettää Isänpäivää.
Kuka on se, jolla on pistävä 
parta ja karhe ääni?
Kuka on se, joka on aina töis-
sä, kokouksessa tai harkois-
sa?
Kuka on se, jonka kanssa oli 
kiva mennä pienenä lenttis-
matsiin?
Kuka on se, joka osaa korjata 
ihan mitä vain?
Kuka on se, jolta voi aina ky-
syä neuvoa?

ISÄ
Isä on vahva. Isä osaa teh-
dä paljon sellaista, mitä sinä 
et osaa. Ei hänkään sentään 
kaikkea osaa.

Kun olet puhunut isälle ja 
isä on luvannut sinulle jota-
kin, tiedät varmasti, että sen 
sinä saat. 

Isään voi luottaa.
Isänpäivä herättää meis-

sä kaikissa tunteita ja ajatuk-
sia riippumatta siitä, olemme-
ko isiä vai emme. Jokaisella 
meillä on ollut isä. Itse iloit-
sen siitä, että vielä eilen sain 
soittaa omalle isälleni, ky-
syä päivän kuulumiset ja ker-

toa omat kuulumiset. Olen ol-
lut aina isän tyttö ja ajatellut 
muistuttavani paljon häntä. 
Joskus mietin miten paljon 
hänen piirteitään on siirtynyt 
omiin lapsiini. Kun välimat-
ka isään on pitkä eikä pysty 
päivittäin näkemään voidaan 
soitella videopuheluita. Isän 
sairauden keskellä eläessä, jo-
kainen soitto tai vierailu voi 
olla viimeinen täällä maan-
päällä. Siksi jokainen sana luo 
aivan erityisen merkityksen 
isän ja lapsen välille.

Kun lapsena isä tuli töis-
tä tai harkoista illalla kotiin 
juuri sopivasti peittelemään 
minut, laulamaan iltalaulun 
ja lukemaan iltarukouksen, 
tuli turvallinen olo – kaik-
ki on kotona. Tänään osat 
ovat vaihtuneet, minä peitte-
len isäni, laulan ja luen hänel-
le saman lapsuudestani tutun 
iltarukouksen. ”Tule Jeesus 
lapses luo. Armos siunaukses 
suo. Tue pientä horjuvaa. Joh-
da tietä oikeaa”.

Teistä, jotka luette tätä 
kirjoitusta tänään, ovat mo-
net jo joutuneet luopumaan 
isästä, kun hän on Taivaan 
Isän kotiin. Joukossa voi olla 
myös niitä, joilla ei ole ikinä 

ollut mahdollisuutta edes ta-
vata isää. Teilläkin on silti ol-
lut isä. Olen kuullut siitä, mi-
ten ihminen vielä pappana 
ja mummonakin voi kaivata 
sitä, että olisi itse saanut koh-
data oman isänsä. Isänkaipuu-
ta on voinut vähän helpottaa 
se, jos on saanut kuulla isäs-
tä juttuja, nähdä valokuvia ja 
työstää omaa suhdetta isään-
sä. Toiset taas ovat saaneet 
isän tilalle muun rakkaan ih-
misen, joka on korvannut isän 
paikan. Monet odottavat sitä, 
että saisivat nähdä oman isän-
sä perillä taivaassa.

Meillä jokaisella on kui-
tenkin yksi yhteinen Isä, Tai-
vaan Isä. Hän nostaa, kantaa, 
huolehtii ja ennen kaikkea ra-
kastaa. 

Ensi sunnuntain 
aihe on Valvokaa!
Sanakirja antaa sanalle valvoa 
kolme merkitystä. Ensimmäi-
nen on olla hereillä. ”Valvoin 
koko yön.” Toinen merkitys: 
Valvoa jonkin tapahtumis-
ta, johtaa työtä. ”Hän valvoo, 
että kaikki sujuu niin kuin pi-
täisi.” Kolmas merkitys on: 
Tarkkailla jonkin tapahtumis-

ta. ”Poliisi valvoo tehostetusti 
liikennettä.”

”Olkaa siis valmiit”, ke-
hottaa Jeesus. Hänen sanansa 
tarkoittivat valmiina olemista 
hänen takaisin tulemiseensa. 
Sen hetkeä ei voi etukäteen 
tietää eikä siihen voi alkaa 
valmistautua juuri ennen kuin 
aika koittaa. Sitä ei voi mer-
kitä kalenteriin jollekin tietyl-
le päivälle, jotta siihen voisi 
palata päivää ennen ja tehdä 
tarvittavat valmistautumiset. 
Siihen voi valmistautua vain 
olemalla joka hetki valmis. 
Miten ihminen voi olla valmis 
Jumalan Pojan paluuseen? 

Vai onko kyse valmistau-
tumisesta myös siihen, että 
oma elämä voi päättyä odot-
tamatta?

Tänäkin isänpäivänä saam-
me olla kiitollisia isästä ja 
Isästä, uskoa ja luottaa Hä-
nen huolenpitoonsa ja rak-
kauteensa! 

Tanja  
Halmekangas

Lastenohjaaja, 
Pudasjärven  

seurakunta

Isästäni, Jeesus, kiittää tahtoisin!

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

www.vkkmedia.fi

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Rakkaamme

Lahja Annikki 
EskoLA
o.s. Saarikoski

s. 8.1.1932 Pudasjärvi
k. 15.10.2021 Pudasjärvi

Syvästi kaivaten

Aino ja Juho
    katri ja Jani, Jesse, Jere, Joona
    Hanna ja Jukka
    Maija ja Jani, Miko, Meea
    Antti
    Matti
    Heikki ja Iida
    Emma
Eeva ja sauli
    Ilari ja Veera
    Aleksi
    Elina
    sofia
Edesmenneiden sisarusten lapset 
perheineen, muut sukulaiset ja ystävät.

Siunatut olkoon äidin työt,
kehdon ääressä valvotut yöt.
Arjen huolet ja pyhät hartaat,
elämän ohjeet ja neuvot parhaat.
Siunatut jalkain askeleet,
silmäin salatut kyyneleet.
Me siunaamme matkasi viimeisen,
tuomme kukkaset kummulles kiittäen.

Rakkaamme on siunattu haudan leppon 6.11.2021 
läheisten läsnäollessa.

Lämmin kiitos kaikille osanotosta. 
Kiitos myös äidin hoitoon osallistuneille. 

PUDASjärveläinen

p. 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Joululehdessä 
TO 23.12.2021

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärveläinen-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!

Varaa ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyvissä ajoin!

Isänpäivän konsertti
seurakuntatalolla su 14.11.

Aloitamme tilaisuuden kello 16.30 nisukahveilla 
ja konsertti alkaa kello 17.00.

Esiintyjinä:

säestäjät 
Sari Turunen, 

Marko Väyrynen
Vauhko Varsa 

-yhtye

Cacho 
Petrello, 

-saxofoni/ 
huilu

Arvomme myös Hilimojen ”Isoäidin” neliöstä 
virkatun lämpimän lohtupeiton.

OHJELMALEHTINEN 5€ (sis. nisukahvit ja ohjelman)
Lohtupeiton ARVAN HINTA 5€
Maksuvälineet: Kortti ja käteinen Järj. LC Pudasjärvi Hilimat

Tervetuloa viihtymään!

Iida-Lotta 
Pihlaja, laulu
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AVAJAISET
pe 12.11. KLO 9-18

Kahvitarjoilu!

Parturiliike R2 Barbershop
Miesten hiustenleikkaukset ja parranajot

(myös ilman ajanvarausta)

Jukolantie 4, 
93100 Pudasjärvi

WAHID ASGHARI 
puh. 040 500 3680

Kalakaveri tuttu kauppias Kainuun ja 
Pohjois-Pohjanmaan toreilla
Vuodesta 1978 asti toimi-
nut Kalakaveri Oy on tullut 
vuosien varrella Kainuun, 
Pohjois-Pohjanmaan ja La-
pin toreille tutuksi ja kaiva-
tuksi vieraaksi. Kalakave-
ri ilmaantuu torille tutulle 
paikalleen noin kerran kuu-
kaudessa. Pudasjärvellä yri-
tys myi viimeksi tuotteitaan 
4.-5.11. entisissä Kirjakau-
pan tiloissa Kauppatie 3:ssa. 

 – Kalakaveri toimi aluk-
si kesäisin kivijalkaliikkee-
nä Oulussa. Myynnin ja ky-
synnän kasvaessa toiminta 
muuttui ympärivuotisek-
si. Myyntipisteitä tuli lisää 
ja kiertävä torikauppa alkoi. 
Parhaimmillaan henkilökun-
taa oli 12 henkeä. Kalastus-
harrastus vuosien saatossa 
pikkuhiljaa hiipunut, mutta 
tavaraa ostetaan vielä ihan 
mukavasti. Koronan vuok-
si asiakkaat jäivät kotiin ja 
sen vuoksi Ämmänsaaren ja 
Raahen myyntipisteet jou-
duttiin sulkemaan ainakin 
toistaiseksi, kertoo koronan 
vaikutuksista myyntipöy-
dän takana hääräilevä Keijo 
Manninen.

Myyntipöydiltä löytyy 
perinteistä kalastustarvi-
ketta verkoista, vapoihin ja 
uistimiin asti sekä pelastus-
liivejä ja erilaisia asusteita, 

varusteita ja tarvikkeita, jot-
ka soveltuvat myös metsäs-
tykseen sekä kaikenlaisen 
ulkona liikkumiseen ja ret-
keilyn harrastamiseen. 

Kevään ja kesän kysy-
tyimpiä sesonkituotteita 
ovat vavat, siimat, verkot ja 
uistimet. Etenkin erilaiset 
uistimet ja vaaput katsellaan 
tarkoin ja uutuuksista kysel-
lään. Syksyllä alkavat teke-
mään kauppansa kerrastot ja 
sukat, kintaat, metsästysasut 
ja lämpöpuvut. Talvella os-
tetaan pilkkivehkeitä ja hiih-
täjät ja koiran omistajat osta-
vat kuljetusahkioita.

– Vuosien varrella asi-
akkaat on tullut tutuiksi. 
Vaihdetaan kuulumiset ja 
tehdään siinä sivussa kaup-
paa. Kesäisin käy asiakkai-
na myös paljon kalastus-
turisteja varustepakkejaan 
täydentämässä. Viime vuo-
sien kysytyimpiä kausituot-
teita on ollut bambusukat ja 
timanttiviilat. Ne loppuvat 
aina kesken kauden. Bam-
busukkamme on kestäviä 
ja jalkaan sopivia. Timant-
tiviilat on monikäyttöisiä 
ja niillä voi teroittaa kaiken 
ongenkoukun ja kirveen vä-
liltä. Tavaraa myös tilataan 
seuraavalla kerralla tuota-
vaksi, ellei sitä satu muka-

na olemaan, Keijo Manninen 
huomauttaa.

Syyskylmien myötä Ka-
lakaveri hakeutuu lämpi-
miin sisätiloihin, jossa asiak-
kaiden on mukavampi tehdä 
kauppaa ja kokeilla asustei-
den sopivuutta. Tavaroiden 
sisäänostohinnat ovat nous-
seet viime aikoina 15–30 pro-
senttia ja se näkyy tietysti 
myös myytävien tuotteiden 

Keijo Mannisella oli marraskuun alussa Kalakaverin tuotteet 
myynnissä Pudasjärvellä entisissä Kirjakaupan tiloissa.

hinnoissa. 
Jatkosta Keijo Manninen 

toteaa, että kauppaa tehdään 
niin kauan, kuin kysyntää 
on ja hän jaksaa mukana 
olla.  Kalakaveri Oy:n rinnal-
la toimii Oulussa koirien tar-
vikkeisiin ja ruokiin erikois-
tunut Koirakaveri Oy.

Pudasjärveläinen lehti

Parasta

ISÄLLE

Greendeli

voILEIpÄkakut
750 g (17,26/kg)

1295
kpl

ERÄ
Elonen

manSIkka- taI 
kInuSkItÄytEkakku
800 g (14,44/kg)

995
kpl

ERÄ

SIdottu 
kukkakImppu
Kenia/Hollanti

kRySantEEmI- 
kImppu
Hollanti

850
kIMppU

1290
kIMppU

TARJOUKSET VOIMASSA 
to-Su 11.-14.11. 

ELLEI TOISIN MAINITA

-24-27%
Plussa-kortilla

-14-25%
Plussa-kortilla499

Ben&Jerry’s

jÄÄtELöt
438-465 ml (10,73-11,39/l)  
Myös Non-Dairy vegaanijäätelöt

Ilman plussa-korttia  
6,59-6,85 kpl (14,17-15,64/l)

5.-

Haribo

makEISpuSSIt
250-275 g  
(6,06-6,67/kg)

Ilman plussa-korttia  
1,95-2,25 ps (7,09-9,00/kg)

3 ps
kpl

ISÄNPÄIVÄN 
JUUSTOKAKKU
reseptI k-rUOkA.FI/reseptIt 
tAI k-rUOkA-sOVellUs

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

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

voimassa to-La 11.-13.11.

SUOMI

HERKKUTORILTA

tuoRE SuomaLaInEn
SupERIoR kIRjoLoHI  

Kasvattaja: Brändö Lax tai Nordic Trout, Suomi
Rajoitus 2 kalaa/talous

699
kg

ERÄ

HERKKUTORILTA

voimassa to-La 11.-13.11.
1995

kg

tuoRE SELkÄ- ja vatSaRaSvaton 
d-LEIkattu LoHIFILEE
ja LoHImEdaLjonkI

 Norja
ERÄ

RUODOTON

VASTUULLISESTI
KASVATETTU

kukkakImppu
L-koko, Hollanti

1790
kIMppU

-24%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-kortti 4,39 kpl (4,88/l)
10.-

Aino

kERmajÄÄtELöt
900 ml (3,70/l) 
Ei laktoosittomat eikä kaurajäätelöt 
Rajoitus 1 erä/talous

3
KpL

kLEmEntIInI-  
puSSI
Espanja
1,5 kg (2,13€/kg)

319
pss

Tervetuloa päivisin mihin kellon aikaan vain, 
hyvä idea joululahjaksi. Puh 040 540 6238

VIlhO OuTIlAn kIRJOJen
kOTIMYYnTI

Paluu 
35 € 

kuvitettu lasten 
Runo -satukirja 30 €

Puistotie 12 B 14 Pudasjärvi.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

KESKIVIIKKONA www.vkkmedia.fi
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Keskiviikkona 3.11. järjestet-
ty kaikille avoin Kyläneuvos-
ton kokous pääsi koeponnis-
tamaan upean, uutuuttaan 
tuoksuvan Kurkisalin, joka 
sijaitsee Hyvän olon kes-
kuksen Pirtissä, kirjaston ku-
peessa. 

Paikalla oli vajaa pari-
kymmentä yhdistysaktiivia 
ja etäyhteydellä muutamia 
henkilöitä kertomassa oman 
yhdistyksen toiminnasta. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen avasi illan kerto-
malla kaupungin kuulumi-
sia. 

Perinteisessä kaupungin-
johtajan katsauksessa tuli 
selväksi, että tämän vuo-
den tilinpäätös näyttää jää-
vän plussan puolelle jopa sen 
verran, että voidaan uuden 
rakennuskannan käyttöön-
oton jälkeen aloittaa pikku-
hiljaa vanhojen rakennusten 
alas ajaminen. Mitä niille 

tullaan tekemään tai mihin 
käyttöön laittamaan tai mah-
dollisesti purkamaan, on vie-
lä avoin. 

- Uuden talousarvion val-
mistelut ovat käynnissä, jo-
hon kaupunginhallitus on 
antanut tiukat raamit, mihin 
hallintokunnat eivät oikein 
tunnu pääsevän. Suurimmat 
ylitykset ovat tulleet Oulun-
kaaren SOTE-toiminnoista. 
Ensi vuosi on näillä näky-
min nollatilanteessa ja veron-
korotuksia ei tässä vaiheessa 
ole tiedossa, kertoi Timonen.

- Monella rintamalla on 
meneillään positiivista mei-
ninkiä. Uusien suurten ra-
kennusprojektien myötä Pu-
dasjärvi on saanut uutta 
ilmettä ja nostetta sekä Ku-
renalustan taajamassa, että 
Syötteellä, jossa mennään ra-
kennusrintamalla ennätys-
tahtia. Ensi vuoden talous-
arvioon on varattu seuraavia 

Luokkavaaran suunnan 
kaavoitushankkeita, mikä-
li valtuutetut hyväksyvät in-
vestointisuunnitelmat. Pu-
dasjärven uudesta ilmeestä 
on tullut paljon positiivista 
palautetta joka puolelta. Yri-
tyskentällä on myös nousua 
ja kylillä vireyttä, listasi kau-
punginjohtaja vallitsevaa ti-
lannetta. 

Järjestöyhdyshenkilö Si-
nikka Mosorin muistut-
ti oman puheenvuoronsa 
alussa, että kylät käyttäisi-
vät niille suunniteltuja logoja 
erilaisiin painatuksiin ja jul-
kaisuihin. Kiitosta tuli kylien 
aktiivisuudesta toimintansa 
julkaisemisista ja lehtikirjoi-
tuksista. Kaupungin uudes-
sa kuntastrategiassa on kylät 
nostettu suureen arvoon ja 
kaupungin hallintoelimissä 
olevat henkilöt ovat saaneet 
ymmärtämystä juuri tämän 
uuden avoimuuden vuok-

si siitä, kuinka paljon kunta-
laiset tekevät vapaaehtoista 
työtä omilla kylillä, joka puo-
lestaan vaikuttaa koko kau-
pungin elinvoimaan. 

Mosorin otti esille myös 
yhdistysrekisterin päivityk-
sen kaupungin sivuille. Mi-
käli jossakin yhdistyksessä 
on yhteyshenkilö vaihtu-
nut, uudet tiedot tulee kirja-
ta osoitteessa https://www.
pudasjarvi.fi/kaupungin-
palvelut/yhdistystoiminta/
yhdistysrekisteri

Seuraavaksi Pudasjärven 
kaupungin tekninen johta-
ja Janne Karhu kertoi yksi-
tyisteiden kunnossapidon 
uuden urakkasopimuksen 
hakukierroksen alkamises-
ta kaupungilla. Nykyinen 
sopimus päättyy syksyl-
lä 2023. Kunnossapitosopi-
muksen piiriin hyväksytään 
yksityistiekunnat, joiden pii-
rissä on vähintään kaksi va-

kituisesti asuttua kiinteis-
töä ja tien vähimmäispituus 
on 800 metriä. Lisäksi edel-
lisen Kyläneuvoston koko-
uksen jatkeeksi tekninen 
johtaja valaisi tiestön palve-
lukohdeopasteiden käytöstä 
sekä niitten luvanvaraisuuk-
sista. 

Kyläneuvoston vierai-
lijana oli ympäristöasian-
tuntija Riina Rahkila Ou-
lun maa- ja kotitalousnaiset 
Pro Agriasta. Rahkila valaisi, 
kuinka VYYHTI-verkoston 
toiminnalla tuetaan paikal-
lisia kunnostajia ja lisätään 
vesienhoitotoimenpiteiden 
määrää. 

- Tavoitteena on lisätä eri 
toimijoiden sekä paikallis-
ten kunnostajien välistä yh-
teistyötä. Verkoston ja neu-
vonnan kautta on saatavilla 
tukea muun muassa hanke-
suunnitteluun ja rahoituksen 
hakemiseen ja hakuaikaa on 

marraskuun loppuun saak-
ka. Pienet teot johtavat suu-
rempiin kokonaisuuksiin, 
päätti Rahkila esityksensä. 

Kyläneuvoston kokouk-
siin kuuluu myös kuulumi-
sia kyliltä ja yhdistyksiltä. 
Illassa esittäytyivät Siurua, 
Kurenalus Korpinen, Iinatti-
järvi, Livo, Sarakylä, SPR ja 
Jonku. Yhteenvetona järjes-
töyhdyshenkilö Sinikka Mo-
sorin sai todeta, että kylil-
lä ja yhdistyksissä on ollut 
monipuolista toimintaa. Iso-
ja investointeja sekä hankin-
toja on tehty ja talkootunteja 
on käytetty paljon kehitys-
kohteiden toteuttamisen saa-
vuttamiseksi. Seuraava Ky-
läneuvoston kokous tulee 
olemaan kevättalvella. Sii-
tä tiedotetaan tarkemmin lä-
hempänä ajankohtaan

Terttu Salmi

Kyläneuvosto kokoontui Pirtin Kurkisalissa

Kyläneuvoston kokouksen 
ytimenä ovat kylät ja yhdis-
tykset, jotka pääsivät kerto-
maan kesän kuulumisia toisil-
le yhdistystoimijoille. 

Koronasta huolimatta, tai 
sen ansiosta, on yhdistysten 
puuhaihmiset ideoineet uusia 
tapoja piristää jäsenistöään. 
Ulkoilmatapahtumat ovat ol-
leet isossa roolissa menneen 
kesän aikana. 

● Iinattijärven kyläseura 
ry:n ja Iinattijärven nuoriso-
seura ry:n terveiset toi Ritva 
Kinnula. Nuorisoseuran osal-
ta Hampushallin rakentami-
seen on käytetty lähes 800 tal-
kootyötuntia. Työmaa on nyt 
valmis, mutta käyttöönotto-
tarkastus on siirretty keväälle 
2022. Hampushallin avajaiset 
ja kolmet tanssit on suunni-
teltu pidettäväksi ensi kesän 
aikana. Alustavasti on käy-
ty keskusteluja myös Oulun 
Seudun kiipeilijöitten kans-
sa. Hampushallin vieressä 
on jyrkkä luonnonkalliosei-
nä, johon on mietitty yhteis-
tä tapahtumaa. Seinämään on 
valmistunut viisi uutta kiipei-
lypolkua. 

Iinattijärven kyläseura 
ry. järjesti elokuussa perin-
teiset kesäjuhlat ja veneuis-
telukilpailut monine oheista-
pahtumineen. Ensi kesälle on 
tarkoitus osallistua myös ky-
läseuran toimesta kiipeilyta-
pahtumaan. 

Iinattijärvellä on myös 
mietitty yhdessä Koivukarta-
non juhla- ja majoitustilojen 
kanssa räätälöitäväksi erilaisia 
päiväretkiä Syötteen alueen 
matkailijoille. Tuotteistamis-
koulutukseen osallistuminen 
on niin ikään tapetilla, millä 
ohjeistuksella voidaan alkaa 
miettimään lisää tapahtumia.

● Jongun alueen kyläyh-
distys ry:n edustajana Raimo 
Tervonen toi Kurkisaliin kuu-
lumisia Jongulta missä koro-
nasta huolimatta on pyritty 

ylläpitämään toimintaa. Suu-
rin investointi on ollut jäte-
vesijärjestelmän puhdistus. 
Vuokraustoimintaa tullaan 
jatkamaan ja kaikki kolme 
asuntoa ovat nyt käytössä. 
Kaikin puolin kylätalo on hy-
vässä kunnossa aikaisem-
min tehtyjen korjaustoimien 
ansiosta. Jongun alueen ky-
läyhdistys ry. on työllistänyt 
kolme työntekijää. Heidän 
sopimukset ovat nyt katkol-
la ja jatkorahoituksen saami-
nen näyttää miten työllistämi-
nen tästä eteen päin pystytään 
järjestämään. Kesällä oli lisäk-
si kaksi kesätyöntekijää, jotka 
pääsääntöisesti hoitivat lap-
sia. Vapaa-ajan toimintaa on 
pyritty myös järjestämään. 
Liikuntakerho aloitti jälleen 
toimintansa elokuussa. Nuo-
tio-iltoja on ollut ja viikolla 43 
pidettiin syyslomatapahtu-
ma. Tulossa on joululauluilta, 
mikäli kokoontumisrajoituk-
set sen sallii. Jongun alueen 
kyläyhdistys ry. on tehnyt 
sopimuksen liittyä Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmaan. Yh-
teityötoimintaa on ollut eri ta-
hojen kanssa ja se jatkuu edel-
leen.

● Korpisen kyläseura 
ry:stä Paula Paukkeri iloitsi 
kohta Kupson Kutsu -polulle 
asennettavasta kyltistä. Kesän 
Paula-myrsky sai viivästys-
tä aikaiseksi kunnostetun po-
lun avaamisesta. Nyt on kui-
tenkin puut saatu raivattua 
pois ja lähiaikoina saadaan 
polku avattua. Peräkärrykirp-
pis oli ensimmäisen kerran, 
kesäjuhla ja joka kuukauden 
Virkistyspäivä ovat pysyneet 
kalenterissa. Korpisen kylä-
seura ry. on työllistänyt palk-
katuella kolme työntekijää eri 
tehtäviin, joista yksi on oppi-
sopimuksella ja yksi suorit-
taa ohessa ammatillista pro-
sessityöntekijän koulutusta. 
Luvassa on vielä pari muuta 
työllistettävää.

● Kurenalan kyläyhdis-
tys ry:n puheenjohtaja Kert-
tu Simu oli niin ikään etänä 
Kolarista käsin. Torilla pide-
tyt Peräkärrykirppikset ve-
tivät väkeä entiseen tapaan. 
Toiveitten mukaan kokeiltiin 
myös ilta- ja viikonloppukirp-
pistä. Lauantaikirppis onnis-
tui, mutta tiistai-illalle tarkoi-
tettu tapahtuma oli peruttava 
vesisateen vuoksi. Kurenalan 
kyläyhdistys ry. heitti toiveen 
järjestöyhdyshenkilön kautta, 
että yhdistykset ottaisivat ve-
tovastuuta kesän aikana tori-
kahvilasta. Monet yhdistykset 
tarttuivat tilaisuuteen ja me-
nestys oli taattu. Kesän aikana 
kyläyhdistyksen vastuulla on 
ollut myös Pudasjärven uima-
paikka Riviera. Rannan ja laa-
vun siisteydestä on tullut pal-
jon kiitosta käyttäjiltä. 

Joulunavauksen yhteydes-
sä tulee vielä olemaan kyläyh-
distyksellä oma osuutensa 
myyntipöytien järjestämises-
sä. Pöytäpaikan hinta on 10 
euroa ja varauksia vastaan ot-
taa Kerttu Simu 040 730 9481. 

● Livokas ry:n kuulu-
misista kertoi Anni-Inke-
ri Törmänen. Suurimpana 
investointina Livolla on kun-
nostettu kylätaloa. Nykyään 
koulu lämpiää maalämmöllä 
ja käyttövesiputket on uusittu 
sekä uusi varastorakennus on 
hyvää vauhtia nousemassa. 
Nämä toimenpiteet on osit-
tain mahdollistanut Leader-
rahoitus.  Hankerahoituksen 
avustuksella on suoritettu ve-
sistökunnostusta Livojoen 
putaitten osalta yhdessä ka-
lastuskunnan ja jakokunnan 
kanssa. Livokas ry. on toimi-
nut hankkeen hallinnoijana. 

Yritysten kanssa yhteis-
työssä työllistetty noin 40 
henkilöä eri aloille. Törmä-
sen mukaan yhdistyksellä on 
pientä huolta tekijöistä, kun 
toimivat siirtyvät yrityksiin 
töihin – mutta sehän se on toi-

minnan tarkoitus.
● Sarakylän alueen ky-

läseura ry:n edustaja Janne 
Kummala oli paikan päällä 
kertomassa kyläseuran kuu-
lumisina yksipäiväisten Vat-
tumarkkinoitten lisäksi muun 
muassa kahdesta pyöräilyta-
pahtumasta. Lisäksi Saraky-
lässä on kesän aikana ollut 
seurakunnan nuotioilta, ju-
malanpalvelus luontopolulla, 
Kesäkalvilatoimintaa ja omat 
nuotiolauluillat. Koti- ja maa-
talousnaisten talkooretki teh-
tiin Syötteelle. Uusia, suuria 
muutoksia on kylälle myös 
saatu, kun koulun kohdalla 
katuvalot syttyvät kohtapuo-
liin ja lapsiperheitten myö-
tä päiväkotitoiminta aloittaa 
näin aluksi kahdeksan lapsen 
ryhmänä. Sarakylän alueen 
kyläseura ry. on lähtenyt mu-
kaan juuri perustettuun Livo-
joki ry:n toimintaan.

● Siuruan kylä ry:n pu-
heenjohtaja Christa van der 
Vegt oli etäyhteyden päässä 
ja kertoi yhdistyksen toimin-
nasta. Suurimpana investoin-
tina ja työllistävänä tekijänä 
kyläyhdistyksellä on kylän 
toimitalon järjesteleminen. 
Siuruan Kylä ry. on ostanut 
Konttilantien varressa sijait-

sevan entisen Ahosen kaupan 
ja pikkuhiljaa talkoovoimin 
kunnostetaan sekä rakennus-
ta että ympäristöä. Yksityisen 
mailla sijainnut kyläseuran 
laavu on kaikkien lupapro-
sessien jälkeen siirretty omal-
le tontille ja siinä se nyt palve-
lee kaikkia. 

Muitten yhdistysten kans-
sa on tehty yhteistyötä, muun 
muassa SPR:n Ryhmäystävä-
toiminta on käynnistetty. 

Päätapahtumana Siuru-
an Kylä ry. teki peikkoretken 
Syötteelle. Kylän lapset oli-
vat viime vuonna valmista-
neet kivipeikkoja, jotka pää-
sivät nyt lajikumppaneittensa 
joukkoon Syötteelle Peikko-
polun varteen. Tapahtuman 
suunnittelussa olivat mukana 
Pudasjärven Kehitys Oy sekä 
Aten Mökit. Siuruan Kylä ry. 
antoi myös peikkohaasteen 
kaikille kylille, että saataisiin 
jokaiselta kylältä oma peikko 
Peikkopolun varteen. Siitä tu-
lee lisää tietoa järjestöyhdys-
henkilön kautta..

● SPR Pudasjärven osasto 
ry:stä Esa Erkkilä totesi, että 
kevään aikana on koronan 
jälkeinen elämä saatu pikku-
hiljaa elpymään. Taivalkos-
ken osaston kanssa lähdimme 
SPR Lapin piirin ”Kohdataan 
kylillä” -hanketta viemään 
eteenpäin, johon myös Siuru-
an kylä ry. on lähtenyt mu-

kaan. Siurualla on saatu myös 
Ryhmäystävätoiminta käyn-
nistettyä. Hankkeen myö-
tä SPR sai myös Pudasjärven 
ja Taivalkosken osastoille yh-
teisen riksapyörän kohenta-
maan erityisryhmien elämän 
laatua ja ulkoiluttamismah-
dollisuuksia. Erkkilä toivoo, 
että kylät ja yhdistykset ovat 
yhteydessä SPR:n päin Ryh-
mäystävätoiminnan käyn- 
nistämiseksi. VAPEPAn puo-
lella on kyläyhdistykset läh-
teneet mukavasti mukaan, 
mutta vielä on jonkin verran 
kyläkulmia mihin toivottai-
siin koulutettavaa väkeä sekä 
tarvittavia tiloja. EU-ruoka-
jako on tälle syksylle uutena 
myös SPR:n toimintaa. Kou-
lutukset ja harjoitukset ovat 
SPR:n jatkuvaa toimintaa. 
Lauantaina 13.11. tulee Tai-
valkoskelle Ensihuollon pe-
ruskurssi, jossa koulutetaan 
ihmisiä kohtaamaan katastro-
fin kärsineitä. Ystäväntoimin-
taa vetää Arja Panuma ja siinä 
on myös muita tahoja muka-
na. Nuorisopuolella on tois-
taiseksi vielä hiljaista, mut-
ta turvallisuudesta on pidetty 
tietoiskuja kouluissa, joten tie-
toa on mennyt ja toiveessa on 
että sieltä joku innostuu toi-
mintaan mukaan.

Terttu Salmi

Kuulumisia kyliltä ja yhdistyksiltä

Kyläseuran laavu on siirretty kylätalon pihapiiriin. Aiemmin 
se sijaitsi yksityishenkilöiden mailla.

Sarakylän terveisinä Janne 
Kummala kertoi, että kylälle 
on muuttanut uusia perheitä, 
päiväkotitoiminta on alka-
massa ja katuvalot on saatu 
viimeinkin koulun kohdalle. 
Sarakylän kyläseura on myös 
mukana Livojokihankkeessa.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 12.-18.11. MUISTA ISÄÄ 14.11. rAUTAOSASTOlTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 12.11. lAUAnTAInA 13.11. MA-TI 15.-16.11. KE-TO 17.-18.11.

PErjAnTAI-lAUAnTAI 12.-13.11. MAAnAnTAI-TOrSTAI 15.-18.11.

199499 299 300
pkt
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100
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2 filettä/talous
raj. erä
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2 pkt
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149
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100
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399
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3995

1395 4995

3500
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2 kg/tal.
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2 pkt

plo

3 pkt

pkt

pkt

3 kg/tal.

1995

1990

9990

Black&Decker 
AKKUPOrAKOnE-
SArjA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

650

2 pkt

4995 4495 4390

2590 3990 4990

Atria
hIIllOS 

grIllIMAKArA
400 g

perinteinen

HK
hErKKUMAKSA-

MAKKArA
150 g

Atria
KAnAn

PAISTIlEIKE
600 g

chili tai merisuola

Presidentti
KAhvI

500 g
suodatinjauhatus

Snäxi
MInI-

PAPrIKAT
200 g

Kotimainen
TUOrE-

KUrKKU

HK
METrIlEnKKI

500 g

Panda
jUhlAPöydÄn

KOnvEhTI
300 g

HK
vAlMISATErIAT

MUUSIllA
300 g

Tuore
irto 
Norjan
lOhI-
fIlEE

Atria
vAASAn-
KInKKU
palana ja 
siivuina

Myllyn Paras
TOrTTU-
TAIKInA 
1 kg

HK Amerikan
PEKOnI
170 g
original

Ingman
crEAMy
hErKUTTElU-
jÄÄTElöT 
0,85 l

Kananpojan
PAnErOIdUT
nUggETIT
200 g

jÄÄvUOrI-
SAlAATTI

Atria
gOTlEr-
MAKKArA
palana

Arla
jOgUrTIT
1 kg

Valio
OlTEr-
MAnnI
jUUSTOT
250 g

Atria
lAUAnTAI- 
MAKKArA
palana

Atria
wIEnnIn-
lEIKE
285 g, kypsä

Kananpojan
fIlEESUIKAlE
650 g
hunaja-
marinoitu

Hyvä
nAUTA jAUhElIhA

jAUhElIhA
SIKA-nAUTA

Porsaan
ETUSElKÄ ja lAPA

Porsaan
POrSAAn
lIhAKUUTIO

Naudan
KEITTOlIhA-
PAlAT
makuluulla

Valio 
KUOhU-
KErMA
3,3 dl

Herkkumaan 
hIllOT
460 g

Kantolan
crEAM
crAcKEr
vOIlEIPÄ-
KEKSI 400 g

KlEMEn-
TIInI
Espanja

Vanajan 
SydÄn-
PIPArIT
200 g

Vip 
glögI-
jUOMA
1 l

Oboy 
KAAKAO-
jAUhE
1 kg, täyttöpussi

Monikäyttöinen neulottu
SOfTShEll-PUSErO 

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

Fiskars 
rETKIKIrvES X7

Tarmo
rETKIKIrvES 35 cm

Atria
PIKKUKInKKU
1 kg

Old El Paso
TOrTIllA
8 kpl/326 g

Prego
rUUvI- 
MEISSElI-
SArjA
56-osainen

Tekninen
MIcrOflEEcE 
vÄlIASU

AjASTInKEllO
ulkokäyttöön

jossa pidennetty selkäosa ja vahvis-
tukset kulumiselle alttiissa kohdissa. 
Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku. 
Kiristimet vyötäröllä. Hengittävä, tuu-
lenpitävä ja vettähylkivä. Väri: Musta/
harmaa. Materiaali: Neulesoftshell 
fleece-vuorilla, 
hengittävä ja vet-
tähylkivä kalvo, 
100% polyesteri, 
420 gsm. Veden-
pitävyys: 3000 
mm. Hengittä-
vyys: 3000 mm .

Maukkaat

ISÄnPÄIvÄ-

TÄyTEKAKUT

myymälästämme

Ringella 
PyjAMA
100% puuvilla
Koot: 48-56

Ringella 
PyjAMA
100% puuvilla
Koot: 48-56

Black Horse 
PyjAMA
95% puuvilla
5% elastaani

True North 
flATflEEcE
sininen ja oliivi
Koot: M-5XXL

Crosshatch
miesten 
nEUlEPUSErO
95% puuvilla
5% chasmere
Koot: S-XL

Crosshatch 
miesten 
fArKUT
Koot: 30S-38L

Tesema 
METSÄSTÄjÄn
SUKAT
75% villaa

Sauli 
TOSSUT
Koot: 40-47

Crosshatch 
miesten 
bOxErIT
Koot: S-XXL, 
3 kpl/pkt

Crosshatch 
miesten 
hUPPArI
Koot: S-XL

Crosshatch 
miesten 
hUPPArI
Koot: S-XL

Brandless 
miesten 
TOPPA-
hOUSUT
Koot: S-XXL

Tesema 
rETKISUKAT
80% merinovillaa

1450 1990 2790

4190 3990 2190 1590



6 Pudasjärveläinen Nro 6 •  to 11.11.2021

Ihminen tarvitsee tois-
ta ihmistä. Pitkäaikaissai-
rauden koettelemukset 
jaksetaan paremmin, kun 
on vertaisia tukena. Ver-
taisten kannustus ylläpi-
tää motivaatiota onnistua 
omahoidossa. Ja on tutki-
tusti helpompi lähteä liik-
kumaan, jos on kavereita, 
joiden kanssa lähteä.

Maailman keuhkoah-
taumapäivää vietetään 
17.11. Keuhkoahtauma-
tauti on etenevä pitkäai-
kaissairaus, johon ei ole 
parannuskeinoa. Onnis-
tuneen omahoidon kul-
makivet ovat päivitetty 
lääkehoito, tupakoinnin 
lopettaminen ja liikunta 
sekä sitä tukeva ravitse-
mus. Sairastavien kannat-
taa huolehtia myös katta-
vasta rokotussuojasta.

-Me Oulun Seudun 
Hengitysyhdistyksessä 
olemme käynnistämässä 
uudelleen koronapande-
miatilanteen salliessa ver-
taistuki- ja liikuntaryh-
miämme. Uudet ja vanhat 
jäsenet ovat tervetullei-
ta osallistumaan mukaan 
toimintaan, puheenjohtaja 
Tapio Still kertoo. 

-Meillä on tarkoi-
tus ensi vuoden puolella 
keuhkoahtauman tiimoilta 
ottaa kokemusasiantunti-
ja mukaan ja kiertää jäsen-
kunnat. Meillä on 12 jäsen-
kuntaa, joista ainoastaan 
Haukiputaalla ja Yli-Iissä 
on oma Silmu-toimikun-
ta, jotka itse järjestävät oh-
jelmaa. Pudasjärvelläkin 
oli aikoinaan Silmu-toi-
mikunta, mutta ilmeisesti 
vetäjät ovat edesmennei-
tä, mutta paikkakunnal-
ta osallistuu väkeä muun 
muassa yhdistyksen ret-
kille.

Sellaisilla terveisillä, 
että ilmoitamme paikal-
lislehdessä, kun tulemme 
paikkakunnalle. Keuhko-
ahtaumatilaisuudet vetä-
vät väkeä. Korona-aika on 
tietysti rajoittanut toimin-
taamme tämän kahden 
vuoden aikana, mutta jos-
pa ensi vuonna pääsisim-
me liikkeelle, se on mei-
dän suuri toiveemme! 
Kierrämme kaikki jäsen-
kunnat ensi vuoden aika-
na, myös Pudasjärvi.

Oulun Seudun 
Hengitysyhdistys

Rokotteen jälkeen 
vertaistuen pariin

Vaaleissa valitaan ne luottamushenkilöt jotka päättävät maa-
kunnissa, missä ja miten saadaan tarvittavat palvelut ja ketkä 
ne tekevät. Julkinen vai yksityinen sektori.

Haluan olla mukana rakentamassa uutta maakuntamallia 
mahdollisemman hyväksi, yhdessä alueemme asukkaiden sekä 
luottamushenkilöiden kanssa, tiiminä.  

Asukkaiden on päästävä viiveettömästi hoitoon, tasavertai-
sesti. 

Palvelusetelit ja muut mahdolliset palvelun tarjonnat näky-
viksi ja helpommin saavutettavaksi.

Tarvitsemme tulevaisuudessakin mm. terveys- ja ensihoi-
topalvelut. Mitä nopeammin hoivaa saa, sen parempi meille 
jokaiselle.

Akuuttivastaanotto täytyy  saada läheltä, ei kymmenien ki-
lometrien päästä. Täällä pudasjärvellä on suuri ikäjakauma  ja 
eteläisimmän tunturialue laskettelukeskus sekä matkailualue ja 
on tarpeen saada päivystys (akuutti) vastaanotto vuorokauden 
ympäri, myös viikonloppuille.

Me emme saa antaa mennä keskittyneesti isoihin kyliin sote 
palvelujen. Aluevaltuusto tulee siis päättämään tärkeimmistä 
palveluista eli terveyden ja sairauksien hoidoista sekä missä on 
Sinun lähin terveyskeskus ja mitä palveluja sieltä saa.

Miten ja missä hoidetaan esim. ikäihmiset. Miten omaishoi-
tajat ja hoidettavat saavat tarvittavat tiedot ja palvelut.Miten 
vammaispalvelukin pyörii kunnassamme. 

Maakuntamallin on annettava turvaa, oikeaa hoivaa, oike-
aan aikaan, oikeilla menetelmillä. Palveluiden on hyvä tulla 
tähän päivään ja antaa mahdollisuuden toteuttaa sitä myös 
yritysten kautta, kunhan julkinen sektori säilyy ensisijaisena. 

Meillä on 
huolehdittava 
Myös siitä, ettei 

veronMaksajien rahoja 
tuhlata ja niille 

saaMMe Myös 
vastinetta!

Olen Liike Nyt Oulun uusi Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen aluevaaliehdokas, syntyjäni 
haukiputaalainen ja nykyisin pudasjärvinen.

Kaisu Heikkinen
Pudasjärvi

Alueellinen maanpuolustuskurssi 
Iso-Syötteellä - teemana yhteiskunnan 
kokonaisturvallisuus

Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto 
ja Kainuun prikaati 

järjestivät Iso-Syötteen 
LumiAreenalla 
viiden päivän 

mittaisen alueellisen 
maanpuolustuskurssin 

viranomaisten, 
elinkeinoelämän, 

järjestöjen ja median 
avainhenkilöille lähes 
kahden vuoden tauon 
jälkeen. Osallistujat 

kurssille tulivat Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun 

maakunnista.

Maanantaina 8.11.alkaen 
Pohjois-Suomen 80. alueel-
lisen maanpuolustuskurssin 
teemana oli yhteiskunnan 
kokonaisturvallisuus. Kurs-
sin johtajina toimivat yli-
johtaja Terttu Savolainen ja 
Kainuun prikaatin apulais-
komentaja eversti Mika Sep-
pä.

Viiden kurssipäivän aika-
na käsiteltiin ulko-, turvalli-
suus- ja puolustuspolitiikkaa 
sekä eri toimialojen varau-
tumista häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin, huoltovar-
muutta sekä käytiin läpi ha-
vaintoja koronapandemian 
torjuntatoimista.

Kurssi järjestettiin läsnä-
olokurssina osallistujien tur-
vallisuus huomioiden. Kurs-
sin avajaisjuhlassa esiintyi 
MPK Pohjois-Suomen maan-
puolustussoittokunta ka-
pellimestari Petri Ahon joh-
dolla. Soittokunnassa oli 
mukana kolme pudasjärve-
läistä. 

Luentojen ja ryhmätöi-
den ohella kurssilaisten oh-
jelmaan kuului tutustumis-
käynti Kainuun prikaatissa, 
jossa myös muut viranomai-
set esittelivät toimintaansa 
kurssilaisille.

Mikä on  
alueellinen maan-
puolustuskurssi?
Alueellisilla maanpuo-
lustuskursseilla annetaan 

yleiskuva Suomen ulko-, 
turvallisuus- ja puolustus-
politiikasta sekä kokonais-
turvallisuuden eri alojen 
valmiudesta. Opetuksessa 
keskitytään alue- ja paikallis-
tason varautumiseen yhteis-
kunnan häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa. Häiriötilan-
teella tarkoitetaan uhkaa tai 
tapahtumaa, joka vaarantaa 
yhteiskunnan turvallisuut-
ta tai elintärkeitä toimintoja. 
Häiriötilanteita ovat esimer-
kiksi vakavat luonnononnet-
tomuudet ja sähkönjakelun 
häiriöt.

Elintärkeiden toimintojen 
osa-alueina maanpuolustus-

Kurssin avajaisjuhlassa esiintyi MPK Pohjois-Suomen maan-
puolustussoittokunta kapellimestari Petri Ahon johdolla. 
Soittokunnassa oli mukana kolme pudasjärveläistä Timo Aho-
nen, Kati Poijula ja Reijo Kossi. 

80. alueellisen maanpuolustuskurssin johtaja ylijohtaja Terttu Savolainen ja apulaisjohtaja 
Kainuun prikaatin apulaiskomentaja eversti Mika Seppä tapasivat Pudasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuman tervetuliaisillassa Pärjä Ski Bistrossa Iso-Syöt-
teen takarinteellä. 

Pudasjärvi tarjosi alueelliselle maanpuolustuskurssille erinomaiset puitteet Lumi-areenalla.

Ylijohtaja Terttu Savolainen ja Kainuun prikaatin komentaja, 
prikaatikenraali Manu Tuominen.

kursseilla käsitellään erityi-
sesti sisäistä turvallisuutta, 
väestön toimintakykyä ja 
palveluita, henkistä kriisin-
kestävyyttä, puolustuskykyä 
sekä talouden, infrastruk-
tuurin ja huoltovarmuuden 
toimivuutta. Poikkeusolojen 
määritelmä kattaa aseellisen 
hyökkäyksen lisäksi myös 
muut kansakuntaa vakavas-
ti uhkaavat tilanteet, kuten 
esimerkiksi erittäin vakavat 
suuronnettomuudet ja pan-
demiat.

Omalta osaltaan alueel-
liset maanpuolustuskurssit 
edistävät alueen viranomais-
ten sekä häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa keskeisiä 

tehtäviä hoitavien henkilöi-
den että heidän edustamien-
sa yhteisöjen yhteistoimin-
taa.

Opetuksen kohderyhmi-
nä ovat johtavassa asemas-
sa olevat sekä varautumi-
sen ja toiminnan kannalta 
keskeisissä tehtävissä toimi-
vat henkilöt. Kutsu perus-
tuu yleensä työnantajan tai 
yhteisön esitykseen. Alueel-
lisia maanpuolustuskursseja 
on järjestetty vuodesta 1962 
alkaen. Koronapandemian 
vuoksi kurssien järjestämi-
nen keskeytyi lähes kahdek-
si vuodeksi.

STT Info, kuvat Alpo Merilä
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Syksyllä tehty lumetusuudistus 
mahdollisti aikaisen avauksen Iso-Syötteellä
Taakse jäänyt toinen ke-
säsesonki oli ennätyksel-
linen sekä Hiihtokeskus 
Iso-Syötteelle, että sen sisa-
ryhtiölle, hotelli Kide hotel 
by Iso-Syötteelle. Lokakuun 
puolivälin jälkeen kausi 
vaihtui Suomen eteläisim-
mässä tunturissa muutaman 
vuorokauden aikana syksys-
tä talveen. Iso-Syötteen las-
kettelurinteet avattiin 29.10. 
Nyt yrityksissä odotetaan 
yritysasiakkaita, viikonlop-
puharrastajia ja vilkasta jou-
lusesonkia.

Vuonna 2019 marras-
kuussa Iso-Syötteen eturin-
teiden alle avattu KIDE Ho-
tel by Iso-Syöte takoi kovia 
majoituslukuja sulan maan 
kuukausien aikana. Pudas-
järvi nousi Suomen toiseksi 
kovimmaksi nousijaksi mat-
kailutilastointipalvelu Visi-
toryssä kesä-elokuussa, kas-
vua oli edellisvuoteen yli 
100 prosenttia. Hotellinjoh-
taja Jarkko Koskenmäki on 
tyytyväinen kesän tulokseen 
koko Syötteen ja Pudasjär-
ven alueella.

-Alueella on ollut selkeä 
sesonki päällä kesäkuusta 
saakka, elokuussa nähtiin 
pieni rauhoittuminen, mutta 
sen jälkeen majoittujamää-
rät ovat pysyneet korkeal-

Iso-Syöte Bike Parkissa tunturin päälle noustaan ankkurihis-
sillä.

Oranssi aurinko paistoi Iso-Syötteellä joulukuussa 2020

la. Kesän ja syksyn kuukau-
sina suurin osa majoittujista 
oli kotimaisia pariskuntia, 
kaveriporukoita ja perheitä. 
Lokakuussa olemme saaneet 
jälleen yritysryhmät vieraak-
semme. Tänne tullaan pitä-
mään kokouksia, koulutus-
päiviä ja pikkujouluja, sekä 
tutustumaan taas työkave-
reihin pitkän etäilyn jälkeen, 
totesi Koskenmäki.

Koskenmäen mukaan 
alueelle tullaan lähinnä te-
kemään ja kokemaan luon-
nossa. Ympäröivä Syötteen 
kansallispuisto houkutte-
lee kävijöitä ja Syötteen tun-
nettuus loistavana pyöräi-
lykohteena on selkeä valtti 
monelle lajin harrastajalle. 
Syötteen pyöräilyyn selke-
än lisän tarjosi toista kesää 
avoinna ollut Iso-Syöte Bike 
Park. Bike Parkit ovat usein 
juuri hiihtokeskuksiin ra-
kennettuja pyöräilypuistoja, 
joissa noustaan rinne hissil-
lä ylös ja lasketaan ratoja tai 
metsäreittejä pitkin alas. 

-Toista kertaa olimme 
avoinna koko kesän ja his-
si on pyörinyt Iso-Syötteellä 
tänä vuonna jokaisena kuu-
kautena, kertoo Iso-Syötteen 
rinnetoiminnanjohtaja Mik-
ko Terentjeff. 

-Bike Parkin aukioloaiko-

ja pidennettiin tälle kaudel-
le ja se näyttäytyi selkeänä 
kasvuna sekä hissinousuis-
sa, että myytyjen lippujen 
määrissä: edelliseen kauteen 
verrattuna molemmat lähes 
tuplaantuivat!

Bike Parkin aukiolo oli 
alun perin suunniteltu jatku-
maan syyslomien yli, mut-
ta luontoäiti päätti toisin. 
Hissipyöräilykausi joudut-
tiin päättämään talvisten 
olosuhteiden johdosta loka-
kuun puolen välin jälkeen. 
Laskettelukausi avattiin 
vain kaksi viikkoa myöhem-
min 29.10. Seuraavan kerran 
hissit pyörähtävät pyöräi-
lijöille Iso-Syötteellä juhan-

nuksena 2022.

Joulusta  
odotetaan uutta 
kotimaisten  
matkailijoiden 
sesonkia
Kide hotellilla ja hiihtokes-
kuksella odotellaan jo joulu-
sesonkia. Perinteisesti kan-
sainvälisten asiakkaiden 
kulta-aikana pohjoisessa 
tunnettu sesonki on pande-
mia-aikana muuttunut myös 
kotimaalaisia matkailijoita 
kiinnostavaksi ajaksi.

”Upea, tunnelmallinen 
tunturimiljöö, valmis joulu-
pöytä ja sopiva määrä jou-

luista ohjelmaa houkutte-
levat nyt myös kotimaisia 
asiakkaita pois kiireisistä 
joulutouhuista kotoa.” 

Joulun valmis kolmen 
päivän paketti on Kide ho-
tellin suosituin tuote joulun 
pyhinä.

”Joskus jouluna koe-
taan kiirettä ja stressiä. Tääl-
lä tunturissa halutaan naut-
tia yhdessäolosta ja joulun 
aktiviteeteista vailla huol-
ta siivouksesta, ruuanlaitos-
ta ja kiireestä,” kertoo Jarkko 
Koskenmäki Kide hotellilta.

Myös hiihtokeskuksen 
puolella joulun pyhät tarjoa-

vat rauhaa rinteeseen: 
-Ilmat ovat monesti lois-

tavat ja rinteet hyvässä kun-
nossa, mutta harva lähtee 
mäkeen jouluna. Jos tuntu-
rissa viettää joulua, kannat-
taa mäkeen suunnata juu-
ri pyhäpäivinä, silloin ei ole 
tietoa jonoista ja mikä sen 
parempi tapa nauttia ulkoil-
masta, luonnosta ja joulu-
rauhasta, vinkkaa Mikko Te-
rentjeff hiihtokeskukselta ja 
lisää ”minulle joulun tekevät 
juuri aattoaamun laskut!”

Pudasjärveläinen lehti

KoillisAuto Oy:llä avajaiset
Kuusamontien varres-
sa, Pistotie 4:ssä vietettiin 
perjantaina 5.11. uuden 
autoliikkeen KoillisAuton 
avajaisia. Kävijöille tarjot-
tiin hernekeittoa ja kah-
via, joita kävi nauttimas-
sa viitisensataa henkilöä. 
Yrittäjänä toimiva Kim-
mo Juusola kertoi auto-
kauppojakin syntyneen ja 
osa kävijöistä tuli uudel-
leen lauantaina koeajolle 
ja jatkamaan kauppaneu-
votteluja. Useat henkilöt 
kävivät tarjoamassa autoja 
myös ostettavaksi, HT 

Alpo Illikaisen soppatykistä riitti hernekeittoa puoleen päivään saakka. Uuden autoliik-
keen avajaisissa kävi kaikkiaan noin 500 henkeä. 

Pudasjärven Yrittäjien onnittelukukka palmuvehkalle löy-
tyi paikka toimistotiloista. Heimo Turunen toivotti uuden jä-
senyrittäjän Kimmo Juusolan tervetulleeksi yrittäjien toi-
mintaan.

Etsivä nuorisotyön kuulumisia   
Joulu lähenee ja etsivä nuori-
sotyön vuosi on ollut hyvin 
vaihteleva. Korona on tuo-
nut omia haasteitaan, mut-
ta niistä on selvitty. Etsi-
vä nuorisotyön vuoteen on 
mahtunut kuitenkin paljon 
kohtaamisia nuorten kans-
sa. Etsivät ovat olleet muka-
na mm. Wauto toiminnassa, 
kurvailleet kesäpakulla ta-
paamaan nuoria siellä mis-
sä nuoret itse ovat viettäneet 
aikaa ja yksi Nuotta-valmen-
nuskin on saatu järjestettyä.  

Henkilökunnassa on ta-
pahtumassa pieniä muutok-
sia. Sari Pietilä on jäämäs-
sä työstä pois ja kiittääkin 
kaikkia kuluneesta vuodes-
ta. Juha Mertala siirtyy 13.11. 
alkaen 50 prosentin työajal-
la Kainuu-Koillismaa etsivä 
nuorisotyön koordinaatto-
riksi ja toiset 50 prosentilla 
jatkaa edelleen etsivää nuo-
risotyötä tehden. Miika Rais-
kio jatkaa edelleen tuttuun 
tapaan etsivä nuorisotyössä.   

Koronarahoituksella pal-
kattu etsivä nuorisotyönte-
kijä Sari Pietilä on ollut kam-
puksella nuorten tukena ja 
rajoituksien hellittäessä Mii-
ka Raiskio ja Juha Mertala 
ovat pikkuhiljaa palailemas-
sa kampukselle takaisin. 

Etsivä nuorisotyön toi-
misto löytyy Hyvän olon 
keskuksesta, Pirtistä, toises-
ta kerroksesta.  Etsivä nuo-

Kuvassa Miika Raiskio, Juha Mertala ja Sari Pietilä.

risotyö järjestää Pirtin nuo-
risotiloilla toisen asteen iltaa 
maanantaisin, johon kaikki 
lukiolaiset ja ammattikoulu-
laiset ovat tervetulleita. Li-
säksi etsivät ovat mukana 
nuorisotiloilla järjestämässä 
lauantainuokkareita. 

Etsivä nuorisotyö auttaa 
alle 29-vuotiaita nuoria mm. 
opiskeluasioissa, töiden etsi-
misessä, harrastuksissa, pal-
veluihin ohjauksessa, toimii 
aikalisäohjaajana kutsun-
noissa ja tukee nuorta hänen 

elämässään. Etsivä nuoriso-
työntekijä tarjoaa turvallisen 
ja luottamuksellisen aikuis-
kontaktin nuorelle. Etsivä 
nuorisotyölle on avautunut 
uudenlainen yhteydenot-
totapa verkossa yhteysetsi-
vaan.fi sivuston kautta. Asi-
assa kuin asiassa saa olla 
yhteydessä ja jos emme osaa 
suoriltaan vastata kysymyk-
siin, niin etsitään vastaus yh-
dessä. 

Juha Mertala
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Suomen ensimmäisen uuden 
sukupolven vetyauton julkis-
tustilaisuus järjestettiin maa-
nantaina 8.11. Villa Hanna-
lassa Oulussa. Tilaisuuden 
järjestäjinä toimivat puh-
taan tulevaisuuden rakenta-
ja Skarta Group Oyj, Hyun-
dai ja BusinessOulu. Reilut 
80 000 euroa maksava Hyun-
dai vetyauto on Skarta Group 
Oy:n käytössä.

Pudasjärveläinen, Skar-
ta Group Oy:n merkittävä 
omistaja, Haapalandia Invest 
Oy:n toimitusjohtaja Mart-
ti Haapala oli yksi tilaisuu-
den merkittävimpiä puuha-
henkilöitä. Julkistustilaisuus 
pidettiin VILLA HANNA-
LASSA, jonka Haapalan per-
heen omistama Haapalandia 
Investi hankki nyt syksyllä. 
Pihassa oli tilaisuutta varten 
pystytetty 12 metriä halkaisi-
jaltaan oleva DOME. 

-Oululaisilla laivanvarus-
tajilla oli aikanaan maailman 
suurin päästöttömällä ener-
gialla kulkeva puisten pur-
jelaivojen laivasto, jolla kier-
rettiin maailmaan meriä, ja 
kuljetettiin ihmisiä ja tavaraa. 
Nyt haluamme olla luomassa 
uutta puhtaalla vetyenergi-
alla kulkevaa liikkumismuo-

Suomen ensimmäinen uuden sukupolven 
vetyauto julkistettiin Oulussa

toa, Haapala toteaa.

Skarta  
vetytalouden  
etulinjassa 
Puhtaan tulevaisuuden ra-
kentaja Skarta Group Oyj jul-
kaisi syyskuussa uuden stra-
tegiansa päälinjaukset, joiden 
mukaisesti yhtiön tavoittee-
na on laajentaa toimintaansa 
tuulivoiman, aurinkoenergi-
an ja vetyratkaisujen arvo-
ketjussa kohti puhtaan ener-
gian kokonaishankkeiden 
kehittämistä, rakentamista ja 
omistamista. Yhtiön kasvu 
pohjautuu vahvaan erikois-
rakentamisosaamiseen, ja se 
on esimerkiksi ollut mukana 
yli sadan tuulivoimalan ra-
kentamisessa.

Tuuli- ja aurinkovoiman 
lisäksi Skarta haluaa korostaa 
myös vetytalouden asemaa 
strategisena painopisteenään 
ja toimia tulevaisuuden ve-
tytalouden etulinjassa, josta 
konkreettisena esimerkkinä 
oli vetyauton hankkiminen 
käyttöönsä. Hyundai Nexo 
-polttokennoauton käyttö-
voimana on puhdas vety, ja 
sen pakoputkesta tulee vain 
vesihöyryä.

-Haluamme vauhdit-
taa vetytalouden etenemistä 
Suomessa, tehdään se sitten 
vaikka auto kerrallaan. Ve-
tyautojen tankkausverkostoa 
ei Suomessa vielä ole, mut-
ta Skartan tavoitteena on olla 
mahdollistamassa erilaisten 
vetyhankkeiden toteutumis-
ta. Haluamme osoittaa esi-
merkillämme, että vihreän 
vedyn teknologian kehittä-
minen, vedyn tuottaminen ja 
sen käyttöönotto niin liiken-
ne- kuin teollisuuskäytössä 
on ensiarvoisen tärkeää koko 
Suomelle”, Skarta Group 
Oyj:n toimitusjohtaja Tuo-
mas Hirvonen kommentoi.

Skarta Group listautui vii-
me kesänä pörssiin ja muut-
ti samalla kotipaikkansa 
Ouluun. Yhtiö toimii stra-
tegiansa mukaisesti yrittäji-
en yhteenliittymänä. Useat 
omistajat, mm. Martti Haapa-
la, kuuluvat Aktiiviomista-
jien ryhmään. Yhtiö on vah-
va toimija Perämerenkaaren 
alueella, joka on sekä vedyn 
tuotannon että kulutuksen 
kannalta keskeinen alue. Jot-
ta vetyhankkeet voivat olla 
taloudellisesti kannattavia, 
vihreän vedyn tuotannon yh-
teydessä syntyvä lämpö ja 
happi on hyödynnettävä täy-
simääräisesti. Tuotantolaitos-
ten sijainti on tällöin keskei-
sessä asemassa. Perämeren 
rannikon raskaan teollisuu-
den keskittymät mm. Kok-
kolassa, Raahessa, Oulus-
sa ja Kemi-Tornion alueella 
ovat suuria potentiaalisia ve-
dyn käyttäjiä, joten alueesta 
voi muodostua yksi Euroo-
pan tärkeimmistä vetytalou-
den keskittymistä.

Julkistustilaisuus pidettiin VILLA HANNALASSA, jonka Haapa-
lan perheen omistama Haapalandia Investi hankki nyt syksyl-
lä. Pihassa oli tilaisuutta varten pystytetty 12 metriä halkai-
sijaltaan oleva DOME. 

Konepelti piti aukaista ja tarkistaa käykö se vetyauto oikeasti, niin hiljainen on sen käynti. Ku-
vassa Martti Haapala, Hannalan taiteellinen johtaja Ilmari Mäenpää ja SKARTA Group Oy sijoit-
tajasuhdejohtaja Marko Peltonen.

Juhlapuheen piti Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti 
Tuppurainen. Kuvassa myös Hyundai Motors Finland Oy toi-
mitusjohtaja Esa Kurikka ja Wetteri Oy:n toimitusjohtaja Aar-
ne Simula. 

SKARTA Group Oy hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaa-
la, toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen, Wetteri Oy toimitusjoh-
taja Aarne Simula ja Hyundai Motors Finland toimitusjohtaja 
Esa Kurikka.

Oulun yliopistossa on ve-
tyaiheisesta tutkimuksesta 
pitkät perinteet, ja yhteistyö-
tä yksityisten sekä julkisten 
tahojen välillä on jo vahvas-
ti kehitetty. Myös Skarta ha-
luaa osallistua vetytalouden 
rakentamiseen ja olla mah-
dollistamassa hankkeiden 
toteutumista. Erityisesti ve-
dyn tuotanto- ja varastointi-
laitosten sekä siirtoverkoston 
rakentaminen yhteistyössä 
yhtiön asiakkaiden ja kump-
paneiden kanssa on merkit-
tävä potentiaalinen mark-
kina-alue, joka voidaan 
luontevasti yhdistää Skartan 
nykyiseen liiketoimintaan 
kuuluviin aurinko- ja tuuli-
voimahankkeisiin.

STT Info, kuvat lähetti 
Martti Haapala 

SKARTA GROUP Oy:n hankkiman Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton   julkistustilaisuudessa Tapio Haapala, 
Tuulia Haapala, SKARTA Group Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen ja Haapalandia Invest Oy:n toimitusjohtaja Martti Haa-
pala. 
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Edustajiston vaalit 2021

Ehdokkaat
Äänestysaika 4.11. klo 8 – 17.11. klo 16

Ahonen Eija
Lähihoitaja, eläkeläinen
Kipinä

2

Erkkilä Heikki
Laitosmies, asentaja
Pudasjärvi

3

Hanhela Kirsi
Yrittäjä, sairaanhoitaja
Syöte

4

Heikkinen Pertti
Toimitusjohtaja
Oulu

5

Holappa Ulla-Maija
Lähihoitaja
Jaurakkajärvi

6

Jurmu Marja-Leena
Opettaja
Pudasjärvi

7

Karhu Janne
Tekninen johtaja
Pudasjärvi

8

Kettunen Lilja
Ttm, palveluesimies, sairaanhoitaja
Pudasjärvi

9

Kosamo Henna
Maatalousyrittäjä, kirjanpitäjä
Pintamo

10

Kujala Harri
Palomies
Pudasjärvi

11

Kujala Tauno
Eläkeläinen
Kiiminki

12

Kumpumäki Seppo
Eläkeläinen, yrittäjä
Pudasjärvi

13

Lantto Päivi
Tehtaanjohtaja
Pudasjärvi

14

Leppänen Samuli
Toiminnanjohtaja, metsätalousins.
Pudasjärvi

15

Lybeck Tuula
Hankejohtaja, OTK
Helsinki

16
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Mattila Juhani
Palvelusihteeri
Pudasjärvi

17

Mäntykenttä Ari
Verkostoasentaja, pääluottamusmies
Ylikiiminki

19

Niemitalo Antti
Yrittäjä
Kollaja

20

Nikula Veli
Eläkeläinen, metsätalousteknikko
Sotkajärvi

21

Ojala Elisa
Kirkkomuusikko
Jaurakkajärvi

22

Putula Miriam
Logopedian opiskelija
Oulu

23

Ronkainen Suvi
Maatalousyrittäjä
Pudasjärvi

24

Sihvomaa Jukka
Varatuomari
Oulu

25

Sihvonen Maarit
Toimitusjohtaja, fysioterapeutti
Oulu

26

Sipilä Anni
KTM, yrittäjä
Jääli

27

Stenius Sanna
Insinööri (AMK)
Kipinä

28

Tauriainen Matti
ICT-Projektipäällikkö
Pudasjärvi

29

Timonen Mika
Työnjohtaja
Pudasjärvi

30

Turves Kalevi
Yrittäjä
Hetejärvi

31

Virtanen Ilpo
oikeustieteen kand, varatuomari
Pudasjärvi

32

Väisänen Taru
Opiskelija (Oulun yliopisto, kemia)
Oulu

33
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Heikkinen Pertti
Toimitusjohtaja 
Oulu
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Edustajiston vaalit 2021

Omistaja-asiakas, vaikuta paikallisesti 
ja anna äänesi Pudasjärven Osuuspankin 

edustajiston vaaleissa 2021. 

Teoilla on väliä

Äänestys alkaa 4.11. klo 8:00 ja päättyy 17.11. klo 16:00. Äänestä helposti verkossa osoitteessa op.fi/edustajistonvaalit
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Kansalaisopistolaisia tutuksi

Hei! Olen Jyrki Perttu, Pu-
dasjärven kansalaisopis-
ton uusi musaope. Aloitin 
työt Pudasjärven kansa-
laisopistolla tänä syksynä 
ja opetettaviin aineisiini 
kuuluvat musiikin teoria 
ja yhtyemusiikki. Lisäksi 
opetan basson, kitaran ja 
ukulelen soittoa.

Aloitin omat musiikki-
opintoni aikoinaan täällä 
Pudasjärvellä kansalais-
opistolla ja olen todella in-
noissani päädyttyäni itse 
tänne opettajaksi. Koulut-
tauduin muusikoksi Tor-
nion Pop & Jazz -konser-
vatoriosta, minkä jälkeen 
suoritin musiikkipedago-
gin tutkinnon Oulun am-
mattikorkeakoulussa.

Keikkakokemusta olen 
päässyt keräämään usei-
den eri yhtyeiden ja tyy-
lilajien parissa, aina tans-
simusiikista rokkiin ja 
bilemusiikista gospeliin. 

Musiikin opettaja Jyrki Perttu

Jyrki Perttu. Kuva Tuukka Nygård.

Äidinkielen ja suomen kielen opettaja Jenni Isola
Kuka olet ja  
mikä on  
työtehtäväsi? 
Olen Jenni Isola, äidinkie-
len ja suomen kielen opet-
taja. Minulla on takataskus-
sa myös kirjallisuuden ja 
draamakasvatuksen opinto-
ja ynnä pitkä harrastustaus-
ta teatterin ja kirjallisuuden 
parissa sekä lukijana että 
kirjoittajana. 

Opetan maahanmuut-
tajille arkipäivisin suomea 
kansalaisopiston Suomis-
tartti-kurssilla. Iltapäivisin 
ja ilta-aikaan aloittelen pik-
ku hiljaa myös tuntiopetta-
jan uraani; tarjoan tänä lu-
kuvuonna muun muassa 
suomen kielen keskustelu-
kursseja, teatteria lapsille ja 
kevätpuolella runoutta. Ter-
vetuloa mukaan kursseille-
ni!

Millainen on  
tavallinen  
työpäiväsi? 
Varsinaisesti opetusta mi-
nulla on joka arkipäivä yh-
deksästä puoli kahteen ja 
lisäksi mahdolliset ilta-
päivätunnit, mutta yleen-
sä tulen töihin kahdeksan 
ja yhdeksän välillä ja läh-
den kotiin päivästä riippu-
en kolmen, neljän maissa. 
Joskus päivä venähtää pi-
demmäksikin, jos on jotain 
epätavallista tehtävää, ku-
ten kokeen tekoa tai isom-
man kokonaisuuden val-
mistelua. 

Tavallinen työpäivä si-
sältää opetusta ja tehtävien 
suunnittelua yhdessä kou-
lunkäynninohjaaja Mika 
Suoperän kanssa ja tarvitta-
essa yhteydenpitoa esimer-
kiksi kollegoihin ja erilaisiin 

asiaan kuuluviin tahoihin, 
kuten maahanmuuttotyön 
verkostoon, virastoihin ja 
niin edelleen. Lisäksi osal-
listun erilaisiin palaverei-
hin ja koulutuksiin.  

Miten päädyit 
opistolle  
hommiin? 
Asuin ja opetin aikaisem-
min lukiossa Etelä-Suomes-
sa, mutta halusin rauhalli-
semman elinympäristön ja 
sellaisen työn, joka ei tavalla 
tai toisella veisi kaikkea he-
reilläoloaikaani. Työpaikka 
kansalaisopistolla oli auki 
netissä ja saatuani perheeltä-
nikin siunauksen asialle lai-
toin hakemuksen matkaan. 
Minut katsottiin sopivaksi 
hommaan ja työyhteisöön, ja 
aloitin työt vuosi sitten loka-
kuussa.  

Mikä on  
mukavinta  
työssäsi? 
Vaihtelevuus on työssäni 
vähän tilanteesta riippuen 
sekä mukavinta että raskain-
ta, yleensä kuitenkin muka-
vinta. Viihdyn ihmisten pa-
rissa ja pidän siitä, että voin 
kohdata ihmisiä yksilöinä ja 
pienissä ryhmissä, ja se on-
nistuu työssäni hyvin. Tämä 
on myös sopivan itsenäis-
tä hommaa, mutta yksin ei 
kuitenkaan tarvitse puur-
taa, mikä sekin sopii minul-
le mainiosti. 

Mitä tekisit,  
jos et olisi  
opistolla? 
Varmaan mietiskelisin edel-
leen Etelä-Suomessa elämä-
ni tarkoitusta.  

Mikä on paras eväs 
työpäivänä?  
Lohikeitto ja perunamuusi, 
mieluummin erikseen kuin 
yhdessä. 

Miksi Pudasjärven 
kansalaisopisto  
on paras? 
Pudasjärven kansalaisopis-
to on aivan rehellisesti yllät-
tänyt minut ketteryydellään, 
monipuolisuudellaan ja te-
kemisen meiningillään. Näin 
laajaa kurssitarjontaa ja vielä 
näin edullisin hinnoin ei mo-
nessa isommassakaan kau-
pungissa ole tarjolla. Omien 
kurssien suunnittelussa olen 
saanut vapaat kädet ja kan-
nustusta, mutta myös aikaa 
ja rauhaa laitella omia pali-
koita kasaan. 

Vierestä seuraten olen 

taas saanut ihailla sitä näp-
päryyttä, millä vaikkapa ko-
konaan uusia kursseja py-
kätään pystyyn lyhyelläkin 
varoitusajalla ja mentalitee-
tilla ”jos on idea ja tekijä, me 
teemme siitä kurssin”. Olen 
myös saanut vaikutelman, 
että osallistujien palautetta 
ja esimerkiksi kurssitoiveita 
todella kuunnellaan täällä. 

Jenni Isola.

Palvelusihteeri Tuula Haverinen

Kuka olet ja  
mikä on  
työtehtäväsi?
Olen Tuula Haverinen, kan-
salaisopiston palvelusih-
teeri. Takavuosina olen toi-
minut myös sivutoimisena 
tuntiopettajana viimeksi la-
vatansseja opettaen, ja toi-
von mukaan toimin vielä 
myös tulevaisuudessakin.

Millainen on  
tavallinen  
työpäiväsi?
Toimistomme palvelee edel-
leen poikkeuksellisesti etä-
nä, joten työpäiväni käyn-
nistyy arkiaamuisin yleensä 
noin kahdeksan aikoihin 

kotitoimistollani ja kestää 
n. klo 16 saakka iltapäiväl-
lä. Hyvän olon keskus Pir-
tissä sijaitsevassa toimis-
tossamme käyn muutaman 
kerran viikossa katsomassa 
postit ja hoitamassa juokse-
via asioita, sekä tarvittaessa 
etukäteen sovittuina aikoi-
na, mikäli jollakulla on tar-
ve asioida henkilökohtaises-
ti toimistolla.

Miten ja milloin 
päädyit opistolle 
hommiin?
Tammikuussa 2009 kyselin 
paluumuuttajana kaupun-
gilta töitä ja jo parin päivän 
kuluttua olin työhaastat-
telussa kansalaisopistolla. 

Kansalaisopisto tuntui heti 
sellaiselta ”minun työpai-
kaltani”.

Mikä on  
mukavinta  
työssäsi?
Itsenäinen työ, jossa riittää 
haasteita. Kahta samanlais-
ta työpäivää ei ole olemassa.

Mitä tekisit,  
jos et olisi  
opistolla?
En enää pysty edes kuvitte-
lemaan elämää ilman kan-
salaisopistoa! Luultavasti 
olisin kuitenkin kansalais-
opiston kurssien suurkulut-
taja.

Mikä on paras eväs 
työpäivänä?
Tarpeeksi pitkään haudutet-
tu hirvikäristys pottumuu-
sin kera.

Miksi Pudasjärven 
kansalaisopisto on 
paras?
Pudasjärven kokoon kau-
punkina ja kansalaisopiston 
henkilöstön määrään suh-
teutettuna kurssitarjontam-
me on uskomattoman moni-
puolista ja kurssimaksumme 
ovat edullisia jopa verrattu-
na muihin opistoihin. Meillä 
on hyvä tekemisen meininki 
emmekä me makoile laake-
reillamme. :) Tuula Haverinen. 

Nykyisin keikkailuni koos-
tuu pääasiassa laskettelu-
keskuksissa, yökerhoissa 
sekä häissä soittamisesta.

Vapaa-ajalla viihdyn 
mökillä, sekä tietokonepe-
lien ja kirjojen ihmeellises-
sä maailmassa.



11PudasjärveläinenNro 6 •  to 11.11.2021

Hirvipeijaiset on kylän merkittävä sosiaalinen tapahtuma

Peijaiset ovat ison riistaeläi-
men kaadon ja itse kaadon 
kohteeksi joutuneen eläimen 
kunniaksi järjestetyt pidot. 
Hirvipeijaiset ovat lähinnä 
sosiaalinen tapahtuma, joi-
hin yleensä kutsutaan jah-
dissa käytettyjen alueiden 
maanomistajia, kyläläisiä, 
ja muita tuttuja kiitoksek-

si hyvästä yhteistyöstä. Jo-
kainen seura järjestää oman-
näköisensä peijaiset, joissa 
ohjelma on vapaa ja hirven-
lihaherkut pääosassa. Ma-
rikaisjärvellä sunnuntaina 
7.11. oli tarjolla hirvikäris-
tystä perunamuusilla kaik-
kien lisukkeiden kanssa. 
Lopuksi tarjottiin tietysti 

makoisat kahvit nisupullan 
ja leipäjuuston kanssa. Ma-
rikaisjärvellä on aina ollut 
perinteenä, että hirviporuk-
ka tekee itse kaiken, mies-
voimin, kun tänä vuonna ei 
naispuolisia metsästäjiä ol-
lut porukassa. Jo monen 
vuoden kokemuksella hom-
mat ja käristyksen valmis-

tus hoituikin mallikkaas-
ti, tarjoilu pelasi ja jokainen 
sai taatusti vatsansa täyteen. 

Hirvikäristystä oli valmis-
tettu niin paljon, että sitä sai 
myös ostaa kotiin vietäväksi.

Kari Stenius 

Pintamon kyläseuran talolla 
vietettiin lauantaina 30.10. 
syysjuhlaa. Talkoolaisia ja 
kyläseuran toimintaan osal-

Innokkaita karaokelaulajia 
oli runsaasti, 

lauluvuorossa 
Markku Ruottinen. 

Pintamon syysjuhlassa monipuolinen ohjelma

Peijaisvieraita.

”Käristysmestarit” Jani Hyttinen, Jouko Kipinä.Tarjoilusta vastasivat mm Antti Lehmikangas ja Marko Siira. Marikaisjärven Toimitalo.

Kauhan varressa Kauko Juurikka.

Venla Kosamo ja 
Olavi Loukusa. 
Näin kyläläisissä ikäjanan 
alku pää pääsi kohtaamaan 
myöhäisaikuisuuden. 

Koomikko Veikko Pöllänen sai yleisön nauramaan.Alkuillan juhlassa oli paikalla myös lapsiperheitä.

listuneita vieraita oli noin 
70. Ohjelmassa oli ruokailu, 
kahvittelua ja keskinäistä 
seurustelua. Vieraita viih-
dytti kajaanilainen koomik-
ko Veikko Pöllänen, joka sai 
porukan nauramaan hyvil-
lä porinoillaan. Virallisen 
ohjelman jälkeen karaoke-
laulajat pääsivät esiinty-
mään ja tanssijat pyöräh-

telemään tanssilattialla. 
Aikuisporukka viihtyi pai-
kalla aamuyölle saakka. Sa-
malla juhlalla päästiin juh-
limaan myös Kotasaunan 
harjakaisia. 

Kyläseuran väki lausuu 
kiitokset kaikille juhlas-
sa käyneille ja erityiskiitos 
talkoolaisille. Heidän työ-
panoksensa mahdollistaa 

aktiivisen toiminnan Pinta-
molla. 

Paavo Holappa
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Pudiksen pariisittaren kuulumisia

Pudasjärvi on mukava paikka asua:  
luontoa, luovaa hulluutta ja ihania ystäviä

Julkaisemme juttusarjaa entisten pudasjärvisten 
muistoista ja nykyisiä kuulumisia, joita tällä kertaa 

kertoo Pudasjärvellä kirjakauppiasyrittäjänä 
toiminut Tuija Wallgren.

Pudasjärven kirjakauppi-
aana viettämäni parivuoti-
nen aika säilyy muistoissani 
työntäyteisenä mutta onnel-
lisena elämänjaksona. Nau-
tin suunnattomasti asiakas-
kontakteista, työ kirjojen ja 
kirjallisuuden parissa oli an-
toisaa, ja Pudasjärvi on mu-
kava paikka asua. Luontoa, 
luovaa hulluutta ja uusia 
ihania ystäviä. Viihdyin siis 
erinomaisesti!

Perheeni elämä on kuiten-
kin toisaalla ja tänne on aika 
pitkä matka tulla käymään, 
joten päätin haikein mielin 
palata Pariisiin tammikuus-
sa 2020, kaksivuotisen vir-
kavapaan loppuessa. Työni 
kansainvälisen koulun vies-
tinnän parissa oli lähes yhtä 
mielekästä kuin kirjakauppi-
aana olo, ja säännölliset kuu-
kausitulot toivat oman pai-
nonsa vaakakuppiin.  

Kivijalka- 
kirjakaupan  
loppu
Vaikka olikin ihanaa pala-
ta Pariisiin tyttären luo ja 
aviomiehen näkeminen use-
ammin kuin kerran paris-
sa kuukaudessa oli sekin 
hyvä asia, minulla oli kova 
ikävä kirjakauppaa ja Pu-
dasjärveä! Olin varovaisen 
toiveikas kirjakaupan jat-
kon suhteen, sillä olin löy-

tänyt henkilön, joka harkitsi 
kauppiaaksi ryhtymistä. So-
vimmekin hänen kanssaan 
tutustumiskäynnin paikka-
kunnalle maaliskuun puo-
lessa välissä. 

Ja kuinkas sitten kävi-
kään… Kuten me jokainen 
niin karvaasti olemme ko-
keneet, koronavirus muut-
ti kaikki suunnitelmat. Tar-
koituksena oli avata kauppa 
uudelleen kesällä ja lähteä 
vilkkaaseen syys- ja joulu-
sesonkiin uudella voimal-
la. Pandemia sulki minut 
karanteeniin Pariisissa, ja 
vähittäiskauppiaiden tule-
vaisuudennäkymät muut-
tuivat kovin epävarmoiksi. 
Onkin ymmärrettävää, että 
uusi kauppiasehdokas totesi 
projektin liian riskialttiiksi ja 
puhalsi pelin poikki. Minun 
ei auttanut kuin haudata aja-
tus kivijalan uudesta tulemi-
sesta. 

Koronakevät  
2020  
Pariisissa
Pariisin kevät 2020 oli kai-
killa mittapuilla surrealisti-
nen kokemus. Helikopterit 
pörräsivät taivaalla ja häly-
tysajoneuvojen jatkuva uli-
na soi taustalla. Pudasjärven 
Kauppatie 3:ssa olin tottunut 
paloasemalta lähtevien siree-
nien ääneen niin, etten niihin 

edes reagoinut. Pariisin si-
reenit olivat toisenlaisia: tie-
sin niiden takana olevan yhä 
vain kohoavat koronatartun-
nat, ja sairaaloista – tai jopa 
valtioista – toiseen kuskat-
tavat tehohoidon potilaat; 
henkilökohtaisia tragedioita 
toisensa jälkeen. 

Ranskan koronakarantee-
ni oli tiukka. Saimme pois-
tua Pariisin kodistamme 
vain kolme kertaa päivässä 
ja silloinkin piti kantaa mu-
kanamme etukäteen täytet-
tyä lupalappua. Lapusta piti 
löytyä lähtöaika, kotiosoite ja 
kahdeksasta vaihtoehdosta 
valittu syy välttämättömään 
ulkona liikkumiseemme. 
Hihnan päässä tallustava 
koira ei riittänyt, vaan lapun 
piti silloinkin olla mukana, 
kotieläimen ulkoiluttami-
nen selkeästi valittuna vaih-
toehtona. Ulvovat sireenit ja 
kattojen yllä pörräävät heli-
kopterit auttoivat ymmärtä-
mään ja hyväksymään moi-
sen kontrollin.

Töissä oli kiire, kun koro-
nasta täytyi tiedottaa lähes 
reaaliajassa. Ranskan halli-
tus oli jostain syystä päät-
tänyt, että sunnuntai-ilta on 
hyvä aika julkistaa uudet 
koronatoimet. Se ei ehkä ol-
lut paras ajankohta koulu-
ja, lapsiperheitä ja tiedottajia 
ajatellen! Mutta DNA:n van-
han mainoslauseen sanoin – 
Elämä on.  

Pariisista  
Porvooseen
Koronakurimuksen ohel-

la kivijalkakirjakaupan lo-
petus oli minulle kova paik-
ka. En millään olisi halunnut 
olla kauppias, joka laittaa 
pisteen yli 90-vuotiaan kir-
jakaupan tarinalle. Päätin 
yrittää uudistaa kaupan siir-
tämällä sen verkkoon, kun-
han korona antaisi luvan 
taas matkustaa Suomeen ja 
Pudasjärvelle. 

Vuoden 2021 alussa pää-
tös oli kypsynyt. Vaikka ko-
rona alkoi jo hellittää, Pa-
riisi ei ollut enää entisensä. 
Olin saanut maistaa yrittä-
jän elämää, ja tiesin nautti-
vani vapaudesta. Pudasjärvi 
on edelleen kaukana sieltä, 
missä muun perheeni elämä 
on, mutta halusin enemmän 
liikkumavaraa. Sanoin itse-
ni irti, ja päätimme miehe-
ni kanssa muuttaa Pariisis-
ta Porvooseen. Jälleen uusi 
hyppy tuntemattomaan, 
uusi alku!

Tavoitteenani tällä uu-
della urallani on löytää 
projekteja, joita voin tehdä 
etätöinä.  Kirjakaupan verk-
kokauppa on tärkeä projekti 
muiden joukossa, ja olen on-
nellinen, että se tuonee mi-
nut tasaisin väliajoin takai-
sin Pudasjärvelle. Lisäksi 
olen äärettömän kiitollinen 
Pudasjärven 4H-yhdistyk-
selle, sillä ilman heidän pos-
titusapuaan verkkokauppa 
ei voisi toteutua. 

Verkkokaupan lisäksi 
teen mielelläni markkinoin-
tia, verkkosivuja, sparraus-
ta, oikolukua ja käännös-
töitä. Suutarin lapsella ei 
todellakaan ole kenkiä, sillä 

omat verkkosivuni ovat vie-
lä työn alla. Onneksi olen jo 
saanut sen verran töitä, ettei 
ole ollut aikaa tai akuuttia 
tarvetta polkaista niitä pys-
tyyn!

Paikalliset kirjat 
tärkeitä
Vielä pari sanaa Pudasjär-
ven Kirjakaupasta ja kirjalli-
suudesta yleensä. Mielestä-
ni Pudasjärven Kirjakaupan 
verkkokaupan kaltaisia ja-
kelukanavia tarvitaan suur-
ten toimijoiden vastapai-
noksi. Kun kivijalkakaupat 

vähenevät, tarvitaan myyn-
tikanavia paikalliskirjoille, 
omakustanteille ja teoksil-
le, jotka eivät muutoin saa 
näkyvyyttä kustannusalan 
koventuneessa kilpailuti-
lanteessa. Volyymipainot-
teisella kustannusstrategial-
la tehdään ehkä taloudellista 
voittoa, mutta valitettavas-
ti kirjallisuuden monimuo-
toisuus ja rikkaus joutuvat 
tässä ajatusmallissa häviä-
jän osaan.  

Omakustanteiset paikal-
liskirjat ovat tärkeitä, sil-
lä ne säilyttävät ja levittävät 
ruohonjuuritason tietout-

Tuija tiukkojen koronarajoitusten Pariisissa syyskuussa 2020.

Kuva Tuijan makuuhuoneesta, josta henkireikänä oli läheisel-
lä hautausmaalla liikkuminen.

Pariisin kaupungin symboli Eiffel-torni on Euroopan kuului-
simpia nähtävyyksiä ja koko Ranskan suosituin matkailukoh-
de. Torni avattiin yleisölle vuonna 1889, jonka jälkeen tornis-
sa on vieraillut yli 240 miljoonaa kävijää. 
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Paula Soronen ja 
Hannu Nissi Perus- 

suomalaisten  
aluevaaliehdokkaiksi

Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry:n 
piirihallitus hyväksyi sun-
nuntaina 7.11. tuleviin 
aluevaaleihin aikaisem-
min hyväksyttyjen eh-
dokkaiden lisäksi 27 eh-
dokasta. Kaikkiaan on nyt 
yhteensä 65 aluevaalieh-

dokasta, täyden listan ol-
lessa 98. Pudasjärveltä eh-
dokkaiksi hyväksyttiin 
Paula Soronen ja Hannu 
Nissi. 

Mirka Väyrynen
piirisihteeri 

Paula Soronen.Hannu Nissi.

ta juuristamme ja asuinym-
päristöstämme. Kirjallisuu-
della on toinenkin rooli. Se 
voi avata ikkunoita erilai-
siin maailmoihin ja näkö-
kulmiin; todellisuuteen, jota 
emme ehkä edes osaisi kuvi-
tella.  

Kansainvälisen koulun 
käytävillä näkymä on ko-
vin eri näköinen kuin koillis-
maalaisen pirtin ikkunasta 
katsottuna. Silti maailmam-
me on yksi ja sama. Pudas-
järvellä viettämäni aika sai 
minut näkemään asioita uu-
desta näkökulmasta. Olen 
edelleenkin sama leveälieri-
sen kukkahatun omaava vi-
herpiipertäjä, mutta olen 
kuullut – ja kuunnellut! – 
myös muunlaisten kanssa-
kulkijoiden mietteitä ja aja-
tuksia. 

 Kaikilla ei ole samanlais-
ta mahdollisuutta tai halua 
vaihtaa paikkaa fyysisesti, 
mutta kirjat avaavat luke-
mattomia näkökulmia meil-
le jokaiselle. Voi myös käydä 
niin, että kirja, joka tänään 
vaikuttaa vähäpätöiseltä, 
saakin historian valossa ai-
van uuden merkityksen. Kir-
jan ei tarvitse olla myynti-
menestys ollakseen arvokas.

Tulevaisuuden 
näkymiä
Pudasjärven Kirjakaupan ki-
vijalalla oli myös tärkeä roo-
li tapahtumien järjestäjänä ja 
paikkakunnan kulttuurielä-
män rikastuttajana. Tavoit-
teenani onkin verkkokaupan 
lisäksi jatkaa tapahtumien 
järjestämistä paikkakunnal-
la. Optimisti kun olen, en 
näe oman tilan puuttumista 

ongelmana, vaan koen sen 
ehkä jopa vapauttavana te-
kijänä. Rajamaan ranta, Jyrk-
käkoski, Wanha Kunnan-
talo tai Pudasjärven upea 
240-vuotias kirkko ovat esi-
merkkejä mahdollisista uu-
sista tapahtumapaikoista. 

Ensimmäinen tapahtuma 
kivijalka kirjakaupan sul-
kemisen jälkeen on kuiten-
kin siellä missä pitääkin: 

Entisissä kirjakaupan ti-
loissa Kauppakatu 3:ssa. 
Sydämellisesti tervetuloa 
verkkokaupan avajaisiin 
lauantaina 13.11. kello 15-
18. Mukana menossa myös 
Pytky Cafe, Syötteen Erä-
palvelut sekä Syötteen Sieni 
ja Yrtti Ky. Nähdään siellä!

Tuija Wallgren

Tuija Wallgren (toinen vasemmalla) toimi Pudasjärven Yrittäjien sihteerinä, johon työhön kuului muun muassa osallistuminen 
Pudasjärven Vuoden Yrittäjien palkitsemiseen vuonna 2019.

Tuija Wallgren kirjakaupan avajaisissa vuonna 2018 yhdessä kirjakauppayrittäjänä vuosikym-
menet toimineen Aune Ekdahlin kanssa. Toivottavasti Aunenkin kuulumisia voidaan lukea tu-
levista lehdistä hänen uudelta Etelä-Suomen paikkakunnaltaan. 

Pudasjärven Kirjakaupan 90-vuotisjuhlaa ja Tuija Wallgrenin kirjakauppiasyrittäjyyden 1-vuotisjuhlaa vietettiin joulukuus-
sa 2019.

Herkullista, tuttua kuhmolaista
SAVUSIIKAA JA -LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavu- 
lohta, siian, muikun ja kirjolohen mätiä)    

PUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 15.11. klo 10-16.

Tervetuloa! 

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
Ämmänsaari, Siikarannantie 1, 
ma-pe 8–16/sop. mukaan, 

soitot joka päivä 8–21, p. 0400 536 937

MYYNTI - VAIHTO - OSTO!

RENKAAT EDULLISESTI!

SIIKARANNANTIE 1
Mazda 6 1.8i, ml. 277 tkm...................... ..................................... -11 5.990
Mazda 6 1.8i, ml. 269 tkm..................... ...................................... -08 4.850
Skoda Octavia 1.6 MPI HB, ml. 187 tkm........................................ -07 4.990
Toyota Avensis 1.8 VVT-i LB, ml. 241 tkm............................... ....... -04 4.990
Volvo S40 2.4i, ml. 260 tkm ................. ....................................... -04 4.490
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 251 tkm....... ....................................... -09 4.390
MB CLK 270 CDI, ml. 481 tkm.............. ....................................... -03 4.250
Honda CR-V 2.0i 4x4, ml. 355 tkm........ ....................................... -03 3.990
Toyota Corolla 1.6i, ml. 187 tkm............ ....................................... -03 3.990
MB C 200 Kompressor Sport Coupe, ml. 184 tkm........................  -03 3.990
Honda Civic, ml. 304 tkm...................... ....................................... -07 3.790
Nissan Note 1.6l, ml. 237 tkm............... ....................................... -07 3.250
Toyota Avensis 2.0i aut., ml. 264 tkm... ......................................... -01 2.990
Kia Ceed 1.6 CRDi farkku, ml. 241 tkm... ...................................... -08 2.890
Toyota Avensis 1.6i, ml. 289 tkm............ ...................................... -02 2.690
Nissan Primera 1.8i HB, ml. 231 tkm..... ....................................... -05 2.690
Mazda 3 1.6I HB siisti, ml. 303 tkm......  ....................................... -05 2.690
Mazda 6 2.0i farkku, ml. 284 tkm.......... ....................................... -05 2.650
Nissan Almera 1,5i, ml. 234 tkm........... ........................................ -04 2.650
VW Golf, 1.6i, ml. 280 tkm.................... ....................................... -04 2.490
Mitsubishi Colt 1.3i 5D, ml. 244 tkm..... ........................................ -05 2.290
Moottoripyörät:
Honda VFR 750 F, ml. 76 tkm................ ....................................... -92 1.650
Traktorit:
Valtra 900 4x4 + etunostolaite, ml. 6470 h................... ..... -02  25.000+alv
International 475................................... ...................................... -76 4.300

POISTOHINTAAN!
Volvo C70 2.4i T, ml. 305 tkm............ ..................................-01 2.800
Volvo V40 1.8i, ml. 267 tkm............... .................................-03 2.250
Nissan Almera 1.5i, ml. 246 tkm........ ..................................-05 2.150
Ford Fiesta 1.3i, ml. 285 tkm............. .................................-04 1.650
Chevrolet Matiz 1.0i, ml. 102 tkm...... ..................................-05 990
Fiat Punto 1.2i, ml. 187 tkm.............. ..................................-03 990

Pudasjärven Kirjakaupan 
verkkokaupan avajaiset

Tutustu verkkokauppaan: https://www.pudasjarvenkirjakauppa.fi

lauantaina, 13.11. klo 15-18, Kauppatie 3, Pudasjärvi

Menossa mukana: TERVETULOA!
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Alhambra linna on kuin Tuhannen ja yhden yön satu

Granadan kuningaskun-
nan säilyminen 1400-luvun 
lopulle asti oli taiteen kan-
nalta onni onnettomuudes-
sa. Vaikka alueen historia 
onkin täynnä murhenäy-
telmiä, sotia ja teurastusta, 
tuon kaiken peittää näky-
mättömiin Alhambran ru-
nollinen suuruus. Linna on 
kuin Tuhannen ja yhden 
yön satu. (P. Nourry)

Alhambran sadunomai-
nen palatsi sijaitsee Grana-
dassa Espanjassa. Sitä on 
verrattu Tuhannen ja yh-
den yön satuihin ja sanottu, 
että se on itsessään kuin tu-
hat ja yksi kätkettyä aarret-
ta tai että sen muurien takaa 
paljastuu satujen maailma. 

Alhambra (punainen lin-
na) sijaitsee Sierra Nevadan 
lumihuippuisista vuorista 
jatkuvalla harjanteella. Van-
hinta osaa edustaa linnoi-
tus. Sen itäpuolella koho-
aa palatsikompleksi, jonka 
pohjoispuolella on Genera-
lifen palatsi upeine puutar-
hoineen ja solisevine suih-
kulähteineen. 

Palatsin rakennuttivat 
nasridit, Espanjan viimei-
set muslimisulttaanit. Nas-
ridien valta kesti vuoteen 
1492, jolloin he joutuivat an-
tautumaan kristittyjen sota-
joukoille. Alhambra jäi Es-
panjan tähän päivään asti 
säilyneistä mauripalatseis-
ta hienoimmaksi muisto-
merkiksi.

Ulkoapäin karuilta näyt-
tävien muurien sisään kät-
keytyy silmiä hivelevän 
häikäiseviä ja taidokkaas-
ti toteutettuja ornamentte-
ja sekä toisiinsa sulautuvia 
pylväikköjä ja yhä uusia nä-
kymiä avaavia tiloja. 

Löydettiin  
turisti- 
nähtävyydeksi
Onkin vaikea kuvitella, 
että 1800-luvun alkupuolel-
la palatsi oli rappiolla. Siel-
lä asui elämän laitapuolen 
väkeä, muun muassa kerjä-
läisiä ja invalideja, ja harva 
matkailija löysi sinne. Vuo-
sisadan loppuun mennes-

sä se tunnettiin kuitenkin jo 
kiinnostavana kohteena. 

Ansio Alhambra-kuu-
meesta lankesi amerikkalai-
selle kirjailijalle Washing-
ton Irvingille, joka kävi 
Granadassa ensimmäisen 
kerran vuonna 1828. Hän 
asui Alhambrassa ja alkoi 
kirjoittaa kuvauksia palat-
sista ja sen asukkaista sekä 
tallentaa heidän tarinoi-
taan. 

Irving kirjoitti kauniis-
ta Jacintasta ja Alhambran 
ruususta sekä menneiden 
aikojen ruhtinaista. Par-
haimpia kertojia oli pieni 
ja köyhistä köyhin nainen, 
joka asui erään portaikon 
alla olevassa komeros-
sa. Hänellä oli uskomaton 
määrä tarinoita, joilla hän 
hauskuutti ja lumosi ohi-
kulkijoita. 

Irvingin The Alham-
bra ilmestyi Englannissa ja 
Amerikassa vuonna 1832 
ja siitä tuli menestys. Se jul-
kaistiin vuonna 1857 uute-
na laitoksena, joka oli entis-
tä eloisampi ja hilpeämpi. 

Kirja on myös suomennet-
tu. 

Maailman  
kahdeksas ihme
Eurooppalaiset lukijat oi-
valsivat, että tarinoiden itää 
ei tarvinnut välttämättä läh-
teä etsimään Arabiasta saak-
ka: ”Espanjan orienttihan” 
oli aivan käden ulottuvilla! 
Turistien myötä Alhambra 
joutui kokemaan myös ikä-
vää kulttuurivandalismia. 
1800-luvun jälkipuoliskolla 
matkailijat pitivät kunnia-
asianaan kaivertaa nimen-
sä palatsin seiniin. He jopa 
pihistivät kaakeli-, tiili-, 
stukko- tai kivipalasia mat-
kamuistoiksi. Gustave Doré 
piirsi paroni Davillier’n kir-
jaan L’Espagne (1874) ku-
van pariskunnasta, joka 
vaivihkaa ja syyllisen nä-
köisenä yrittää vasaroida 
palasta kiviseinästä. 

Alhambraa on verrat-
tu merkittävyydessään 
kreikkalaiseen Partheno-
niin. Se on säilynyt Espan-
jassa upeana esimerkkinä 
nasridiruhtinaiden arkki-
tehtuurista, kun esimerkik-
si Marokossa levottomat 
olot rappeuttivat vielä lois-
teliaampia palatseja. Sitä 
on kutsuttu maailman kah-

deksanneksi ihmeeksi, ja se 
on myös UNESCOn maail-
manperintökohde. Ennen 
matkailun lamauttanut-
ta koronapandemiaa siellä 
vieraili päivässä noin 7000 
turistia. 

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärveläis-
lähtöinen tietokirjailija. Hän 

Näkeeköhän kukaan? Kult-
tuurivandaaleja Alhambras-
sa. Gustave Dorén kuvitusta 
kirjaan L’Espagne. Pylväiden ja ornamenttien lumoa.

Runsas koristelu saa kupolin näyttämään lähes leijuvalta. 

Ornamenteissa on käytetty tyyliteltyjä kasviaiheita ja islami-
laista kalligrafiaa.

Leijonaveistokset kannattelevat suihkulähdettä. Alhambra - maailman kahdeksas ihme. 

asuu nykyisin Rovaniemellä ja 
harrastaa matkailua.

Kirjallisuutta; Washing-
ton Irving, 1969: Alham-
bra. Suom. Annukka Aikio. 
WSOY. Sisko Ylimartimo, 
2006. Paratiisi ja taikamatto. 
Tuhannen ja yhden yön maail-
ma satuina ja kuvina. BTJ.
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Timo Riihimäeltä ilahduttaa jutullaan etelän loma-
kylän ansaintalogiikasta. Suomalainen turisti saapui 
keskellä talouslamaa paikalliseen hotelliin. Hän aset-
taa 100 euron ennakkomaksun vastaanoton tiskille ja 
lähtee katsomaan huoneita.
hotellijohtaja lähtee setelin kanssa maksamaan sa-
tasen velkaansa lihakauppiaalle. lihakauppias me-
nee karjankasvattajalle ja maksaa setelillä satasen 
velkansa tälle. karjankasvattaja menee paikallisel-
le huoltamolle ja maksaa samaisella setelillä satasen 
lämmitysöljyvelkansa. huoltamoyrittäjä menee ho-
telliin ja maksaa setelillä hotellinjohtajalle sukulais-
tensa majoittumisesta 100 euron velkansa. 
Hotellijohtaja laittaa setelin takaisin tiskille. Turisti pa-
laa takaisin vastaanottoon. Hän ei pitänyt huoneista 
ja ottaa 100-lappusen takaisin. 
Näin siis koko kylästä tuli velaton ja kaikki katsovat 
myönteisesti tulevaisuuteen.

* * *
Viikon kysymys: Miksi Laihiasta ei voi koskaan tulla 
kaupunkia?
Vastaus: – Koska laihialaiset ovat lukeneet auton oh-
jekirjasta, että auto kuluttaa enemmän bensaa kau-
punkiajoissa kuin maantiellä.

* * *
Avioliittoneuvoja: – Eikö teillä muka ole mitään yh-
teistä avioliitossanne?
Aaretti: – Yhteistä meillä on vain se, ettei hän ymmär-
rä minua enkä minä häntä!

* * *
Viikon miete: Lapsia opetetaan ensimmäiset kolme 
vuotta kävelemään ja puhumaan. Seuraavat 12 vuot-
ta heitä opetetaan istumaan ja olemaan hiljaa.  

* * *
Viikon selitys: Irja pälpättää Jupelle, joka on unoh-
tanut hänen syntymäpäivänsä. Jupe: – Ajatteles nyt, 
miten minä voisin muistaa sinun syntymäpäiväsi? Si-
nähän et näytä päivääkään vanhemmalta kuin silloin, 
kun tapasimme ensi kerran! 

* * *
Make torkkui myyntimiesten kokouksessa. Vieres-
sä istuva Kake tönäisi kaveriaan ja sanaili: – Minä tun-
nen montakin ihmistä, jotka nukkuvat yössä vain nel-
jä tuntia ja ovat kuitenkin pirteitä koko päivän. Make: 
– Tuttu juttu. Meillä on kotona juuri sellainen, neljän 
kuukauden vanha Jamppa! 

* * *
humppaset viettivät hopeahääpäiväänsä. –Muis-
tatko, miten sinä yllätit minut niin täydellisesti ko-
sinnallasi? Elvi-rouva herkistyy. – Minähän en saanut 
kokonaiseen tuntiin sanaakaan suustani. Arvid: – To-
kihan minä sen muistan! Miten sitä nyt voisi unohtaa 
elämänsä onnellisimman tunnin!   

* * *
elli: – Hei, sinähän olet eroamassa ja nyt te olette yh-
dessä lähdössä etelän lomalle? 
Alli: – Niin kun meillä oli avoliitossa kahden viikon ir-
tisanomisaika! 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Turistin taikasatanen

Mauri Hietala: Syys-lokakuu 2019.

IiSanomien ja Pudasjärve-
läinen-lehden ”Kähmyt”-
palstat täydentyvät iiläisen 
Mauri Hietalan ja hänen vai-
monsa Kazue Shimomuran 
kuvilla. FM Mauri Hieta-
la on suorittanut maisterin 
tutkinnon kansantaloustie-

teessä Oulun yliopistossa ja 
sen lisäksi arvosanaopinto-
ja Lapin, Tampereen ja Tu-
run yliopistoissa. Hän on 
osallistunut Oulun yliopis-
ton järjestämään mittavaan 
eMBA-koulutukseen useissa 
Skotlannin ja Yhdysvaltojen 

yliopistoissa. 
Hietala on toiminut mo-

nien alojen tutkijana ja ke-
hittäjänä sekä kehittämis-
projektien käynnistäjänä ja 
johtajana. Hän on harrasta-
nut intensiivisesti valokuva-
usta usean  vuosikymmenen 

ajan ja julkaissut kaksi valo-
kuvakirjaa: Iin kunnalle ”Iin 
kuva – Image of Ii” vuonna 
2006 ja ”Perämerenkaari va-
lokuvina” vuonna 2017. MK  

Maurin ja Kazuen kuvia Kähmyihin

Tunturi Market ja Tunturi Pub 
valmistautuvat tulevaan kauteen 
valoisin mielin
Viimeisen kahden vuoden 
aikana Iso-Syötteellä sijait-
sevan Tunturi Marketin ja 
Tunturi Pubin palveluiden 
lisääntynyt kysyntä sekä 
kasvaneet asiakasmäärät 
ovat mahdollistaneet mo-
nenlaisia muutoksia yri-
tyksessä. Näkyvimpänä on 
kaupan etualalle saapunut, 
muun muassa tulisijalla 
varustettu Hyvän Kaupan 
Paikan markkinoima lasi-
iglu, jota asiakas voi varata 
käyttöönsä. Tämän lisäksi 
myös kaupan sisätiloja on 
muutettu toimivammaksi 
kokonaisuudeksi kevääl-
lä saapuneen Postin nouto-
pisteen myötä.

Tunturi Pubilla on muu-
toksia tehty tiskin mo-
lemmin puolin. Ravin-
tola-alaa koskeneiden 
rajoituksien päätyttyä asia-
kasvirta Pubilla on ollut ta-
saisesti kasvussa, joten is-
tumapaikkojen lisääminen 
asiakastiloissa tuli ajan-
kohtaiseksi. Tämän myö-
tä muutoksia tuli myös 
tarjontaan, kun keittiön 
aukioloaikoja pidennettiin 
ja karaoken laulaminen 
onnistuu nyt muutama-
na päivänä viikossa. Li-
säksi Pubin mietojen alko-
holituotteiden toimittaja 
vaihtui, joten esimerkiksi 
hanatuotteet uudistuivat 
kokonaisuudessaan. Keit-
tiössä on niin ikään tehty 

muutoksia, joista merkit-
tävin on ollut marraskuus-
sa 2020 saapunut, kolme 
kertaa edeltäjäänsä isompi 
pizza-uuni.

Korona ei loppujen lo-
puksi vaikuttanut hirveäs-
ti toimintaan. Kevään 2020 
rajoitusten aiheuttaman ti-
lapäisen sulkemisen pää-
tyttyä myös Pub on voinut 
pitää ovensa auki voimas-
sa olevien rajoitusten mu-
kaisesti. Kaupassa asioivi-
en määrät kasvoivat, kun 
etätyöntekijät perheineen, 
omatoimiset matkailijat 
sekä paikalliset hyödynsi-
vät kaupan palveluita jopa 
normaalia enemmän.

– Postin noutopiste on 
saavuttanut kesän aikana 
suuren suosion. Marketis-
sa toimiva Ranuan aptee-
kin palvelupiste on myös 
ollut asiakkaille tarpeelli-
nen ja sen yli 150:lle erilai-
selle kotihoitotuotteelle on 
ollut tarvitsijoita. Henkilö-
kunnan määrää on pääs-
ty kasvattamaan. Ajankoh-
dasta riippuen sekä Pub 
että Market yhdessä työl-
listävät 10-20 henkilöä, 
kertoo kauppias Minna 
Puolakka.

Pudasjärveläinen lehti 

Kaupan pihalla oleva iglu muodostaa oman rauhallisen ja yksityisen tilan.

Iglussa voi paistaa makkarat tai nautiskella eväitään nuotion 
lämmössä maisemia katsellen.

Uusi olutkaappi on samalla sisustuselementti sekä tunnelma-
valaisin.
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AuTOMAAlAAMOJP AuTOMAAlAAMO
•  vakuutusyhtiöiden työt
•  vahinkotarkistukset
•  lasinvaihdot ja  
   -korjaukset

•  kolarikorjaukset
•  automaalaukset
•  ilmastoinnin huollot

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

• 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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTIKATSASTUSPALVELUT

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset > Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, KauppaKIrjaT, 
LahjaKIrjaT, jaKoSopImuKSET, KaupaNVahVISTamISET 

mYÖS pudaSjÄrVEN ja SYÖTTEEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

84 -vuotta alan ammattitaitoa!

Koruja
edulliseen
hintaan

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT, 
HAUTAKIVI- JA KUKKAKAUPAT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Oululainen taidemaalari ja ku-
vanveistäjä Esa Leskelä juh-
listaa 75-vuotista elämäänsä 
järjestämällä juhlataidenäytte-
lyn, joka on esillä Päätalo-kes-
kuksessa ja Jalavan Kauppa 
ja pirttikahvilassa 8.11.-17.12. 
kirjaston ja Jalavan kaupan 
aukioloaikojen mukaisesti. 

Leskelä on esitellyt teoksi-
aan uransa ensimmäisessä tai-
denäyttelyssä Oulun taiteen 
vuosinäyttelyssä vuonna 1972. 
Tuon jälkeen hän on ollut mu-
kana useissa yhteisnäyttelyis-

sä sekä pitänyt myös yksityis-
näyttelyitä tähän päivään asti. 
Hänen teoksiaan on ollut esil-
lä myös Ruotsissa ja Saksassa. 

Taiteilijan taidenäyttely 
Taivalkoskella koostuu maa-
lauksista, veistoksista ja piir-
roksista vuosien varrelta. 
Leskelä kertoo maalaustyy-
lilleen olevan ominaista eks-
pressiivisyys, joka ilmenee 
työskentelyn spontaanisuu-
tena ja tunteen esille tuomi-
sena. Taideteoksia on esillä 
Päätalo-keskuksen taidenäyt-

telytilassa sekä Jalavan kaup-
pa ja pirttikahvilassa. Leskelä 
on paitsi Suomen Taidemaa-
lariliiton varsinainen jäsen ja 
Oulun taiteilijaseuran jäsen, 
myös Taivalkosken Taideyh-
distyksen jäsen. 

Heli Paaso-Rantala 
Kulttuurituottaja

Esa Leskelän 75-vuotisjuhlanäyttely 
Taivalkoskella
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YRITTÄJÄ ilmoitta
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT
MAARAKENNUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

anon ase ja tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

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 Suora yhteys 

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

rakennusPeltityöt, listat, 
PiiPunPellit, kattoturvatuotteet

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

PAINOTUOTTEET

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

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

varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
kauttamme lvi-, sähkö-, kylmä-, 

Peltityöt sekä tarvikkeet
kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja iv-koneiden vaihdot

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys piti syyskokouksen 
tiistaina 2.11. Palvelukes-
kuksessa. Paikalla oli 35 jä-
sentä. Puheenjohtajana toimi 
Jorma Alatalo ja sihteerinä 
Kyllikki Tolkkinen. Koko-
uksen alussa pidettiin hiljai-
nen hetki keskuudestamme 
poisnukkuneiden muistoksi.  
Käsiteltävänä olivat sääntö-
määräiset asiat. Tiedotuksis-
sa kerrottiin muut ajankoh-
taiset asiat. 

Kokouksessa valittiin ny-
kyinen puheenjohtaja He-
leena Talala jatkamaan 
tulevana toimikautena. Hal-
lituksessa erovuoroisten ti-
lalle ei valittu uusia jäseniä, 
eli kokous päätti, että nykyi-
set hallituksen jäsenet jatka-
vat hallituksessa. Kokousvä-
ki kiitteli nykyistä toimintaa 
ja hyvää yhteishenkeä halli-
tuksen kesken. Toiminnan-

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen syyskokous

tarkastajana jatkaa Maire 
Puhakka ja varalla Heikki 
Heikkilä. Puheenjohtajan li-
säksi vuoden 2022 hallituk-
sessa toimivat Reijo Pekka-
la, Raimo Tervonen, Sinikka 
Luokkanen, Kirsti Puhakka, 
Sirkka Alatalo, Reijo Pikku-
aho, Kyllikki Tolkkinen, Tai-
mi Pekkala, Kalevi Kela ja 

Seppo Haikonen.  
Päätettiin julkaista yhdis-

tyksen tiedonannot Pudas-
järveläinen -lehdessä ja ne Il-
moitetaan myös kotisivulla.  
Eläkeliiton ja Pohjois-Poh-
janmaan piirin kokouksiin 
vuodelle 2022 yhdistyksen 
edustajiksi ja varaedustajik-
si tulivat valituksi Heleena 

Talala, Sinikka Luokkanen, 
Taimi Pekkala ja Reijo Pek-
kala, varalla Heikki Heikki-
lä ja Raimo Tervonen. 

Todettiin, että Pohjois-
Pohjanmaan Piirin hallituk-
sessa tällä hetkellä jäsenenä 
on Pudasjärveltä Talala He-
leena. Yhdistyksen edustus 

on myös Vanhus- ja vam-
maisneuvostossa.

Syyskokous vahvisti vuo-
den 2022 toimintasuun-
nitelman ja talousarvion. 
Tarkempi suunnitelma eli 
toimintakalenteri julkaistaan 
myöhemmin, johon tarken-
tuu mitä aktiviteetteja, retkiä 

ja matkoja tulevana vuon-
na voidaan järjestää. Toi-
minnan sisällöstä on jäsenis-
tön kesken tehty kysely mitä 
ajankohtaista ja kiinnostavaa 
toivotaan yhdistyksen järjes-
tävän tulevalle vuodelle. TS

Kokouksen kuluessa ehdittiin vaihtamaan myös kuulumisia. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jorma Alatalo. Yhdistyksen puheenjohtaja Heleena Talala 
(oikealla) esittelemässä ensi vuoden toimintasuunnitelmaa.
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PUDASKIRPPIS 
* osta, myy, vuokraa...

Kurenalan Kyläyhdistys ry:n
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS
to 25.11.2021 klo 18.00 

kaupungintalon valtuustosali otavassa.
kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

hallitusTervetuloa!

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

Pudasjärven sdP:n 
Paikallisyhdistyksen

johtokunta

syyskokous 
kauPungintalolla 21.11.2021 klo 12.

esillä sääntömääräiset asiat.
kahvitarjoilu. tervetuloa!

Pärjänsuon metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAISET
 su 21.11.2021 klo 10.00 - 14.00

Pärjänsuon hirvihallilla.

 Seuran jäsenet, 
maanvuokraajat ja kyläläiset

perheineen tervetuloa!

Hirvenlihan huutokauppa lopuksi.

hirviporukka

SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS

sunnuntaina 21.11.2021 klo 12.00 
liepeen Pappilassa.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! 

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n 

hallitus

FC Kurenpojat
P13 fUTSAlSARjAN TURNAUS 

 la 13.11. TS-salilla. 
Kurenpoikien pelit klo 11 ja 15.30.

MIESTEN fUTSAl KAKKONEN 
fC Kurenpojat - AS Moon TS-salilla 

su 14.11. klo 14.
Tapahtumiin vapaa pääsy, kioski palvelee. 

Tulethan paikalle vain terveenä. 
Palloliiton tapahtumissa on maskisuositus.

SPR:n Pudasjärven osaston 
SYYSKOKOUS 

pidetään 21.11.2021 alkaen klo 18.00 
osviitassa, kauralantie 3, Pudasjärvi.

Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat. 
Osaston hallitus kokoontuu samassa paikassa klo 17.00. 

lämpimästi tervetuloa!
Puheenjohtaja esa erkkilä 

SYYSKOKOUS ja 
VAALIKOKOUS 

pidetään kaupungintalolla, 
ma 29.11.2021 klo 16.00.

Asioina sääntöjen mukaiset kokousasiat ja 
työsuojeluvaalit kaudelle 2022-2025.

sääntömääräinen

Jyty 
Pudasjärvi ry:n

Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntavaltuusto kokoon-
tui ensimmäiseen kokouk-
seensa maanantaina 8.11. 
ja valitsi itselleen puheen-
johtajiston sekä maakun-
tahallituksen ja tarkastus-
lautakunnan kuluvalle 
kuntavaalikaudelle.

Maakuntavaltuuston 
puheenjohtajaksi valit-
tiin Mari-Leena Talvitie 
(kok., Oulu). Maakunta-
valtuuston ensimmäisek-
si varapuheenjohtajaksi 
nimettiin Jouni Jussinnie-
mi (vas., Pyhäjärvi), toi-
seksi varapuheenjohtajak-
si Jarmo Haapaniemi (sd., 
Kempele) ja kolmannek-
si varapuheenjohtajaksi 
Tuomas Okkonen (ps., Li-
minka). 

Pohjois-Pohjanmaan 
kuntien edustajainkoko-
uksen 4.11. valitsemas-
sa maakuntavaltuustos-
sa suurimman puolueen 
aseman pitää keskusta 27 
paikalla. Kokoomuksel-
la ja perussuomalaisilla 
molemmilla on valtuus-
tossa 12 paikkaa. Vasem-
mistoliitolla on yhdek-
sän, sosialidemokraateilla 
kahdeksan, vihreillä kuu-
si ja kristillisdemokraateil-
la yksi paikka. Pudasjär-
veltä maakuntavaltuuston 
jäsenenä toimii Olga Oi-
nas-Panuma. Hän kertoi 
maanantain kokouksen ol-
leen toinen kokous, jossa 
oli mukana. 

-Minua on aina kiin-
nostanut yhteistyö yli 
kuntarajojen. Pohjois-Poh-

janmaan kehittyminen ja 
hyvinvointi on meidän 
kaikkien pohjoispohja-
laisten yhteinen asia ja on 
mukava päästä tuomaan 
maakuntavaltuuston pää-
töksentekoon ja keskus-
teluihin Pudasjärveläistä 
näkökulmaa. totesi Oinas-
Panuma.

Mirka Väyrynen 
maakunta- 
hallitukseen
Maakuntahallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin 
Jussi Ylitalo (kesk., Tyrnä-
vä) ja varapuheenjohtajak-
si Esa Aalto (vihr., Oulu). 
Hallituksen jäseneksi va-
littiin Mirka Väyrynen (PS 
Pudasjärvi) ja hänen va-
rajäsenekseen Ahti Moila-
nen (Utajärvi). 

Uudessa maakuntahal-
lituksessa on 13 jäsentä, 
joilla jokaisella on henkilö-
kohtainen varajäsen. Puo-
lueittain hallituksen pai-
kat jakaantuvat niin, että 
keskustalla on kuusi paik-
kaa, kokoomuksella ja pe-
russuomalailla molemmil-
la on kaksi paikkaa sekä 
vasemmistoliitolla, sosiali-
demokraateilla ja vihreillä 
kullakin yksi paikka. Paik-
kajako perustuu kunnal-
lisvaalien tulokseen Poh-
jois-Pohjanmaalla.

Tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajaksi valit-
tiin Kristian Ruotsalainen 
(kok., Liminka) ja varapu-
heenjohtajaksi Matti Lei-
viskä (kesk., Pyhäntä).

Mari-Leena Talvitie 
maakuntavaltuuston 

johtoon

VUOKRATAAN

halutaan vuokrata asunto 45-
65 neliöä. Asunnon tulisi olla 1. 
kerroksessa tai hissillisessä talos-
sa. Kaikki vaihtoehdot huomioi-
daan. Soita  046 892 7986 Maria.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudaskirppiksen 
kautta, Pudaskirppiksen normaalit kirpputo-
rimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 
12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuok-
raukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € 
+ alv + pienlaskutuslisä. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai pape-
rille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhte-
ystietosi laskutusta varten.

MTK teemaliite 2021
MTK-Pudasjärven KusTanTaMa 

MaaseuTuliiTe ilMesTyy TO 18.11.2021 
Pudasjärveläisen erikoisnumerona. lehdessä on Maaseutuasiaa 
monin eri tavoin, MTK-Pudasjärven toiminnasta juttua ja kuvia 

sekä tietoa MTK-Pudasjärvestä. 

PUDASjärveläinen

Vanhusten vuokratalojen 
seuraava vaihe käyttöön
Vanhustentaloyhdistyk-
sen rakennuttamien Pap-
pilantien vuokratalojen 
uusimman rivitalon käyt-
töönottotarkastus oli keski-
viikkona 10.11. Paikalla oli-
vat rakennuttajan edustajan 
lisäksi urakoitsijoitten edus-
tus. Suunnittelusta vastaa 
Insinööritoimisto Oikarai-
nen Oy, rakennusurakoin-
nista Rakennuspalvelu Ilkka 
Tolonen Oy, sähköurakoin-
nista Juurtelan Sähkö Oy 
sekä vesi- ja viemäröintiura-
koijana on Lapin LVI-asen-
nus Oy.

Alakartanoksi nimetyn 
taloyhtiön F-taloon pääse-
vät asukkaat muuttamaan 
maanantaina 15.11. Talossa 
on vielä yksi asunto vapaa-
na. Huoneistot ovat noin 40 
neliön kokoisia ja kaikissa on 
oma sauna sekä kiinteät ko-
dinkoneet. Huoneistot ovat 
kaikin puolin esteettömiä ja 
luhtitalotyyppisesti raken-
netussa talossa on valmiik-
si pyörätuoliluiska. Osassa 
huoneistoja on joko nukku-
ma-alkovi tai pieni makuu-
huone ja saunatiloihin johtaa 
käytännöllinen liukuovi.

- Nyt on niin hyvä tilanne, 
että näihin taloihin voidaan 
ottaa myös uusia asukkaita. 
Taloja tulee olemaan kaik-

kiaan 13, joissa huoneisto-
ja yhteensä 71. Maaliskuus-
sa valmistuu seuraava vaihe 
ja elokuun loppuun mennes-
sä loput huoneistot on otettu 
käyttöön. Lisäksi erillisenä 
rakennuksena tulee olemaan 
vanhusten kerhotila, kertoi 
isännöitsijä Arto Pelttari.

Terttu Salmi

Alakartanon F-talon käyttöönottotarkastuksessa olivat mukana Lapin LVI-asennus Oy:stä Sep-
po Lahti, Juurtelan Sähkö Oy:stä Mikko Juurtela, Ilkka Tolonen Rakennuspalvelu Ilkka Tolonen 
Oy:stä, Jari Oikarainen Insinööritoimisto Oikarainen Oy:stä sekä Vanhustetalo Oy:n hallituk-
sesta Risto Puhakka ja isännöitsijä Arto Pelttari.

Asuntojen keittiöt ovat kor-
kealuokkaisesti varusteltuja.
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UUSIA TUTKINTO- 
JA LYHYT-
KOULUTUKSIA 
PUDASJÄRVELLÄ
– myös työvoimakoulutuksena

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

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

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

Puuteollisuuden koulutus  
maahanmuuttajille
• alkaa kieliopinnoilla 28.3.2022
• haku avautuu marraskuussa
 

Puuteollisuuden perustutkinto
Sahaprosessinhoitaja 
• jatkuva haku, alkaa sovitusti
 

Puuteollisuuden ammattitutkinto
• jatkuva haku, alkaa sovitusti
 

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

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

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

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

www.osao.fi/pudasjarvi

osao.fi

Kurenpojat avannut 
futsalkauden kahdella voitolla
FC Kurenpoikien edustus-
joukkue pelaa futsalia kor-
keimmalla alueellisella ta-
solla Futsal-Kakkosessa. 
Sarjan avauskierros pelat-
tiin lokakuun viimeisenä vii-
konloppuna. Avausottelussa 
Kurenpojat kohtasi Tervarit 
Joga Boniton kotisalissaan. 

Ottelu alkoi Kurenpoi-
kien hienoisessa hallinnas-
sa, mutta avausjakson puo-
liväliin mennessä vieraat 
olivat 0-2 johdossa. Kuren-
pojat kuitenkin onnistui ta-
soittamaan vähän ennen 
ensimmäisen puoliajan lop-
pumista, ja tämän jälkeen 
maalihanat repesivät kun-
nolla. Tauolle mentiin jo Ku-
renpoikien 6-2 johtolukemis-
sa. 

Toisella puoliajalla ei ol-
lut enää voittajasta epäsel-
vyyttä. Vieraat onnistuivat 
vain kerran maalinteossa, 
kun taas kotijoukkue vii-
meisteli vielä neljä osumaa. 
Erityisesti joukkueen nuo-
riso-osasto oli vahva, ja 
16-vuotias Nkashama Ntam-
bwe alias Yannick teki mies-
ten futsaldebyytissään hat-
tutempun. Lopputulos 10-3 
povaa maalirikasta kautta.

Kurenpoikien toinen ot-
telu pelattiin pyhäinpäivänä 
Oulussa. Ottelut piti pelata 
Ouluhallin upouudella par-
ketilla, mutta tekninen vika 
siirsi ottelut hallista muual-
le. Kurenpoikien peli pelat-
tiin Oulun Rajakylässä, kou-
lun parketilla. Vastassa oli 
oululainen Puleward City, 
jonka pelaajat koostuvat 
enemmän jalkapallon puo-
lella ansioituneista pelaajis-
ta. 

Isäntä Puleward City py-
syi Kurenpoikien tahdissa 
kohtuullisesti ensimmäisen 
puoliajan. Tauolle mentiin 
Kurenpoikien 1-3 johdossa. 
Toisella jaksolla Kurenpojat 
meni menojaan. Tilantees-
sa 2-7 Puleward City yrit-
ti kavennusta pelaten lentä-
vällä maalivahdilla, jolloin 

Kurenpojilla on laaja reservi pelaajia. Myös juniorit ovat ansainneet paikkansa miesten edus-
tuksessa.

Kurenpoikien juniorit Otto Niemelä ja Nkashama ”Yannick” Ntambwe viimeistelivät osuman 
Puleward Cityn verkkoon.

saadaan luotua ylivoima-
tilanne kentälle. Ylivoima-
pelaaminen ei onnistunut 
toivotusti, vaan sen sijaan 
Kurenpojat oli erityisen tyly 
isännille viimeistellen ali-
voimalla pallonriistoista pe-
räti neljä osumaa. Lopputu-
los 2-11 osoitti Kurenpoikien 
vahvuuden.

Pisteitä vierasottelussa 
napsi eniten Arttu Nieme-
lä (3+2) sekä Pihlaja Aleksi 
(2+2). Edellisessä ottelussa 
loistaneet nuoret pelasivat 
jälleen upean ottelun, ja nap-
sivat useampia pisteitä. Yan-
nickille tehot 2+1 ja Otto 
Niemelälle 1+1. Myös monet 
muut pelaajat kasvattivat 

pistesaldoaan tässä pelissä. 
Seuraavaksi Kurenpo-

jat kohtaa kotona AS Moo-
nin, joka koostuu lähinnä 
AS Moonin futsalakatemian 
pelaajista. Ottelu pelataan 
Tuomas Sammelvuo-salissa 
isänpäivänä kello 14.

Teija Niemelä

Paula-myrskyn puunkor-
juussa on vajaassa puolessa 
vuodessa on korjattu yhtä 
paljon puuta kuin paljon 
puhuttujen ”Osara-aukei-
den” hakkuissa reilun 15 
vuoden aikana (1948-1964)! 
Osaran aukeiden hakkuil-
ta kertyi noin 1,2 miljoonaa 
kuutiometriä puuta.  Osa-
ra-aukeiden hakkuita teh-
tiin luonnollisesti käsipe-
lillä ja lähikuljetus suurelta 
osin hevosvoimin. Loppu-
aikoina alkoi olla apuna 
metsävarustettuja maatalo-
ustraktoreita. Tästä jokai-
nen voi kuvitella korjuutoi-
minnan huiman kehityksen 

viimeisen 60 vuoden aika-
na. Nyt myrskypuita on ha-
kattu yli 130 moton eli hak-
kuukoneen työpanoksella. 
Metsurihakkuiden osuus 
on alle yksi prosentti, mut-
ta he ovat olleet avustamas-
sa mm. mökkitonttien ja 
rakennusten päälle kaadet-
tujen puiden poistamisessa.

Mainitsemisen arvoista 
on, että kaikki metsälliset 
toimijat ovat keskittäneet 
hakkuutoimintansa erito-
ten myrskypuiden korjuun 
maksimoimiseksi. Heinä-
syyskuussa hakkuita rajoit-
ti eniten sahojen vastaan-
ottokapasiteetti. Lokakuun 

alusta lähtien myös saha-
puuta on ryhdytty varas-
toimaan metsiin, koska 
sinistäjäsieni ei alle + 5 läm-
pötilassa juurikaan vaikuta 
sahapuun laatuun. 

On selvää, että kaikkia 
ns. kesä- ja kelirikkokohtei-
ta ei saada korjattua vuoden 
2021 puolella. Lumipeit-
teen saavuttaessa kriittisen 
rajan (30-40 cm), korjuutoi-
minta on lopetettava. Ke-
väällä 2022 pystytään vielä 
muutama viikko hakkaa-
maan sahapuuta, mutta ke-
sälle pyörähdettäessä myös 
sahapuut mennenevät kui-
tu- ja energiapuuksi. Mo-

net metsänomistajat ovat 
rakennuttaneet kulkuyh-
teyksiä märkien paikkojen 
taakse koneiden saamisek-
si töihin, joka onkin todel-
la järkevää.

Onneksi sahateollisuu-
della on hyvä maailman-
markkinatilanne vuoden 
2021 aikana. Kaikki saha-
puu on siis mennyt kau-
paksi, toki ennen lokakuuta 
sahojen vastaanottokapasi-
teetti on pitänyt ottaa huo-
mioon.

Antti Härkönen 
Mhy Koillismaa 

Myrskypuiden korjuussa ”flow”-henki päällä!

JOULUTORI
perjantaina 26.11. alkaen klo 16.00

Myyntipaikka valmiina 5€ / pöytä

Joulunavauksen yhteydessä järjestetään

Kymmenen ensimmäiseksi ilmoittautunutta saa paikan. 
Ilmoittautumiset: Kurenalan kyläyhdistys ry, Kerttu Simu 

p. 040 730 9481, ke 24.11. mennessä. 
Tervetuloa!

YY
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Syötteen matkailualueen kir-
kastettu brändi ja uudistettu 
ilme julkaistiin marraskuun 
alussa Syötteellä. Työ ajoi-
tettiin tärkeään vaiheeseen, 
jotta uudistuksen avulla tu-
levan talven viestintä tulisi 
näyttäytymään raikkaampa-
na ja entistä lämpöisempä-
nä. Kokonaisuuden tavoit-
teena oli päivittää Syötteen 
asiakaskokemus tähän päi-
vään sekä luoda yhteisiä 
strategisia suuntaviivoja tu-
levaisuuteen. Brändityö on 
tehty vahvasti yhdessä alu-
een yrittäjien ja toimijoiden 
kanssa: haastattelut, digiky-
selyt ja workshopit ovat ol-
leet avainasemassa Syötteen 
ytimen määrittelyssä. Brän-
dityö tehtiin osana Syötteen 
Matkailualueen digitaalisen 
asiakaspolun kehittäminen 
-hanketta ja uudistuksen to-
teutti rovaniemeläinen Flat-
light Creative House. 

-Syötteen maailmaan oli 
helppo hypätä, sillä alueen 
sisin löytyy ihmisistä ja hei-
dän läsnäolostaan. Aitou-
desta ja vahvasta halusta 
yhteisen hyvän eteen. Ha-
lusimme vahvistaa yhteisöl-
lisyyden merkitystä koko 
brändissä ja samalla antaa 
uusia ja konkreettisia eväi-

tä tulevaisuutta varten. Jo-
kaisen meidän läsnäolo ja 
sitoutuminen on paketoi-
tu uuteen brändiin ja olem-
me varmoja, että uusi Syöte 
edustaa aluetta upeasti niin 
markkinoinnin kuin viestin-
nänkin saralla, Juuso Hol-
stein Flatlight Creative Hou-
selta kertoo.

Onnistunut  
muutos 
Toiminnanjohtaja Minna 
Hirvonen iloitsee kirkaste-
tusta brändistä ja uudesta il-
meestä. 

-Nyt Syöte näyttää siltä 
kuin se mihin minä ihastuin 
Syötteessä. Luonnon toimi-
nen tärkeimpänä yhteistyö-
kumppanina, asiakkaan ole-
minen ennemminkin vieras 
ja Meidän Syöte & yksi Syö-
te olivat mielestäni todella 
tärkeitä hoksautuksia. Yh-
teistoimintamerkissä on mu-
kana myös Pudasjärvi, jota 
oli kovasti toivottu. Syötteen 
asiakkaille myös keskustan 
ja kylien tapahtumat sekä 
palvelut tuovat lisäarvoa. 
Toivon, että Syötteen vie-
raat ottavat uuden ilmeem-
me ja viestimme lämmöllä 
vastaan, ja palvelu on entis-

tä parempaa yhdessä tehdyn 
uudistuksen ansiosta. Tähän 
saakka palaute on ollut yk-
sistään positiivista.” 

Syötteen  
tarina
-Kuten mainitsinkin, Syöt-
teen brändiuudistuksessa 
käytiin läpi laaja kirjo asioi-
ta, joihin toimintamme no-
jaa. Nyt näytämme ulospäin 
meiltä, Hirvonen kertoo. 

Hän haluaa nostaa esiin 
kaksi kokonaisuutta, jois-
ta on erityisen ylpeä. Hir-
vonen kuvailee Syötteen ta-
rinan seuraavasti: “Samaa 
taivaanrantaa katsovat yh-
den laakson ympärille asu-
maan asettuneet tunturit, 
niiden laskettelukeskukset, 
kylät ja ihmiset. Kipinät, roi-
hut, kimmellykset, säteet ja 
kajastukset ovat olleet läs-
nä aina Syötteellä, niin luon-
nossa kuin alueen kään-
teissäkin. Niistä olemme 
löytäneet voimamme etsiä 
vaarametsien kätköistä itse-
ämme ja hyvien hetkien pa-
rantavaa voimaa. Kehitym-
me ja vahvistumme, kaiken 
opimme luonnon vahvoista 
ilmiöistä. Pohjoista lämpöä 
kaukana kiireestä Pudasjär-

vellä”.
-Toinen ylpeydenaihe it-

selleni on kehittämämme 
kärkiviestit. Niitä tullaan tal-
ven aikana kuulemaan laa-
jasti, niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin, Hirvo-
nen kertoo. Kotimaassa Syö-
te viestii itseään “Löydä it-
sesi kiireen pohjoispuolelta” 
ja kansainvälisessä markki-
noinnissa “Surrounded by 
nature untouched.” 

Lanseeraus  
tapahtuu  
jaksotetusti
Syötteen uusi ilme on jo 
käytössä pienimuotoisesti 
muun muassa sosiaalisessa 
mediassa. Ilme ladattiin säh-
köisiin kanaviin heti, kun 
se oli tiistaina 2.11. esitelty 
Syötteen Matkailuyhdistyk-
sen jäsenille. Toimijat ottivat 
muutoksen hyvin vastaan. 
Muutos tulee näkymään 
aluemarkkinoinnissa yksi 
askel kerrallaan. Seuraavak-
si työn alla olevassa Syöte 
Magazinessa ja uusilla netti-
sivuilla uusi kokemus tulee 
näkymään suuresti. Kaikki 
markkinointikampanjat tul-
laan tekemään uudella il-
meellä. Isossa roolissa tulee 

Meidän Syöte viitoittaa 
Syötteen juuri julkaistua uutta ilmettä

olemaan myös toimijoiden 
tekemä lanseeraus omissa 
yrityksissä. 

Mikä?
• Syöte on Suomen eteläi-

sin tunturialue Pudasjär-
vellä 

• Syötteen Matkailuyhdis-
tys ry on perustettu 2006. 
Yhdistyksen tarkoituk-
sena on edistää Syötteen 
matkailualueella toimi-
vien yritysten yhteistoi-
mintaa, lisätä alueen kan-
sainvälistä ja kansallista 
vetovoimaisuutta ja tun-
nettuutta matkailualu-
eena sekä valvoa alueen 
yritysten ja kiinteistön-
omistajien yhteisiä etuja.

• Syötteellä on kaksi lasket-
telukeskusta; Iso-Syöte ja 
Pikku-Syöte sekä Syöt-
teen Kansallispuisto 

Uusi Syöte logo.

• Brändityö toteutettiin 
TEM:n Matkailuelinkei-
non elpymistä edistä-
vät kehittämishankkeet 
–rahoituksella, jossa Syöt-
teen matkailuyhdistyk-
sen lisäksi mukana osa-
toteuttajana Pudasjärven 
Kehitys Oy. 

 
Pudasjärveläinen lehti

Uusi yhteistoimintamerkki.

HELKAMA E-FAT säHKöpyörä
NyT KAHDELLA AKULLA! Lisäakun arvo 550,00

SUOMEN AINOA E-FAT 
ERIKOISERÄ

SAAPUU PUDAS-KONEESEEN!

www.pudas-kone.fi
pudasjärvi, sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

HYÖDYNNÄ NYT ENNAKKOVARAAJAN ETU:
ENSIHUOLTO VELOITUKSETTA (ARVO 79,00)

HELKAMA E-FAT säHKöpyörä + LIsäAKKU
ErITTäIN sUosITTU jA ToIMINTAvArMA 

säHKöpyörä yMpärIvUoTIsEEN AjooN.         
runko:  alumiini
runkokoko: 17” ja 19”
Etuhaarukka: teräs
Takavaihtaja: Shimano Acera RD-M360-L
Etu-/takajarru: Hydrauliset levyjarrut  

 Shimano 160/160mm
rengas: Schwalbe Jumbo Jim 26 x 4.0

ohjainkannatin: säädettävällä kulmalla
Moottori: Ba Fang takamoottori  

 250W-36V
Akku: Panasonic 36V 11Ah
Latausaika: n. 6h 
väri: Mattamusta
● Takuu 2 vuotta

1990€

Pudasjärven uusien yri-
tysten joukkoon on tullut 
miehille suunnattu Partu-
riliike R2 Barbershop. 

Palvelujen tuottaja on 
parturi Wahid Asghari. 
Hän on lähtöisin Afganis-
tanista ja tullut Suomeen 
noin kuusi vuotta sitten. 
Peruskoulun ja suomen 
kielen opiskelut Wahid on 
suorittanut Oulussa ja kol-
mivuotisen parturikoulu-
tuksen hän on saanut Raa-
hessa, joten asiointi hoituu 
suomeksi.

Yrityksellä on Raahes-
sa toinen parturiliike, mis-

sä on yksi työntekijä. 
Omistajan lisäksi Pudas-

järvellä yksi parturiopis-
kelija tekee työharjoittelu-
jaksoja, mutta jatkossa on 
mahdollisesti tarjolla myös 
oppisopimuspaikkoja. 

Parturiliike R2 Barber-
shop sijaitsee osoitteessa Ju-
kolantie 4, Ravintola Me-
ritan rakennuksen toisessa 
päässä. Samoissa tiloissa toi-
mi muutama vuosi sitten 
kakkukahvila. 

Parturiliike palvelee asi-
akkaita maanantaista perjan-
taihin kello 9-18 ja lauantai-
sin kello 10-16. Liikkeeseen 

voi mennä myös ilman 
ajanvarausta. Miesten 
hiusten- ja parranajon li-
säksi myynnissä on laa-
dukkaita alan tuotteita.

Parturiliike R2 Barber-
shop viettää avajaisia per-
jantaina 12.11. alkaen kello 
9. Kahvitarjoilun lomassa 
liikkeessä voi tutustua uu-
tuuksiin ja avajaistarjouk-
siin sekä tietenkin huollat-
taa hiuksia ja partaa. 

Terttu Salmi

Miesten parturiliike 
Jukolantiellä

Parturiliike R2 Barbershopin avajaisia vietetään perjantaina alkaen kello 9. Avajaistarjo-
uksia ja kahvia on tarjolla koko päivän.


