
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

Nro 8 •  to 25.11.2021

Tuloveroprosentti 
säilytettiin ennallaan 
21 prosentissa

PUDASjärveläinen
s. 10

Pudasjärven elinkeino
-ohjelman päivittäminen 
etenee hyvää vauhtia s. 13

Pudasjärven kehitys-
vammaisten tukiyhdistys 
50 vuotta s. 14

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

KONKURSSIMYYNTI 
PUdaSjäRvellä KIRjaKaUPaN 

TIlOISSa TO-la 9.-11.12.

TUKKURIN laUKKUvaRaSTON 
lOPPUUNMYYNTI:

MeRKKITUOTTeITa (MYöS KOTIMaISIa)
MaTKalaUKKUja, leNTOlaUKKUja, 

läPPäRIlaUKUja, SalKKUja, RePPUja, 
KaSSeja, TOIleTTIlaUKKUja, 

N. KäSIlaUKKUja, IlTalaUKKUja, 
SeTelI-/KORTTIlOMPaKOITa...

MYöS KäSINeITä, alUSaSUja YM.

Fysio Aurean palvelut
● fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, 

niska-ja olkapääpotilaille ilman lääkärin 
lähetettä

● fysioterapiapalvelut kaiken ikäisille  
(kelan suorakorvaus lääkärin lähetteellä)

● äitiysliikuntavalmennus ja äitiysfysioterapia

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Aukioloajat arkisin  
klo 9-15/sopimuksen mukaan.

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti,  

liiketila 2, Varsitie 1,  
93100 Pudasjärvi
Annika Heikkinen  

puh. 040 650 1992

suoraan tilalta
Toimituspäivä Taivalkoskella to 2.12.
Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 10.12.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

a. Pöntiön 
VilJa-

Possua 

liaton.fi

KAIKKI PESUT ONNISTUU!

matot, työasut,  juhla-asut,  pöytäliinat, vuodevaatteet...

...  Arki tai  juhla ...  

 

Pesuja koskevat kyselyt suoraan:  
Liaton Kempele
Zatelliitintie 17 A 3 
p. 010 4233103
Avoinna: ma-pe 8-17

Palvelupiste LAromit
Ranuantie 253, 93100 Pudasjärvi. 

Huom! Soitathan ennenkuin tuot 
pyykkiä p. 040 5352 680

SIIVOUSTOIMET
Juhla-aika lähestyy!
Aurinkotori tarjoaa juhlasiivoukset 

ammattitaidolla ja koronarajoitukset 
huomioiden.

Kysy vapaita aikoja - ota yhteyttä!

041 318 1397
046 892 7986

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori
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#

#

Joudumme valitettavasti 
perumaan 1.12. päivälle 

suunnitellun joulukahvitilaisuuden 
koronarajoitusten vuoksi.

OP Pudasjärven joulukonsertti
pankinomistaja-asiakkaille

Waltteri Torikka
Natale - Oi jouluyö

Pudasjärven kirkossa 
pe 3.12.2021 klo 19.00.

Ovet avataan kello 18.15.

OP Pudasjärvi

Ohjelmamaksu 5 euroa Pudasjärven Kehitysvammaisten tuki ry:n 
hyväksi. Käteismaksu.

Linja-autokuljetus OP Pudasjärven pihalta kello 18.15 ja 
paluu heti konsertin jälkeen.

Tilaisuuteen osallistuvilla tulee olla koronapassi!

Joulupuu-lahjakeräys 
Pudasjärven lapsiperheille
29.11-15.12.2021
Ohjeet lahjan hankintaan: 

1. Nouda pakettikortti Pudasjärven 
K-Supermarketin, S-marketin, Tokmannin tai 
seurakuntatalon joulukuusesta.

2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty lahja 
paketoituna LähiTapiolan oven ulkopuolella 
olevaan laatikkoon (os. Toritie 1, 2.krs.).

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

HIENO C Mersu 270 cdi farmari, au-
tomaatti, vm. 2003, kats. 2/2021, ajettu 
VAIN 281.000 km, vetokoukku, SIISTI 
SISÄLTÄ, hyvät nastarenkaat aluvanteilla, 
uudet ajamattomat kesärenkaat aluvan-
teilla, vakionopeudensäädin, etuistuimet 
sähkösäädöllä, lohkolämmitin.  4700 €

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

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toyota Corolla  farmari 1,4 bensa, vm. 
2006, HYVIN PIDETTY, aj. 260 500 km, 
kats. 7/2021, kahdet renkaat, ilmastointi,  
HYVÄ, huoltokirja.  3400 €

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

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja 
kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Ensimmäisen adventtisunnuntain perhemessu seura-
kuntakodilla su 28.11 kello 10. Toimittaa Timo Liika-
nen, avustaa Jari Valkonen, Tanja Halmekangas ja Mar-
ja Lantto, kanttorina Keijo Piirainen. Messua voi seurata 
suorana lähetyksenä YouTube-kanavan kautta. Hiippa-
kunnan ohjeen mukaan messuun voi osallistua kirkkosa-
lissa enintään 50 henkeä ja isossa kahviossa 40 henkeä. 

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 seurakuntatalol-
la.

Eläkeläisten musiikkipiiri poikkeuksellisesti to 
25.11 kello 14.
Ystävänkammari to 25.11. kello 12–13.30 seurakunta-
talolla. Seuraava Ystävänkammari on to 9.12.

Nuttupiiri lähetyksen talkootuvassa (Jukolantie 4) to 
25.11. kello 17.

Omaishoitajat kokoontuvat Ravintola Meritassa ti 
30.11 kello 13. 

Iltakahvila Rönö Seurakuntakodilla pe 26.11. kello 
18–22. Erityisesti rippikoululaisille suunnattu osuus on 
tässä Rönössä klo 18.30–19 jonka jälkeen saa Tapahtu-
ma-merkin rippikoulukorttiin. (Rönön ovi on Pappilan-
tien puoleisessa päädyssä, seinällä olevan ison ristin vie-
restä lähtee portaat alas.)

Rippikoulun sunnuntaipäivät Kesäripari 1- ryhmän 
sunnuntaipäivä Seurakuntakodilla su 28.11. kello 9–14.    
Rippikoulun sunnuntaipäivä on osa kotiseurakuntaan 
tutustumisjaksoa. Päivän ohjelmassa on jumalanpalve-
lus, lounas ja rippikouluopetusta. Mikäli olet ollut poissa 
oman ryhmän kokoontumisesta, tule korvaamaan pois-
saolo! Poissaoloa korvaavan tulee olla etukäteen yhtey-
dessä Tiinaan p.040 571 46 36.

Lapsiparkkia EI OLE pe 26.11. Seuraavaan lapsipark-
kiin pe 3.12. kello 9.30–12.00 ennakkoilmoittautumi-
set lastenohjaajille 040 868 4730 Tanja / 040 586 1217 
Marja. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman 
mukaan.

Iltaperhekerho jouluaskartelujen merkeissä ma 
29.11. kello 17–19 seurakuntakodilla.

Perhekerho ke 1.12. kello 10–12.30 seurakuntakodil-
la.  Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lap-
set yhdessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai 
muun aikuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa 
ohjelmaa, pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja ma-
keaa.

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

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

Siionin virsiseurat Pudasjärven seurakuntakodilla pe 
26.11 kello 18.

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

Rauhanyhdistykset: Myyjäiset ja seurat Yli-Livolla pe 
26. 11. kello 18 Taina ja Pertti Luokkasella (Seppo Lep-
pänen), seurat ry:llä su 28.11. kello 13 (Simo Kinnunen, 
Timo Lyytikäinen).

Kastettu: Inna Aurora Aleksandra Liekola.

Haudattu: Elina Puolakanaho 89 v, Kauno Matti Man-
ninen 86 v.

Viime sunnuntai kirkkovuo-
dessa oli tuomiosunnuntai ja 
päivästä käytetään myös ni-
mitystä Kristuksen kuninkuu-
den sunnuntai. Päivän sanoma 
liittyy Kristuksen toiseen tule-
miseen aikojen lopulla maan 
päälle, jolloin hän saapuu ku-
ninkaana ja vanhurskaana tuo-
marina tuomitsemaan eläviä 
ja kuolleita. Tuomiosunnuntai 
muistuttaa, että tämä maailma 
ei ole ikuinen ja olemme vas-
tuussa elämästämme ja teois-
tamme. Jumala lähestyy meitä 
Kristuksessa ja asettaa meidät 
kasvojensa eteen. 

Tuomio sanana tuntuu hy-
vin vaativalta ja ehdottomal-
ta. Se herättää tarkastelemaan 
elämän kulkua omasta mutta 
myös lähimmäisen näkökul-
masta.  On hyvä joskus poh-
diskella, mitä olen tehnyt tai 
mitä olen jättänyt tekemättä 
tai mitä voisin tehdä toisin lä-
himmäisteni hyväksi. Diakoni-
an lähtökohdista ajatellen lä-

himmäisiämme ovat kaikki 
avun ja huolenpidon tarpeessa 
olevat ihmiset lähellä ja kauka-
na. Lähimmäistään ei saa hal-
veksia, ei panetella, hänestä 
ei saa sanoa väärää todistus-
ta eikä hänelle saa tehdä vää-
ryyttä. Jo vanhan testamentin 
lakikokoelmissa on esitetty 
perusnormit ihmisten elämi-
sestä yhdessä toistensa kans-
sa. Perusnormit ovat tarpeen, 
jotta inhimillinen yhteiselämä 
ja elämä ihmisyhteisössä olisi 
mahdollista, siunauksellista ja 
kakkia osapuolia tyydyttävää. 

Tuomiosunnuntain evan-
keliumi Matteuksen mukaan 
luku 25 kertoo siitä, kun Ih-
misen Poika tulee kirkkaudes-
saan. Hän kokoaa kaikki kan-
sat eteensä ja jakaa ihmiset 
kahteen joukkoon. Jeesus sa-
noo oikealla puolella oleville:

    ”Minun oli nälkä, ja te 
annoitte minulle ruokaa. Mi-
nun oli jano, ja te annoitte 
minulle juotavaa. Minä olin 

koditon, ja te otitte minut 
luoksenne. Minä olin alasti, ja 
te vaatetitte minut. Minä olin 
sairas, ja te kävitte minua kat-
somassa. Minä olin vankilas-
sa, ja te tulitte minun luokse-
ni.” Matt. 25:35-36

Silloin vanhurskaat ihmet-
telivät, milloin he olivat toi-
mineet kuvatulla tavalla.  ”Ku-
ningas vastaa heille: Totisesti: 
kaiken, minkä te olette teh-
neet yhdelle näistä vähäisim-
mistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle.”  Matt. 25:40

”Sitten hän sanoo vasem-
malla puolellaan oleville: Mi-
nun oli nälkä, mutta te ette 
antaneet minulle ruokaa. Mi-
nun oli jano, mutta te ette an-
taneet minulle juotavaa. Minä 
olin koditon, mutta te ette ot-
taneet minua luoksenne. Minä 
olin alasti, mutta te ette vaa-
tettaneet minua. Minä olin 
sairas ja vankilassa, mutta te 
ette käyneet minua katsomas-
sa.

Totisesti: kaiken, minkä te 
olette jättäneet tekemättä yh-
delle näistä vähäisimmistä, 
sen te olette jättäneet teke-
mättä minulle.” Matt. 25:41–
43.

Rakkauden kaksoiskäs-
ky kehottaa ”Rakasta Herraa 
Jumalaasi koko sydämestä-
si, koko sielustasi ja mielestä-
si. Tämä on käskyistä suurin ja 
tärkein. Toinen yhtä tärkeä on 
tämä: Rakasta lähimmäistäsi 
kuin itseäsi.”  Matt. 22:36–39. 
Tuomiosunnuntain sanomaan 
kuuluu paitsi tuomitseminen 
myös lähimmäisistä välittä-
minen sekä Jumalan armoon 
luottaminen. Saamme rukoilla, 
että Jumala varjelisi kaikkialla 
meitä ihmisiä sokeudelta, niin 
ettemme torjuisi Kristusta lä-
himmäisissämme.

Kyllikki  
Syrjäpalo

Kristus, kaikkeuden Herra

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 äiti, mummi, isomummi

Elina
PUOLAKANAHO
o.s. Niemi

s. 10.10.1932
k. 31.10.2021 

Jää hyvästi äiti kultainen
sua muistamme kiittäen, kaivaten 

Kaipauksella muistaen 

Paavo, Matti ja Pentti
Pirkko ja Jussi perh.
Rauni ja Raimo perh.
Ritva ja Esa perh.
Martta ja Timo perh.
Sirkka ja Ossi perh.
Aune ja Jaakko perh.
Markku
Marita ja Anita 
Janita
Muut sukulaiset ja ystävät 

Siunaus toimitettu 19.11.2021 läheisten läsnäollessa.
Lämin kiitos osanotosta. Lämmin kiitos kaille 

äitimme hoitoon osallistuneille sekä Hautaus- ja kukkapalvelu 
Räisäselle ja Poroputaan pitopalvelulle. 

tytäremme Essin
lakkiaisiin la 4.12. klo 13 

alkaen kotiimme 
Sarakyläntie 809.

Tervetuloa

Soile ja Pekka Törmänen

Suvi Kipinä ja Hanne 
Vähäkuopus Vihreiden 
aluevaaliehdokkaina

Oulun vaalipiirin Vihre-
ät ry kokoontui torstaina 
18.11. yhdistyksen syys-
kokoukseen, jossa. Ou-
lun vaalipiirin Vihreiden 
puheenjohtajaksi tuleval-
le kaksivuotiskaudelle va-
littiin Marjo Tapaninen. 
Varapuheenjohtajaksi va-
littiin Mika Flöjt Kuusa-
mosta. 

-Aluevaalien ehdokas-
hankinta ja kampanjatyö 
on vauhdissa ja tämän hal-
lituksen kanssa on hyvä 
jatkaa työtä eteenpäin, Ta-
paninen toteaa. 

Syyskokous myönsi 
Vihreän elämäntyöpalkin-
non huomionosoituksena 
pitkäjänteisestä ja ansiok-

kaasta toiminnasta Kuusa-
molaiselle Pekka Virtasel-
le ja Kempeleläiselle Paula 
Pohjanrinteelle.

Oulun vaalipiirin Vih-
reät on nimennyt 56 alue-
vaaliehdokasta. Pudas-
järveltä ehdokkaiksi on 
nimetty Suvi Kipinä ja 
Hanne Vähäkuopus.  HT

Aluevaalieh-
dokas Hanne 
Vähäkuopus.

Aluevaalieh-
dokas Suvi 
Kipinä.

Koskitraktori Pudasjärven 
Vuoden Yritys 2021

Yrittäjien pikkujoulussa 20.11. Syöt-
teellä palkittiin Koskitraktori Pu-
dasjärven Vuoden 2021 yrityksenä. 
Palkinnon ottivat vastaan yrittäjä-
veljekset Pirkka, Veli-Heikki ja Tuo-
mo Ylikoski. Uutinen on ensi viikon 
Pudasjärveläinen yrittäjäteemanu-
merossa. Samassa lehdessä on myös 
juttu 30-vuoden yrittäjyydestä, ti-
manttisten yrittäjäristien saajista 
Hilkka ja Matti Räisäsestä.
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5
kpl

Fazer

Sininen  
maitoSuklaalevy 
sekä maku- ja tumma- 
Suklaalevyt
190-200 g (10,00-10,53/kg) 
ei Winter edition 10.-
Ilman Plussa-korttia 2,25-2,69 kpl (11,25-14,16/kg)

-11-25%
Plussa-kortilla

Tavallista parempi ruokakauppa

p U D A S J Ä R V I
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

Valio 
oltermanni palajuuStot
250 g (4,00/kg)

Ilman Plussa-korttia 2,95 kpl (11,80/kg)

Ilman Plussa-korttiat 2,95-3,59 rs (8,98-11,80/kg)

10.-

-66%Rajoitus 4 kpl/talous

-32-44%

TARJOUKSET VOIMASSA ma-Su 22.-28.11. ELLEI TOISIN MAINITA

5
RS

Kariniemen 
kananpojan  
fileeSuikaleet tai
HK viljaporSaan  
marinoitu lihaSuikale
250-400 g (5,00-8,00/kg)

1.-kPl

erÄ
Rajoitus 2 kalaa/talous

SUOMI

 
tuore  
kokonainen kirjolohi
kasvatettu, Suomi

799
kg

appelSiini
espanja 1.-kg

Valio 
voi normaaliSuolainen 
500 g (4,98/kg). rajoitus 2 pkt/talous

249
Pkt -19%

Ilman Plussa-korttia 3,09 pkt (6,18/kg)

kerÄkaali
Suomi

050
kg

SUOMI

Tapolan

muStamakkara

voimassa ma-la 22.-27.11.

HERkkUTORIlTA

695
kg

Hyvä Apaja 
tuore Suomalainen
kirjolohifilee 
vakuumipakattu, a-leikattu
kasvatettu, Suomi

erÄ
Rajoitus 2 filettä/talous

SUOMI999
kg

voimassa ma-la 22.-27.11.

coSta rica 
kahvit 
500 g (3,98/kg) 199Pkt
Ilman Plussa-korttia 3,49 pkt voimassa to-Su 25.-28.11.

Heimo Turunen Pudasjärven Vuoden merkkihenkilö 2021
Pudasjärven Yrittäjät ry:n jä-
senistö vietti yhteistä pikku-
joulua Hotelli Iso-Syötteellä 
lauantaina 20.11. Tilaisuu-
dessa muistettiin ja palkittiin 
eri tavalla ansioituneita yrit-
täjiä. Viimevuotiseen tapaan 
poikkeuksellisesti pikku-
joulutilaisuudessa palkittiin 
myös Vuoden Merkkihenki-
lö 2021. 

Päätoimittaja, yrittäjä 
Heimo Turunen sai pitkästä 
yrittäjyysestä palkkion tällä 
huomionosoituksella.

Toukokuussa 70 vuot-
ta täyttänyt Turunen on toi-
minut yksityisyrittäjänä 50 
vuotta. Hän aloitti synty-
mäpitäjässään Tuusniemellä 
Kuva-Elias valokuvausliik-
keen vuonna 1971. 

Lehtityöhön Heimo Tu-
runen pääsi sisälle toimi-
essaan avustajana laajale-
vikkeisessä Koillis-Savo 
lehdessä. Päätoimittajan sai-
rastuttua, hänet pyydettiin 
vt. päätoimittajaksi, joka teh-
tävä kesti noin vuoden. Sinä 
aikana Turunen oppi kanta-
pään kautta toimittajan työt 
ja on tänä päivänä omista-
mansa lehden PUDASjärve-
läinen päätoimittaja. 

Vuonna 1985 Heimo Tu-
runen siirtyi paikallislehti-
yrittäjäksi Puolangalle, jon-
ka yhteydessä toimi myös 
hyvin menestyvä valoku-
vausliike. Menestyksen 

myötä yritys laajeni, tuli ko-
neinvestointeja sekä uudet, 
tilavat toimitilat. Valoku-
vausliikkeitä ja lehtiyrityk-
siä oli myös Kiimingissä, 
Muhoksella ja Vaalassa, jot-
ka sitten myöhemmin lopet-
tivat toimintansa erilaisten 
vaiheiden jälkeen.

Yrittäjäinto ei Turusella 
laimennut, vaan hän hank-
ki yrittäjäkaveriltaan pöytä-
laatikkoyhtiön, jonka nimi 
muutettiin VKK-Media 
Oy:ksi. Hyvät ja laajat suh-
teet sekä rehellisen, palve-
lualttiin miehen maine aut-
toivat ja julkaisualan töitä 
riitti noin 20 eri paikkakun-
nalla Kainuussa ja Pohjois-
Pohjanmaalla. Asuinpaikka 
muuttui Muhokselle ja myö-
hemmin Ouluun, josta sit-
temmin Pudasjärvelle missä 
Heimo Turunen nyt asuu ja 
pitää toimitiloja omakotita-
lossansa Korpitiellä.

Oulussa asuessaan Hei-
mo Turusen puoliso Eila 
Lahtinen perusti Pudasjär-
vi-lehden ja Turunen liittyi 
siihen pian mukaan. Koval-
la ja sinnikkäällä työllä lehti 
saatiin löytämään paikkan-
sa Pudasjärvellä. Pudasjär-
vi-lehti ilmestyi 12 vuotta 
viikoittain.  Kuluvan vuo-
den syyskuun lopussa Ka-
leva365 Oy lakkautti lehden 
kolmen vuoden kustannus-
oikeuden jälkeen. 

Vuonna 2016 Heimo Tu-
runen puolisoineen perus-
tivat Iin Lehti Oy:n, minkä 
nimen alla on siitä alkaen 
tehty IiSanomat-lehteä. Nyt 
myös Iin Lehti Oy on Heimo 
Turusen omistama yritys.

Uusi lehti on  
saanut  
kannustusta
Heimo Turunen sai todella 
paljon rohkaisua ja kannus-

tusta uuden PUDASjärveläi-
nen -lehden perustamiseen 
lokakuun alusta, josta nyt on 
kahdeksas numero käsissä-
si. Lehdellä on ollut erittäin 
hyvä vastaanotto. 

Turunen toimii myös ak-
tiivisesti vapaaehtoistoimin-
nassa. Pudasjärven Sydän-
yhdistyksen lakkautumisen 
jälkeen Heimo koki tärkeäk-
si sydänsairaitten etujär-
jestön olemassaolon paik-
kakunnalla Hän aktivoi 

Sydänliiton alaisen yhdis-
tyksen Pudasjärven alueen 
Sydänyhdistys ry:n, missä 
hän on nyt puheenjohtajana. 
Lisäksi hän toimii Pudasjär-
ven ja Iin Yrittäjissä sekä Se-
nioriyrittäjissä, Pudasjärven 
Urheilijoissa ja Työttömien 
yhdistys Työpetarissa. Li-
säksi hän on jäsenenä muun 
muassa Punaisessa Ristissä, 
Pudasjärven Invalidit ry:ssä, 
Pudasjärven Sotaveteraa-
neissa, Kesseli ry:ssä, leijo-

nissa, Nuorisoseurassa ja 
Iijoen tanssijoissa, MTK Pu-
dasjärvessä sekä Keilaseu-
ra Jummeissa. Harrastuksi-
na ovat mm. kuntoliikunta 
eri muodoissa, metsurityöt, 
päiväkirjan kirjoittaminen, 
valokuvaus ja yhdistystoi-
minta.

Terttu Salmi

Vuoden Merkkihenkilön palkitsivat yrittäjien puolesta Tommi Niskanen, Markku Knuuttila ja Henna Ryhänen. Onnittelukukat 
luovuttivat Riikka Tuomivaara Pudasjärven Kehityksestä ja Tomi Timonen Pudasjärven kaupungilta.
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EU-ruokapaketit tuovat iloa ja 
apua moneen kotitalouteen
Syyssateitten aikaan on Pu-
dasjärvellä jaettu EU-ruo-
kapaketteja. Jälleen on sen 
aika! Vuosikausia Työpeta-
rin vastuulla ollutta kuiva-
muonan pussittamista on 
tänä syksynä hoitanut SPR 
Pudasjärven osasto, LC Hili-
mat ja joukko yksittäisiä tal-
koolaisia sekä kyläyhdistys-
ten edustajia. 

Vähävaraisimmille suun-
natun eurooppalaisen 
avun rahaston tavoittee-
na on edistää sosiaalista yh-
teenkuuluvuutta sekä vä-
hentää köyhyydessä ja 
syrjäytymisvaarassa elävien 
ihmisten määrää aineellisen 
tuen avulla. 

Pudasjärven alueelle on 
saatu jaettavaksi 5000 kilon 
erä elintarvikkeita. Joka vuo-
si ruokapussien hakijoita on 
ollut enemmän kuin mitä 
on jaossa. Tämä on viimei-
nen kerta, kun jako suorite-
taan näin valmiilla elintar-
vikkeilla. Ensi vuonna tulee 
jakoon maksukortit paikalli-
siin elintarvikkeita myyviin 
liikkeisiin.

Talkoolaiset ryhmäkuvassa.

Suojalinnan tiloissa on 
pussitusta toteuttanut kah-
den päivän aikana pari-
kymmentä henkilöä. Talkoi-
ta johtaa SPR:n Pudasjärven 
osaston puheenjohtaja Esa 
Erkkilä. 

Kurenalan alueella ruo-
kapussien jako tapahtuu 
Suojalinnassa perjantaina 
26.11. alkaen kello 9. Pusse-

ja ei voi keskustan alueella 
varata, vaan niitä jaetaan ai-
noastaan sen päivän aikana 
niin kauan kuin tavaraa riit-
tää. Jakopäivänä tulee jokai-
sen noudattaa voimassa ole-
vaa koronaturvaohjeistusta.

Sivukylillä kylien yhdys-

henkilöt hoitavat varaukset 
ja EU-ruokapussit jaetaan 
kullakin kylällä erikseen so-
vitulla tavalla. 

Terttu Salmi
Kuvat Mira Carlenius ja 

Olavi Lammela

SPR:n Pudasjärven osaston puheenjohtaja Esa Erkkilä ohjeis-
tamassa ruokapakettien pussittajia.

Pudasjärvelle EU-ruoka-avustuksena saatu 5000 kg:n erä 
elintarvikkeita pakattuina ja odottamassa perjantain jakoa.

Osallisuutta, 
kehittämistä ja 

digidemokratiaa
Yhteisövaliokunta kokous-
ti neljännen kerran 17.11. 
kaupungintalolla. Esittele-
vänä viranhaltijana toimi 
henkilöstöpäällikkö Heli 
Huhtamäki. Kokouksessa 
oli vieraana palvelusuun-
nittelija Sinikka Mosorin, 
joka esitteli ensimmäisenä 
osallisuuden ja yhteisölli-
syyden tilannekatsausta. 
Hän esitteli valiokunnalle 
yhteisöllisyysohjelmaa ja 
osallisuuden erimuotoja, 
joita on toteutettu Pudas-
järven kaupungilla. Esi-
merkkinä keskustelussa 
nousi Nivankankaan kaa-
voittaminen, joss on osal-
listettu kuntalaisia alus-
ta lähtien. Muistutuksena 
käytiin läpi myös kaavoi-
tuksen pitkää prosessia ja 
sen aikataulun muistutta-
mista kuntalaisille. 

Osallisuuden jälkeen Si-
nikka kertoi digidemokra-
tiasta. Osa kaupungin pal-
veluista on sähköistetty ja 
esimerkkinä siitä kaupun-
gin verkkosivuilla on oma 

palautekanavansa suoraan 
kaupungille sekä oma ka-
navansa ulkoisille palve-
luntuottajille. Kaupungin 
verkkosivutkin ovat uu-
distumassa lähiaikoina ja 
ne osiot tuodaan silloin 
vielä paremmin saavutet-
tavaksi. Digitaidot nousi-
vat keskustelussa esille ja 
vanhempien ihmisten per-
hepiirin tuki on tärkeää 
taitojen oppimisessa. Kai-
killa ei kuitenkaan ole tu-
kihenkilöä ja sen vuoksi 
kansalaisopiston digikurs-
sit nousivat oivallisesti 
esille. 

Viimeisenä Sinikka ker-
toi kehittämis- ja toimin-
tatukien hakemisesta vuo-
delle 2022. Hakemukset 
tulee jättää 11.1.-14.2.2022 
kello 16 mennessä. Yhtei-
sövaliokunta toivoo avus-
tuksia haettavan myös 
uusiin osallistaviin ja ke-
hittäviin toimintoihin. 

Jenna-Riikka Kouva

Kotimaan vähävaraisten 
lapsiperheiden hyväksi jär-
jestettävä Hyvä Joulumieli 
-keräys alkoi 19. marraskuu-
ta ja jatkuu aina jouluaattoon 
asti. Tavoitteena on kerätä 
2,5 miljoona euroa. Varojen 
avulla voidaan lahjoittaa 70 
euron arvoinen ruokalahja-
kortti 36 000 perheille.

Pitkittynyt koronapande-
mia on näkynyt lapsiperhei-
den avun tarpeessa kahdel-
la tavalla: se on pahentanut 
niiden perheiden tilannetta, 
joilla jo ennestään oli vaike-
aa ja samalla lisännyt avun-

tarpeessa olevien perheiden 
määrää.

Tällä hetkellä Suomes-
sa elää noin 121 000 alle 
18-vuotiasta lasta ja nuor-
ta pienituloisissa perheis-
sä. Vähävaraisten perheiden 
ilahduttamiseksi Manner-
heimin Lastensuojeluliitto ja 
Suomen Punainen Risti jär-
jestävät jo 25. kerran Hyvä 
Joulumieli -keräyksen.

Hyvä Joulumieli -lahja-
kortti on nimensä mukaises-
ti lahja. Sitä ei voi anoa tai 
hakea. MLL ja SPR tekevät 
apua tarvitsevien perheiden 

löytämiseksi yhteistyötä pai-
kallisten tahojen kuten neu-
voloiden, diakoniatyön ja 
sosiaalitoimen kanssa. Man-
nerheimin Lastensuojeluliit-
to ja Suomen Punainen Risti 
järjestävät keräyksen yhteis-
työssä Ylen kanssa. 

Keräykseen voi osallistua 
monella tapaa. Hyvä Joulu-
mieli -keräykseen voi lah-
joittaa nettisivuilla, tilisiir-
rolla, lahjoituspuhelimella ja 
tekstiviestillä.

-MLL:n Pudasjärven yh-
distys on jälleen mukana 
Hyvä joulumieli -keräyksen 

lahjakorttien antajana yh-
teistyökumppanimme kaut-
ta. Saimme tänä vuonna 
jaettavaksi 39 lahjakorttia 
(aiempina vuosina olem-
me jakaneet 20 HJK-lahja-
korttia), kertoi MLL:n Pu-
dasjärven yhdistyksen 
puheenjohtaja Hely Fors-
berg-Moilanen.

Mainittakoon, että MLL 
Pudasjärven yhdistys on 
myös perinteisesti organi-
soimassa Joulupuu -lahjake-
räystä lapsiperheille yhteis-
työssä LähiTapiolan kanssa. 
HT

Hyvä Joulumieli -keräys jakaa 
lapsiperheille jouluiloa jo 25. kerran

Muistetaan 
joulun sanoma 

markkinahumun 
keskelläkin

Eletään taas aikaa, että ih-
misille tyrkytetään mitä 
erilaisempia kamoja, jois-
ta yritetään uskotella, että 
jouluksi pitää hankkia täl-
lainen vempain, muuten 
ei teille tule joulu. Joulun 
varsinainen sanoma on 
mielestäni unohtunut, jo 
ajat sitten. Elikkä se lap-
si, jonka muistoksi joulua 
vietetään, on laulun sanoin 
hankeen hukkunut ja un-
hottunut. Markkinahumu 
on vallannut meidän ih-
misten mielet, enkä tarkoi-
ta vain yksilötasoa. Lap-
set tietysti eivät ymmärrä 
mikä on totta ja mikä leik-
kiä. He eivät tiedä leluja 
vaatiessaan, että monet le-
lut ovat tehty jossain maa-
ilman tehtaissa lapsityö-
voimalla ja nälkäpalkalla. 

Oli miten oli, mutta ele-
tään kohta vuoden vii-
meistä kuukautta. Kunnat 
laativat ja suorittavat vii-

meisiä viilauksia talousar-
vioihinsa, niin meidänkin 
kunnassa. On katsottava 
käyttötalousmenoja sekä 
tulojen ja menojen tasapai-
noa, jo siltäkin kannalta, 
kun on talouden sopeut-
tamisen aika. Ei ole pröys-
täilyyn varaa, ei leveisiin 
investointeihinkaan, joi-
ta voi hyvinkin siirtää tai 
unohtaa. Eipä auta, sairaat 
ym. on hoidettava. Onko 
siihen suunnattu tarpeek-
si varoja Oulunkaarelle tai 
lasku on maksettava jälki-
käteen kuitenkin. 

Eletään tämä pimey-
den aika. Ei ole kuin kuu-
kauden päivät, niin alkaa 
kirkastumaan. Toivotaan, 
että korona ei leviä. Roko-
tellaan.

Erkki 
Honkanen

KirppiS Ke-To 
1.-2.12. 

Klo 11-15. 
lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

Varaudu jouluun
otamme 
Vastaan 

joulukinkku-
Varauksia

- tuoreet kinkut
- pakastekinkut
- Valmiit kinkut yms.
kysy lisätietoja myyjältä!

pe-to 26.11.-2.12. tekstiiliosastolta rautaosastolta
AjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

perjantaina 26.11. lauantaina 27.11. ma-ti 29.-30.11. ke-to 1.-2.12.

perjantai-lauantai 26.-27.11. maanantai-torstai 29.11.-2.12.

ark. 8-19
la  9-16
su  12-16

350195 159 249

349

299

099

499 119

249

100

599995

239

349

299

100

pss

2 kalaa/talous
raj. erä

699
kg pkt

pkt

pkt

kg

095

1295

pkt

pkt

1195
kg

179

695599

695
kg 895

kg
kg

595

ras

kg

kg
pss

kg

kg

695
pkt

kpl pkt

300

199

100

300

pkt

pkt

300
prk

235
prk

099
pkt

pkt

199,-

3500

pkt

kg kg

pkt

2 kg/tal.

2 pkt/talous

pkt

2 pss/talous

ras

2 pkt

2 prk

aVaimenteko, 

myös mustapäinen ja 

lukkotarVikkeet

ras

kg

2 prk

2 kg/tal.

2 prk 1990

9990

Black&Decker 
akkuporakone-
sarja  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

650

495

3990

2500

2 pkt/talous

3 prk

7490 5990 3290

3995 3995 3995

3995 1995 1995

890 995 3290

Atria Perhetilan
kanan

fileesuikale
1 kg

hunaja

Atria Kunnon Arki
lihapyörykät

360 g tai
jauhelihapihVit

380 g

Suvituore
porkkana

tai
 lanttusose

1 kg

Atria
Tosi rukiinen

riisipiirakka
9 kpl/585 g

Suomalainen
tomaatti

Snäks
mini-

paprikat
200 g

Atria
hiillos

grillimakkara
400 g, peronteinen

Red Del
joulu-
omena

Kotimainen
tuore
kirjo-
lohi

Atria
Vaasan-
kinkku
palana ja 
siivuina

Apetit
twin
pizzat
2 x 280 g

Mummon 
Aidot poimu
ranskan-
perunat
450 g

Valio
Voi
500 g
normaali-
suolainen

PullaPirtti
hillo-
munkki
8 kpl/560 g

Atria
lauantai- 
makkara
palana

Pulla Pirtti
joulu-
torttu
4 kpl

Joulupöydän
juhla-
Viipale
440 g

kanan-
munat
10 kpl

Naudan
pala-
paisti

Kariniemen
broilerin
koipireisi
3 kpl/ras
marinoitu

Porsaan
kyljykset

jauheliha
sika- 
nauta

Tuore
porsaan
liha-
kuutio

Porsaan
talous-
kyljykset

Hyvä
nauta
jauhleiha
rasvaa max 10%

Valio Hyvä 
Suomalainen Arki 
ruoka-
kerma
10% 2 dl

weetabix
muro
430 h original

Kymppi 
nauda
jauheliha-
herne-
keitto
435 g

Nissen Soba 
nuudeli-
purkit
90 g

Del Monte 
ananas-
Viipaleet
220/140 g

Herkkumaa 
Viipale-
kurkku
360/670 g

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

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.

Naudan
paisti
jauhe-
liha

Kananpojan
paneroidut
nuggetit
200 g

Tekninen
microfleece 
Väliasu

ajastinkello
ulkokäyttöön

Kinnusen 
Myllyn
Vehnä-
jauho
2 kg

Bergen 
cookies
keksit
150 g

Airam yöValo
pistorasiaan  
hämäräkytkimellä

Nebo big poppy
on tyylikäs yhdistelmä 300 lumenin lyhtyä, 120 lume-
nin käsivalaista sekä realistisen tuntuista elävällä lie-
killä valaisevaa lyhtyä. Valaisimen virtalähteenä toimii 
USB-ladattava akku. Valaisin toimii tarvittaessa myös 
virtapankkina muille USB-ladattaville tuotteille. Liekki 
emulaattori luo realistisen  näköisen liekin ilman läm-
pöä taiioikean liekin vaaroja. BIG Poppylla voit luoda 
turvallisesti retkeily tunnelmaa sisä- tai ulkotiloihin. 
Tuote soveltuu loistavasti retkeilijälle, telttailijalle, 
karavaanarille sekä terassille tai 
parvekkeelle luomaan tunnelmaa. 
Lyhty: 300 lumenia, 3 tuntia, 14 
metriä. Käsivalaisin: 120 lumenia, 
15 tuntia, 150 metriä. Liekki: 10 lu-
menia, 8 tuntia, 4 metriä

mycro -aVaimenperä 
pakkaus sisältää micro USB -kaapelin, jolla valaisin 
ladataan. Valaisimen lataus tyhjästä täydeksi kestää 
enintään 2 tuntia. Virran kulutukseen vaikuttaa valit-
tu valoteho. Matalalla valoteholla valaisimen käyttö-
aika on noin 5 tuntia ja korkealla valoteholla noin 1 
tunti. Turbo: valkoinen valo, 400 lumenia, 82 metriä, 
30 sekuntia. High: valkoinen valo,150 lumenia, 51 
metriä, 1 tunti. Medium: valkoinen valo, 50 lumenia, 
31 metriä, 2 tuntia.  Low: valkoinen valo, 15 lumenia, 
18 metriä, 5 tuntia. Vihreä: vihreä valo, 1 metri, 40 
tuntia. Punainen: punainen valo, 1 metri, 40 tuntia .

BLACK
SUPER-
PÄIVÄT
M-TAVARATALOSSA

lämpöä pakkaspäiViin!
cross adVenture merinoVilla-tuotteet:

naisille!  naisille!  naisille!  naisille!  naisille!

Damella 
kylpytakki
Koot: S-XXL

Damella 
aamutakki
Koot: XS-XXL

Moomin 
paitulit
Koot: S-XXL

Miesten 
paita
100% merinovilla
Koot: S-XXL

Miesten 
housut
100% merinovilla
Koot: S-XXL

Naisten 
paita
100% mermovilla

Naisten 
housut
100% merimovilla

kypärä-
myssy
100% merinovilla
yksi koko

pipo
100% merinovilla
yksi koko

lämpö-
sukat
70% merinovilla
Koot: 36-38, 39-41, 
42-44

tuubi-
huiVi
100% merinovilla
yksi koko

Hofler 
kintas
100% vedenpitävä
välivuori
Koot: 7-11
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Kokoukseen osallistuivat Pekka Jurmu, Tiina Honkanen, Ari Pohjanvesi, Päivi Pohjanvesi, Tuula Kuukasjärvi, Håkan Blomqvist 
ja Hilkka Blomqvist.

Pudasjärven Sos.dem. työ-
väenyhdistyksen syyskoko-
us pidettiin 21.11. kaupun-
gintalossa. Puheenjohtajana 
valittiin edelleen Päivi Poh-
janvesi, varapuheenjohta-
jaksi Tiina Honkanen. Joh-
tokunnan jäseniksi valittiin 
Håkan Blomqvist, Hilkka 
Blomqvist, Tapio Pohjanve-
si, Ari Pohjanvesi, Susanna 
Nivakoski ja Tuula Kuukas-
järvi. Piirikokousedustajak-
si valittiin Päivi Pohjanvesi, 
varalle Tiina Honkanen.

Muissa asioissa keskus-
teltiin aluevaaleista sekä 
aluevaalitapahtumien jär-
jestämisestä. Pudasjärveltä. 
Aluevaali ehdokkaina ovat 
Tapio Pohjanvesi ja Tiina 
Kuopus.

Tuula Kuukasjärvi 

Päivi Pohjanvesi jatkaa Pudasjärven SDP:n puheenjohtajana

Olipa mukava käydä Tör-
mäsen vanhassa pirtissä 
sunnuntaina 21.11. lapsuu-
den kotikylän hirvipeijaisis-
sa. Siellä aina näkee lapsuu-
den kavereita ja naapureita 
sekä ystäviä eri vuosikym-
meniltä. 

Otin mukaani peijaisiin 
isäni Seppo Steniuksen. Isä 
silminnähden nautti niistä, 
vaikka ei ihmisiä enää kaik-
kia tunnistakaan tai aina-
kaan muista kaikkien nimeä. 
Tosin en minäkään enää 
muista kaikkien nimiä. Var-
sinkaan nuorempien ihmis-
ten. Kesken peijaisten sain 
tehtäväkseni kirjoittaa juttua 
ja ottaa valokuvia. 

Haastattelin pikaisesti ih-
misiä, ketkä olivat paikalla 
ja sain kuulla, että Ala-Livon 
Metsästysseura on perus-
tettu syksyllä 1968 ja perus-
tamassa sitä olivat Väinö 
Puolakanaho, Eero Aintio, 
Seppo Stenius ja Esko Tör-
mänen. Myöhemmin sii-
hen liittyi myös Heino Jun-
tunen. Perustajajäseniä oli 
siis eilen paikalla Seppo ja 
Esko. Muut ovat valitetta-
vasti jo muuttaneet parem-
mille metsästysmaille.

Syksyllä 1968 römppäpy-
hänä ensimmäisen hirven 

Ala-Livolla hirvipeijaiset Törmäsen vanhassa pirtissä

Kuvassa keskellä ovat seuran perustajajäsenet, kolmas takaseinästä Seppo Stenius ja hänen 
vieressä Esko Törmänen.

Vieraskirja on ollut käytössä 
vuodesta 2006. 

Vuodesta 2006 alkaen peijaiset ovat olleet Törmäsen vanhas-
sa pirtissä. Talo on tehty talvisodan aikoihin 1937–1938.

Emäntinä olivat muun muassa Irma Törmänen, Seija Pakanen, 
Sinikka Veteläinen, Pirjo Tuovila. 

Törmäsen vanhan pirtin komea leivinuuni oli lämmitetty peijaisvieraita varten.

ampui Eero Aintio ja sama-
na syksynä toisen Seppo Ste-
nius. 

Aluksi peijaisia vietettiin 
vuorotellen eri taloissa usei-
ta vuosia. Pari vuotta on ol-
lut välissä, kun ei saanut 
lupia. 29.10. 2006 alkaen pei-
jaiset ovat olleet Törmäsen 
vanhassa pirtissä, jossa ai-
koinaan asuivat Esko ja sisa-
rukset vanhempiensa Iita ja 
Kalle Törmäsen kanssa. Talo 
on tehty talvisodan aikoihin 
1937–1938.

Lähes kaikki  
lupahirvet  
kaadettu
Tänä päivänä metsästysseu-
rassa on kirjoilla noin 15 am-
pujaa, joista aktiivisia hir-
vimetsästäjiä neljä-viisi. He 
ovat eläkeläisiä, viikonlop-
puisin osallistuu myös ne, 
joilla työt tms. ovat esteenä 
osallistua viikolla. Metsästä-

sällä pelasimme lentopalloa 
Alangon vieressä olevalla 
kentällä ja kilpailimme Ala-
Livon Katajan urheiluki-
soissa sekä talvella oli kylän 
hiihtokisat useimmiten Ain-
tiossa. 

No palatakseni itse asi-
aan, tänä syksynä on kaatu-
nut kolme hirveä ja vapaa-
na vielä juoksee yksi vasa 

ja yksi aikuinen hirvi. Sii-
nä olisi vielä tekemistä niil-
le ampujille, jotka eivät vielä 
ole metsään ehtineet. Hirviä 
kuulosti kuitenkin olevan 
vähän saatavilla, joten saat-
taa joutua kävelemään pi-
temmästi.

Peijaispäivänä todisti 
noin 70 hengen kävijämää-
rällä, että tällaiset tapahtu-

mat pitävät kylän henkeä 
hiukan edes elossa, joten kii-
tos Ala-Livon Metsästysseu-
ran aktiiveille tapahtuman 
järjestämisestä ja tarjoiluista. 
Toivottavasti tapaamme jäl-
leen ensi vuonna.

Ullamaria Stenius

viä naisia seurassa on muka-
na kaksi, Sinikka Veteläinen 
ja Miia Törmänen. Heistä Si-
nikka on tänä syksynä ollut 
mukana pari kertaa, milloin 
on päivätyöltään päässyt. Si-
nikka on myös ollut peijaisia 
järjestämässä alusta lähtien 
yhdessä Tuovilan Pirjon, Pa-
kasen Seijan ja talon emän-
nän Irma Törmäsen kanssa. 
Ja hyvin ovat siinä onnis-
tuneetkin. Sinikka oli myös 
pirtin koristelun tehnyt. Pir-
jo on ollut hellan vieressä jo-
kaisissa peijaisissa.

Tämän vuoden peijaisis-
sa oli myös nuorta metsäs-
tyspolvea, jotka miettivät, 
että missä porukassa alka-
vat toimimaan, kun sen aika 
on. Viekö isommat seurat 
meidän nuoremme? Nuor-
ta verta tarvittaisiin tässäkin 
seurassa, sillä nämä tapah-
tumat ovat kylälle tärkeitä. 
Monesta talosta ovat vaki-
tuiset asukkaat poistuneet, 
joko Kurenalle tai isommille 
metsästysmaille, joten uhka-
na on tämänkin seuran lop-
puminen, kuten on käynyt 
meidän Ala-Livon Katajalle. 

Nuoruuden  
muistoja
Itselleni muistuivat lapsuu-
den joulut mieleen, että jos-
kus täällä on vietetty ky-
län joulujuhlaa ja samoin 
Aintion vanhassa pirtissä. 
Tämä tapahtui joskus 1960–
70 luvulla, kun kylä oli vie-
lä täynnä elämää. Joinakin 
pääsiäisinä lapset pukeutui-
vat noidiksi ja kulkivat pit-
kin kylää talosta taloon. Ke-
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PUDASJÄRVI 1.-4.12.

Pudasjärvinen tekniikan li-
sensiaatti Matti Törmänen 
väittelee Oulun yliopistos-
sa perjantaina 26.11. So-
velletun elektroniikan alan 
väitöskirjan suomennet-
tu otsikko on Putkivirtaus-
fraktiointia hyödyntävi-
en mittausten parannettu 
data-analyysimenetelmä 
(Improved analysis of tube 
flow fractionation data for 
measurements in the pulp 
and paper industry). Vasta-

Matti Törmäsellä väitöstilaisuus
väittäjinä toimivat professo-
ri Kai-Erik Peiponen Itä-Suo-
men yliopistosta ja professori 
Jouko Halttunen Tampereen 
yliopistosta. Kustoksena on 
professori Risto Myllylä Ou-
lun yliopistosta. 

Väitöstyössä tutkittiin pa-
peri- ja selluteollisuuden 
mittauskohteita, mutta uut-
ta analysointimenetelmää on 
mahdollista soveltaa muil-
lakin aloilla. Menetelmä on 
todennäköisesti hyödynnet-

tävissä esimerkiksi lääke-
tieteen, elintarviketeollisuu-
den ja ympäristötekniikan 
aloilla.

Pudasjärveläinen 

PAM kuulumisia
Tuleva kevät tuo jälleen leh-
tien otsikoihin TES- neuvot-
telut. Ei tule kevään neu-
vottelukierroksesta helppo. 
No, mikä ihme se TES oi-
kein on? TES eli työehtoso-
pimus on se minkä Palvelu-
alojenammattiliitto (PAM) 
neuvottelee Työnantajaliiton 
kanssa. Työehtosopimuk-
sen sisältöön kuuluu esimer-
kiksi palkat, työajat, lomat ja 
sairausajanpalkka, lisät. Tie-
sittehän, että se kesäloma ei 
ole mikään lakisääteinen, 
vaan sen ovat ammattilii-
tot neuvotelleet työnantaji-
en kanssa. Tiesittehän myös 
sen, että ammattiliitto neu-
vottelee sen minimipalkan, 
eli palkka, joka on vähintään 
maksettava tehdystä työs-
tä. Ilman työehtosopimusta 
työnantaja voi maksaa sinul-
le vaikka viisi euroa tunti ja 
jättää lisät pois, sekä ilmoit-
taa ettei mitään kesä/talvilo-
mia pidetä.

Ollessani PAM valtuus-
ton syyskokouksessa, yhte-
nä puheenaiheena oli tulevat 
TES- neuvottelut ja se mitä 
työnantajaosapuoli on jo 
pikkusen vihjaillut. Eli sun-
nuntailisä jätettäisiin koko-
naan pois. Tähän me kaupan 
alan työntekijät emme tule 
suostumaan. Se ainut lisä, 
jolla saamme edes pikku-
sen parempaa palkkaa. Ot-
taen huomioon, että kaupan 

työnantajaliitto itse aikoi-
naan vaati, että kauppojen 
aukioloajat tulee vapaut-
taa. No nyt kun ne on va-
pautettu, onkin kauppiaat 
huomannut, sehän maksaa. 
Vaikka arkena kassa kilisee, 
niin ei se niin tiheää kilise 
sunnuntaisin. Kauppaahan 
ei missään nimessä voi lait-
taa sunnuntaina kiinni, kos-
ka silloin asiakkaat mene-
vät sinne naapurikauppaan, 
joka pitää ovet auki. Joten 
ratkaisu on, että otetaan-
pa sunnuntailisä pois. Tämä 

lisä tulee olemaan TES- neu-
vottelujen yksi tärkeimmistä 
tavoitteista. Siksipä on hyvä 
nyt ruveta kyselemään sil-
tä työkaverilta, joko olet am-
mattiliitonjäsen? Jos ei ole 
niin liittymään pääsee www.
pam.fi

Pudasjärven Kirjakaupan 
entisissä tiloissa oli lauan-
taina 13.11. nostalgista pö-
hinää, kun kirjakaupan ys-
tävät ja yhteistyökumppanit 
viettivät kirjakaupan verk-
kokaupan avajaisia. Oli 
mukavaa kohdata jälleen 
kasvokkain ja vaihtaa kuu-
lumisia, ja tapahtuma antoi 
myös uusia verkostoitumis-
mahdollisuuksia ja yhteis-
työkuvioita osallistujille. 
Tuotteistaan ja palveluis-
taan kertomassa olivat myös 
Syötteen sieni ja yrtti Ky, 

Pytky Cafe ja Parttio Bistro 
sekä Syötteen eräpalvelut. 

Verkkokaupassa on tällä 
hetkellä noin 50 nimikettä ja 
tarkoituksena on kasvattaa 
valikoimaa vielä ennen jou-
lua. Aili Pelttarin uusi pai-
kalliskirja Kurenalan histo-
riasta ilmestyy myös joulun 
alla, ja tulee myyntiin myös 
verkkokaupan kautta. Kir-
janjulkistamistilaisuus on 
myös suunnitteilla, mutta 
tapahtumista lisää myöhem-
min!

Mikäli olet julkaissut kir-

jan, jonka haluaisit antaa 
myyntiin Pudasjärven Kir-
jakaupan verkkokauppaan, 
ota yhteyttä Tuija Wallgre-
niin sähköpostitse osoitteel-
la pudasjarven.kirjakaup-
pa@gmail.com. Muitakin 
ehdotuksia verkkokaupan 
valikoimaan otetaan mielel-
lään vastaan! Verkkokaupan 
löydät osoitteesta www.pu-
dasjarvenkirjakauppa.fi

Tuija Wallgren 

Avajaispäivänä tuotteistaan ja palveluistaan kertoivat Riitta Rontu, Aili Pelttari, Tuija Wall-
gren, Mari Kälkäjä ja Jonna Määttä.

Kirjakaupan verkkokauppa 
avattiin

Jari Keskiaho 040 516 0430, 
Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi,
Puh. (08) 822 007

kyllästyttääkö lumen kolaaminen 
kylmässä ja pimeässä?

 Hanki lumilinko Helpottamaan talveasi. 
myymälässä lisää erilaisia linkoja tule ja tutustu.
Cub Cadet XS3 76
• Teho 7,8 kW / 3600 kierr.min
• Sähkökäynnistys (230V)
• Kahvanlämmittimet
• Työleveys 76 cm
• Syöttöaukon korkeus 58 cm
• Vaihteet: 6+2
• Ulosheiton sivuttaissäätö 200° (2- suuntainen kaukosäätö)

MTD ME 61
• Moottorin kierrosluku: 3600 kierr/min
• Teho (W): 3 900
• Sähköstartti
• Vaihteet: 6+2
• Työleveys: 61 cm

MTD ME 66T
• Moottorin tilavuus: 277cc
• Vaihteet: 6+2
• Työleveys: 66cm
• Käynnistin: Veto + 230V sähkökäynnistys
• Heittosäätö: 200° neljäsuuntainen joystick

1.790€

990€

2.150€

3-vaiHe 
linko

Terveisin
Paula Soronen

Pam Pudas-
järven os 208 

puheenjohtaja
Pam Valtuus-
ton varsinai-

nen jäsen



8 Pudasjärveläinen Nro 8 •  to 25.11.2021

Isänpäiväkonsertissa musiikillista hemmottelua

Mainiota musiikkia esitet-
tiin 14.11. seurakuntata-
lolla, kun LC Pudasjärven 
Hilimat järjestivät Isänpäi-
vän konsertin kahvittelui-
neen ja arvontoineen. Suu-
ri noin 100 hengen joukko 
musiikinnälkäisiä kuuli-
joita täytti seurakuntasalin 
penkkejä. Päästiinhän pit-
kästä aikaa osallistumaan 
yhdessä kaivattuun kon-
serttitapahtumaan. 

Hilimojen presiden-
tin Anna-Liisa Seppäsen 
avaussanojen jälkeen kuu-
limme Sari Turusen takuu-
varman taidokasta kante-
leen soittoa. 

Kaunisääninen ja luon-
tevan varmasti esiintyvä 
Iida-Lotta Pihlaja lauloi. 
vaativilla lauluillaan kuu-
lijat ihastuksen valtaan. 
Säestäjinä toimivat pianol-

la Sari Turunen ja osan lau-
luista kitaralla Marko Väy-
rynen.

Vauhko Varsa-yhty-
een puhuttelevat laulut ja 
energinen soitto ovat omaa 
positiivista ja innostavaa 
luokkaansa. Esiintyjinä oli-
vat Marko Väyrynen lau-
lu, kitara ja huuliharppu, 
Markku Kemppainen bas-
sokitara ja laulu sekä Sam-
po Laakkonen rummut. 

Konsertin eläväinen ja 
monille yleisössä olleel-
le uusi esiintyjätuttavuus 
oli Cacho Petrello. Hänen 
soittamansa mahtavat iki-
vihreät kappaleet saivat 
aivan uuden värin, vaiku-
tuksen ja ulottuvuuden, 
kun ne tulkittiin hienosti 
saksofonilla.

Musiikki ja yhdessä 
osallistuminen ovat yllät-

Iida-Lotta Pihlaja lauloi konsertin alussa kaksi laulua Lintu ja 
Elämäni miehiä Sari Turusen säestyksellä. Toisessa esiintymi-
sessä säestäjänä toimi kitaralla Marko Väyrynen. 

Vauhko Varsa -bändi esitti Marko Väyrysen sanoittamia ja säveltämiä kappaleita. Basistina 
soitti ja lauloi Markku Kemppainen ja rummuissa oli Sampo Laakkonen. 

Espanjalaistaustainen, Pu-
dasjärvellä asuva Cacho Pet-
rello tulkitsi Saksofonilla 
taitavasti ikivihreitä kappa-
leita mm. Beatlesin yhden 
tunnetuimman kappaleen, 
Paul McCartneyn Yesterday. 
Petrello kertoi soittaneen-
sa koko ikänsä ja esittävän-
sä musiikkia myös muilla pu-
hallinsoittimilla. 

Lopuksi Hilimojen presidentti Anna-Liisa Seppänen ja konsertin juontaja Elvi Räisänen jakoi-
vat esiintyjille Kynttiläpajan valmistamat ja Hilimojen logolla varustetut kynttilät. 

tävän vahva elämää rikas-
tuttava asia. Varmasti on 
upeaa tuoda musiikillisia 
taitojaan toisten kuulta-
vaksi ja iloksi, mutta upeaa 
ja antoisaa on nauttia esiin-
tyjien harjoitusten ja työn 
korvia hemmottelevista 
esityksistä.

Hilimat olivat kutoneet 
jäsentensä yhteistyövoi-
min korona-aikana kolme 
lohtupeittoa. Niistä kon-
sertin juontaja Elvi Räi-
säsen ja hallituksen jäsen 
Aila Helve arpoivat yhden 
peiton ennen konserttia 
myytyjen arpojen voitto-
na. Arpaonni suosi Marita 

Laakkosta. 
Ohjelman viiden euron 

hintaan kuului nisukahvit 

ja tuoton Hilimat käyttävät 
avustamis- ja palvelutyö-
hön Pudasjärvellä. 

Sointu Veivo, 
kuvat Heimo Turunen

Siioninvirsiseuroissa koetaan riemullista yhdessäolon tunnetta

Pudasjärven seurakuntako-
dilla järjestettiin sunnuntai-
na 31.10. pitkän korona-ajan 
tauon jälkeen Siioninvirsi-
seurat. Vierailevana puhu-
jana oli Tornion kirkkoherra 
Mirja-Liisa Lindström, joka 
myös saarnasi sunnuntain 
messussa. 

Seuraväen tervetulleek-
si lausunut Pudasjärven He-
rättäjäyhdistyksen puheen-
johtaja Tuulikki Tihinen 
kertoi olevansa iloinen, että 
jälleen voidaan kokoontua 
pitkä tauon jälkeen veisaa-

maan Siioninvirsiä. Tarkoi-
tus on tästä eteenpäin jär-
jestää kotiseurojakin, tosin 
seuraava seuratapahtuma 
26.11. on vielä seurakunta-
kodissa.

Seurat aloitettiin ”Kir-
kasta sä itse meille” -Siionin 
virrellä 160. Keijo Piirainen 
kertoi, kuinka hänen eh-
dottamansa avausvirsi pu-
huttelee. Erityisesti tärkeää 
on tiedostaa, kuinka Juma-
lan karitsa ottaa pois maail-
man synnit. ”Kristus meidän 
kanssamme”, on rohkaisun 

sanana. Kaikki virret laulet-
tiin ilman säestystä ja vaikka 
kanttori Keijo Piirainen oli 
paikalla, virret saattoi aloit-
taa spontaanisti joku seura-
väestä. Puheet pidettiin istu-
altaan. 

Toivo Miettinen ehdot-
ti virren Airuet nyt maitten 
ääriin. Hän totesi, että virsis-
sä on voimaa niin sanoissa, 
kuin sävelessäkin. ”Armon 
sanoma on virsissä mukana, 
joka on tärkeää”.

Aino Tolonen ehdotti Si-
nuhun turvaan Jumala -vir-
ren, jonka sanoman hän 
kertoi antavan voimaa päi-

vittäin.
Kirkkoherra Marja-Liisa 

Lindström sanoi puheensa 
aluksi kaivanneensa kovas-
ti Siioninvirsiseuroja, joissa 
voi kokea riemullista yhdes-
säolon tunnetta. ”Elämäm-
me ei ole ihmisen kädes-
sä, vaan Jumalan kädessä. 
Olemme Jumalalle arvokkai-
ta, armon lapsia. Virret ovat 
samalla rukousta. Iäkkäil-
lä ihmisillä saattaa olla vuo-
teen vierellä Raamatun si-
jaan virsikirja, josta tutuista 
virsistä ammentaa voimaa ja 
sisältöä elämäänsä”.

Seuraväki oli niin innois-
saan veisaamaan virsiä, että 
loppuvirreksikin tuli kolme 

eri ehdotusta, jotka tietenkin 
kaikki veisattiin. HT

Paikallisen Herättäjäyhdistyksen vetäjät Tuulikki Tihinen ja 
Keijo Piirainen vastasivat Siioninvirsiseurojen järjestelyistä. 

Herännäistaustainen Tornion kirkkoherra Mirja-Liisa Lind-
ström saarnasi messussa ja oli vierailevana puhujana Siionin-
virsiseuroissa. Hänkin piti puheensa istualtaan.

Seuraväki oli tyytyväinen, kun pitkän tauon jälkeen päästiin veisaamaan rakkaita Siioninvirsiä.
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Koskenhovilla vietetään 
Wanhan ajan joulua

Koskenhovin vanha, kunnos-
tettu tanssisali hirsiseinineen 
saa uutta ilmettä ja tarjoaa 
upeat puitteet, kun Iijoen Tai-
teilijat ry sekä paikalliset tai-
tajat järjestävät Wanhan ajan 
joulu -tapahtuman lauantai-
na 27.11.2021 neljän tunnin 
ajan, alkaen kello 11.

Joulumarkkinoilla myyjät 
pukeutuvat vanhan ajan jou-
lun tyylisesti. Talo ja pihapii-
ri koristellaan jouluiseksi.  

Myynnissä on paikalli-
sia, lähialueella valmistettuja 
tuotteita kuten käsitöitä, lei-
vonnaisia, jouluisia ruokia, 
joulukoristeita ja -kortteja. 
Myyntipaikkoja on 17 ja van-
hat perunalaatikot kätkevät 

Tarkkailijatonttu lymyilee jos-
sakin nurkan takana ja rapor-
toi tunnelmasta joulupukille.

Teeman mukaisesti myös vanhat perunalaatikot pääsevät jouluiseen tunnelmaan.

sisällensä myytäviä tuotteita. 
Mukana on yksityisiä henki-
löitä, yrityksiä ja yhdistyk-
siä. Tapahtuma ei ole kirppu-
tori, vaan kaikki myytävä on 
uutta, tuoretta ja itse valmis-

tettua. 
Ohjelmassa on myös jou-

lulauluja ja buffetin puolella 
lämpimiä jouluisia makuja. 
Lapsille on järjestetty omaa 
ohjelmaa ja viihdykettä. 

Järjestäjät toivottavat 
kaikki tervetulleiksi virittäy-
tymään joulun tunnelmaan. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Terttu Salmi. 
Kuvat: Arja Äikäs

Pärjänsuon Metsästysseu-
ra ry:n hirvipeijaiset pi-
dettiin sunnuntaina 21.11. 
Hirvihallilla. Peijaisiin oli 
kutsuttu seuran jäsenien li-
säksi maanvuokraajat ja kylä-
läiset perheineen. Naiset ovat 
peijaisissa perinteisesti kun-
niavieraana, sillä hirviporu-
kan miehet valmistavat ruo-
at, salaatit, kahvit ym. 

Seura sai tälle syksylle hir-
vilupia 10 aikuista ja 10 vasaa. 
Pärjänsuon alueella on ollut 
runsaasti hirviä ja hirviluvis-
ta oli peijaispäivänä enää saa-
matta yksi vasa. Alueelle jäi 
metsästyksen jälkeenkin vie-
lä runsas hirvikanta.

Hirvenmetsästykseen 
osallistuu 21 miestä, joista 10 
on vakituisesti Pärjänsuolla 
asuvia, osalla on kesäasun-
to kylällä tai omistavat maata 
metsästysalueelta. Metsästyk-
sessä on ollut mukana 11 koi-
raa, joten suurin osa hirvistä 
on ammuttu koirametsästyk-
sellä. Myös ajometsästys-
tä on ollut joka viikonloppu. 
Pärjänsuon metsästysalueel-
la on tänäkin syksynä voinut 
huoletta käyttää koiria hir-
venmetsästykseen, susista ei 
alueella ole ollut kuin yksi 
havainto ja sekin vain yhtenä 
viikonloppuna.

Tuula Kuukasjärvi 

Pärjänsuolla ollut runsas hirvikanta

11-vuotias Konsta Juntti sai 
kaadettua elämänsä ensim-
mäisen hirven.

Hirviporukan miesjäsenet ovat vastanneet perinteisesti peijaisten ruokatarjoilusta.

Hirviporukan johtajajana toimi tänä vuonna Joni Salmela. 

”Parempi maailma 
on lähellä” 

– Jehovan todistajien 
maailmanlaajuinen 

erikoiskampanja

Jehovan todistajat ovat 
aloittaneet maailmanlaa-
juisen erikoiskampan-
jan, jossa myös Pudasjär-
ven Jehovan todistajien 
toiminnassa, kiinnitetään 
huomiota Raamatun vai-
kuttavaan toivon sano-
maan paremmasta maa-
ilmasta. Marraskuun ajan 
kestävässä kampanjassa 
levitetään Vartiotorni-leh-
den erikoisnumeroa, jon-
ka kansiaihe on ”Parempi 
maailma on lähellä”.

Painettua lehteä tul-
laan levittämään kansain-
välisesti noin 240 maas-
sa. Lehden painosmäärä 
on 36 miljoonaa kappalet-
ta, ja se on saatavilla noin 
230 kielellä. Tämän lisäksi 
lehden digitaalinen versio 
on saatavilla eri alustoilla 
miltei 400 kielellä.

”Näinä aikoina ihmiset 
kautta maailman tarvitse-
vat hyviä uutisia”, sanoo 
Jehovan todistajien alue-
tiedottaja Matti Salavaa-
ra. ”Parempi maailma oli 
myös Jeesuksen sanoman 
ydin, ja siksi se ei ole vain 
unelma, vaan tulee toteu-
tumaan aivan varmasti.”

Lehdessä käsitellään 
myös ikivanhaa kysymys-
tä: mikä on Raamatun nä-
kemys ”maailmanlopus-
ta”? Raamatun vastaus 
voi yllättää. Vaikka jot-

kin uskonnot ovatkin en-
nustaneet maailmanlo-
pun tulemista, Raamatun 
sanoma on aina ollut sel-
vä: maapallo pysyy ikui-
sesti, eikä se tuhoudu kos-
kaan! Lehdessä lainataan 
Raamatun Psalmien kir-
jaa, joka lupaa, että tulee 
aika, jolloin maan päällä 
ei ole enää pahuutta eikä 
ihmisiä, jotka vahingoitta-
vat toisia (Psalmit 37:10). 
Tämä hyvä uutinen on 
tuonut toivoa miljoonille 
ihmisille, jotka rukoilevat 
Jumalan valtakunnan tu-
lemista.

Vartiotorni-lehti on 
kertonut Jumalan valta-
kunnasta jo yli 100 vuo-
den ajan, ja se on maa-
ilman käännetyin ja 
suurilevikkisin aikakaus-
lehti. Vartiotorni-lehden 
voi ladata maksutta os-
oitteesta jw.org. Painetun 
lehden voi saada jolta-
kulta Jehovan todistajalta 
menemällä verkko-osoit-
teeseen jw.org kohtaan 
”Tilaa käynti” (korona-ai-
kana yhteydenotot tapah-
tuvat esimerkiksi puheli-
mitse).

Jehovan todistajat 
tiedotus 

AVAJAISET
pe 26.11. KLO 9-18

Kahvitarjoilu!

Parturiliike R2 Barbershop
Miesten hiustenleikkaukset ja parranajot

(myös ilman ajanvarausta)

Jukolantie 4, 
93100 Pudasjärvi

WAHID ASGHARI 
puh. 040 500 3680
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Tuloveroprosentti säilytettiin ennallaan 21 prosentissa
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui maanan-
taina 15.11. Hyvän Olon Kes-
kuksen Kurki -salissa. Eniten 
keskustelua ja äänestystäkin 
vaativat kaupungin kotout-
tamissuunnitelma ja tulove-
roprosenttiasia. Valtuuston 
puheenjohtaja Olga Oinas-
Panuma oli ilmoittanut etu-
käteen valtuustoryhmille 
kummassakin asiassa ryhmä-
puheenvuorojen mahdolli-
suuden. 

Tuloveroprosentiksi vuo-
delle 2022 päätettiin 21 pro-
senttia äänin 19-8 hallituksen 
esityksen mukaisesti. Ilona 
Ritola esitti Paula Sorosen 
kannattamana, että prosent-
tia lasketaan 20,5 prosenttiin. 
Se sai taakseen Perussuoma-
laisten ja Kristillisdemokraat-
tien edustajien äänet. 

Taloudessa  
edelleen haasteita 
Keskustan ryhmäpuheen-
vuorossa Marja Lantto mai-
nitsi vuosi sitten valtuuston 
hyväksyneen talouden tasa-
painottamisohjelman, joka 
sisälsi puolen prosenttiyksi-
kön tuloveron noston. Täl-
lä nostolla saavutettiin noin 
500 000 euron vuotuinen tu-
lojen lisäys kaupungille. Ta-
sapainottamisohjelma on 
toteutumassa muutenkin 
pääpiirteissään suunnitel-
lulla suhteellisen kunnian-
himoisella tasolla. Talouden 
haasteet eivät ole kuiten-
kaan taaksejäänyttä elämää. 
Kaupungin talous ei kestä 
veroprosentin laskua ja edel-
lyttää edelleen tiukkaa ta-
louden pitoa kaikilta hallin-
to kunnilta ja Oulunkaarelta. 
Siksi Keskusta pitää vastuul-
lisena ja linjakkaana ratkai-
suna säilyttää tuloveropro-
sentti ennallaan vuodelle 
2022.

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
kertasi valmistelun pitkää 
prosessia. Nyt valtuustolle 
esitetyissä veroprosenteis-
sa näkyy kaupunginhalli-
tuksen pitemmän näkymän, 
vastuullinen ja tempailema-
ton taloudenhoidon perus-
linja. Pohjana talouden hoi-
dossa on 2020 valtuuston 
hyväksymä talouden so-
peuttamisohjelma.

Edullisesta  
verotuksesta  
kilpailuetu
Perussuomalaisten ryhmä-
puheenvuorossa Ilona Rito-
la mainitsi, että suhteellises-
ti suurinta yhteenlasketuissa 
verotilityksissä Pohjois-Poh-
janmaalla on ollut kolmen 
muun kunnan ohella Pu-
dasjärvellä. Verontilitysten 
positiiviseen kehitykseen 
on osittain vaikuttanut val-
tion määräaikaiset tukitoi-
met kunnille, mutta pääosin 
hyvä kehitys kertoo talou-
den piristymisestä koronae-
pidemian hellittäessä. Ensi 
vuodelle ennustetaan hyvää 

kasvua. Kunnallisveroja ker-
tyy arviolta neljä prosenttia 
kuluvaa vuotta enemmän. 

Veroprosentin laskulla 
olisi positiivinen vaikutus 
työllistymisen kannustimiin. 
Ansiotuloja verottamalla ve-
rotamme juuri sitä asiaa, jota 
meidän tulisi kannustaa: 
työn tekemistä ja teettämistä. 
Näin vaikeutamme työllistä-
mistä ja toisaalla jos työnte-
koa verotetaan lisää, ihmi-
set voivat päättää vähentää 
työntekoa, sen ollessa talo-
udellisesti kannattamatonta. 
Korkealla kunnallisverolla 
luomme kannusteloukkuja: 
tilanteita, joissa työtä ei kan-
nata ottaa vastaan. Ansiotu-
lojen verotus on nostettu nyt 
jo kipurajalle. 

Ihmiset vertailevat kun-
taveroja ja Pudasjärven tulee 
olla vähintään samalla vii-
valla Oulun kanssa kunnan 
houkuttelevuuden vuoksi. 
Haluamme edullisesta kun-
nallisverosta Pudasjärven 
kilpailuedun, joka houkutte-
lee tänne työtä tekeviä, mai-
nitsi Ritola.  

Sivistys ja  
koulutus  
säilytettävä  
tärkeänä 
Vasemmiston ryhmäpu-
heenvuorossa Antti Tihinen 
mainitsi verojen keräämisen 
tarkoittavan hyvinvointiyh-
teiskunnan perustan luomis-
ta, jollaisessa nyt maailman 
onnellisimpana kansana 
saamme elää. Verot ovat 
myös todella iso osa talou-
den tasapainotusohjelmas-

sa sovittuja tavoitteita. Toi-
vomme Vasemmistoliiton 
valtuustoryhmänä kaikilta 
puolueilta sellaista ymmär-
rystä, jonka aikanaan saavu-
timme neuvotteluissa ja jo-
hon kaikki poliittiset ryhmät 
osallistuivat.

Yhteisenä tavoitteena on 
ollut myös vanhan käyttä-
mättömän rakennuskannan 
alas kirjaaminen, kuntam-
me taseesta laaditun kiin-
teistöohjelman puitteissa 
sekä ränsistyneen rakennus-
kannan hallittu poistaminen 
myös konkreettisesti katu-
kuvastamme. Edellä mainit-
tuun tarvitaan taloudellista 
liikkumavaraa, koska on tär-
keää saada poistettua hyö-
dyttömiä kulueriä kaupun-
kimme taloudesta. Samaan 
aikaan on kuitenkin tärkeää 
investoida uuteen panosta-
malla laadukkaisiin asumis-
vaihtoehtoihin, niin vuokra-
talotuotannossa kuin myös 
tonttien tarjonnassa.

Tärkeimpänä verojen 
käyttökohteena tuleville 
vuosille on sivistys ja kou-
lutus. Ihmislapsien koulu-
tukseen sijoitetut veroeurot 
kantavat hyvää hedelmää 
myös tulevaisuudessa ja 
henkilökohtaisesti olenkin 
sitä mieltä, että; sijoittami-
nen nuoriin, lapsiin ja lap-
siperheisiin on parasta mitä 
yhteisö voi itselleen tehdä. 
Tällä veroprosenttipäätök-
sellä pystymme turvaamaan 
kaupunkimme taloudelliset 
tarpeet, laadukkaat perus-
palvelut ja pystymme keskit-
tymään myös Pudasjärven 
kokonaisvaltaiseen kehitty-

miseen, painotti Tihinen.

Pakollisia  
investointeja ja 
lainanottoa 
SDP:n ryhmäpuheenvuoros-
sa Tuula Kuukasjärvi mainit-
si ennusteen mukaan kunnal-
lisveron toteuman ylittyvän 
tälle vuodelle noin 656 000 
euroa. Myös ensi vuodelle 
on ennustettu kunnallisvero-
jen kertymää enemmän, arvi-
olta neljä prosenttia. Meidän 
on kuitenkin otettava huo-
mioon veroprosenttia pää-
tettäessä kunnan pakolli-
set investoinnit lähivuosina 
sekä lainan otto. Heikkokun-
toisten ja käytöstä poistettu-
jen kiinteistöjen alaskirjaus 
on myös jossakin vaiheessa 
päästävä aloittamaan. Näis-
tä kiinteistöistä on koko ajan 
menoja. Kaupunginjohtaja-
kin mainitsi omassa puheen-

vuorossa, että ennemmin on 
veroprosentin nostopaineita 
kuin laskemista.

Kun katsoi viime kau-
pungin hallituksen päätös-
tä: edellyttää sivistystoimel-
le 200 000 euron lisäsäästöä 
ensi vuodelle. Tämä säästö 
kohdistuu meidän lapsiin ja 
nuoriin. Näillä näkymin ve-
roprosenttia ei voi missään 
nimessä laskea, sanoi Kuu-
kasjärvi. 

Työllisyyden 
hoitoon kannattaa 
panostaa
Kokoomuksen puheenvuo-
rossa Katri Virtanen painotti, 
että kunnan taloudenpidos-
sa tulee entistä tarkemmin 
keskittyä tulojen ja menojen 
tasapainoon. Tämän vuok-
si ennakoitavuutta ja tarkoi-
tuksenmukaisuutta tulee pai-
nottaa, piikki ei saa olla auki. 

Talousarvio ja suunnitelma 
laaditaan siten, että ne toteut-
tavat kuntastrategiaa. Talous-
arvioon otetaan toiminnallis-
ten tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä 
osoitetaan, miten rahoitustar-
ve katetaan. Tämä edellyttää 
mm. tulorahoituksen riittä-
vyyden, lainakannan muu-
tosten ja maksuvalmiuden 
kehityksen arviointia. Olem-
me uudessa ja oudossa tilan-
teessa, kun siirrymme 2023 
alusta hyvinvointialueeseen 
sote- ja pelastustoimen osal-
ta. Siihen asti pitää kuiten-
kin palvelujen toimia kunnan 
tuottamana. 

Työelämä on murroksessa 
ja meidänkin, kuntapäättäji-
nä, tulee muistaa, että henki-
löstö on kuntaorganisaation 
tärkein voimavara. Työhy-
vinvointiin panostaminen 
nousee entistä tärkeämmäksi 
muutosten aikana. Henkilö-

Keskusvaalilautakunnan jäsenistä äänestämässä Tuula Kuukasjärvi. Ääntenlaskijoina toimivat 
Jorma Kouva ja Erkki Honkanen. Taustalla hallintojohtaja Seija Turpeinen, valtuuston puheen-
johtaja Olga Oinas-Panuma ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen. 

Valtuuston kokous pidettiin nyt ensimmäistä kertaa syyskuussa valmistuneessa Hyvän Olon Keskuksessa Kurkisalin toimiessa kokouspaikkana. 
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kuntaa ei saa jättää yksin iso-
jen muutosten jalkoihin.

Työllisyyden hoidossa 
Pudasjärvellä tehdään paljon 
töitä, runsaista työttömyys-
luvuista huolimatta. Pitkä-
aikaistyöttömyydestä mak-
settavat ns. kelamaksut ovat 
niin suuria, että työllisyyden 
hoitoon kannattaakin panos-
taa. 

Meidän itse kunkin tu-
lee ottaa ”lusikka kauniiseen 
käteen” ja tarttua toimeen, 
isoon tai pieneen, yhteiseksi 
hyväksi. Osallisuus ja omiin 
asioihin vaikuttaminen ja 
vastuun ottaminen on meil-
le kaikille mahdollista. Kun-
tapäättäjät luovat taloudel-
liset ja toiminnalliset raamit, 
mitä kunta voi mahdollistaa. 
Vaikutuskanavia on kyläyh-
teisöjen, muiden yhdistysten 
ja vapaaehtoistoimen avulla. 
Kaikki edellämainittu viittaa 
tarpeeseen tulorahoituksen 
kasvattamiseen, arvioi Virta-
nen.

Ari-Pekka Niemisen pitä-
mää Kristillisdemokraattien 
ryhmäpuheenvuoroa emme 
toimitukseen saaneet.

Kiinteistö- 
veroprosentit
Kiinteistöveroprosenteik-
si päätettiin yksimielises-
ti; Yleinen kiinteistövero 1 
prosentti, vakituinen asunto 
0,41, muu asunto 1,1, yleis-
hyödyllinen kiinteistö 0,4, 
rakentamaton tontti 3,5, voi-
malaitosrakennus 3,1 pro-
senttia. 

30 kiintiöpako-
laista kahden  
vuoden sykleissä
Kiintiöpakolaisten vastaan-
oton sopimusta päätettiin 
muuttaa niin, että Pudasjär-
ven kaupunki vastaanottaa 
kahden vuoden sykleissä 30 
kiintiöpakolaista. Perussuo-
malaiset esittivät, että kau-
punki päivittää sopimuk-
sen ELY-keskuksen kanssa 
niin, että jatkossa kaupungin 
vuosittainen pakolaiskiintiö 
on 0 henkilöä, eikä yksittäis-
ten kiireellisten tapausten si-
joittaminen Pudasjärvelle 
ole mahdollista. Muilta osin 
sopimus pidetään voimassa, 
jotta kaupunki voi sopimuk-
sen mukaiset korvaukset 
vastaanottaa niiden henki-
löiden osalta, jotka ovat kor-
vaukseen oikeutettuja. Kun 
korvausaika päättyy, irtisa-
notaan myös sopimus. Ää-
nestyksessä kaupunginhal-
lituksen esitystä kannatti 20 
valtuutettua ja Perussuoma-
laisten esitystä seitsemän 
valtuutettua. 

Kotouttamisohjelma hy-
väksyttiin vuosille 2021-2024 
myös äänestyksellä 20-7. 

Perussuomalaiset esitti-
vät; koska kotouttamisohjel-
maan on kirjattu sitoumus 
30 kiintiöpakolaisen vas-
taanottoon kahden vuoden 
sykleissä, ei perussuomalai-
set voi sitä hyväksyä. Perus-
suomalaisten valtuustoryh-
mä esittää, että valtuusto ei 
hyväksy kotouttamisohjel-
maa.  

Loma-asuntoja  
pysyviksi  
asunnoiksi  
Syötteellä
Maanomistajien toivomuk-
sesta muutettiin Luokkavaa-
ran ja Hulhavanahon ase-
maakaavaa. Muutoksella on 
mahdollista modernisoita ra-
kentamista ja saada se tehok-
kaammaksi. Tavoitteena on 
myös helpottaa loma-asunto-
jen muuttamista vakituisiksi 
asunnoiksi. 

Keskusvaalilautakuntaa 
täydennettiin ja valittiin jäse-
niksi Martti Räisänen ja Aila 
Helve sekä varalle Sointu 
Veivo ja Ulla Pohjola. 

Oulunkaaren sosiaali- ja 
terveyspalvelujen yhteistoi-
minta-alueelle hyväksyttiin 
talousarviomuutosesityksen 
mukaisesti lisämäärärahaa 
omaan toimintaan vuodelle 
2021 yhteensä 585 000 euroa.

Tarkastuslauta-
kunnalle selvitys
Tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksessa esitet-
tyihin kysymyksiin ja suosi-
tuksiin vastattiin hallituksen 
esityksen mukaisesti. Tar-
kastuslautakunnan puheen-
johtaja Juha Heikkilä kiitti ja 
kertoi olevansa tyytyväinen 
annettuihin vastauksiin ja 
selvityksiin. 

Talouden tasapainotus-
ohjelmassa asetettiin mitta-
via säästötoimenpiteitä use-
ammalle toimintavuodelle, 
joista osa pystyttiin toteutta-
maan jo ohjelman laatimis-
vuonna. Tasapainotusohjel-
maa ja sen toteutumista on 
esitelty useammassa valtuus-
toseminaarissa sekä normaa-
lin säännöllisen talousrapor-
toinnin yhteydessä.

Vuoden 2022 talousarvio-
valmistelussa talouden reu-
naehtoja käydään yhdessä 
läpi kaupunginhallituksen 
ja valtuuston kanssa. Vaikka 
verotulot ja valtionosuudet 
näyttävän kehittyvän myön-
teisesti, eivät ne silti tahdo 
riittää kasvavien menojen 
kattamiseen. Tasapainoiseen 
kuntatalouteen epävarmuus-
tekijöitä ja haasteita tuovat li-
sääntyneet kustannuspaineet 
hyvinvointialueille siirty-
vissä sote-palveluissa kuten 
myös Pudasjärven kaupun-
gin oman palvelutoiminnan 
lisäresurssitarpeet.

Kiinteistöohjelman päi-
vittäminen sekä nyt tyhjil-
lään olevien kiinteistöjen 
poistaminen alaskirjauksin 
taseesta on myös väistämät-
tä edessä siten, että osa alas-
kirjauksista tulee kohdistu-
maan jo tilinpäätökseen 2021. 
Kiinteistöohjelman päivitys 
valmistuu vuoden 2021 lop-
puun mennessä.

Työvoiman saatavuus-
haasteeseen kaupunki on 
panostanut mm. markki-
noinnin keinoin yhteistyös-
sä Pudasjärven Kehitys Oy:n 
kanssa.

Uusien asuinalueiden 
suunnittelu on käynnisty-
mässä..

Heimo Turunen

Metsien ikärakenne muut-
tuu vuosi vuodelta vain 
nuoremmaksi. Ikimetsät 
ovat häviämässä lopulli-
sesti eteläisestä Suomesta. 
Lisäksi talousmetsiä haka-
taan entistä nuorempina. 
Puolet Suomen talousmet-
sistä on karkeasti arvioiden 
vain 50-vuotiaita. Suurin 
osa vanhoista metsistä on 
Etelä-Suomessa jo suojel-
tu. On tavallista, että suu-
ri osa suojelualueidenkin 
metsistä on hakattu jossain 
vaiheessa ja ovat usein alle 
satavuotiaita. Monissa kan-
sallispuistoissakin on pal-
jon vanhoja talousmetsiä. 
Suomessa herättiin varsin 
hitaasti metsien suojeluun 
toisin kuin Ruotsissa, jossa 
laki turvasi erämaiset met-
sät jo huomattavasti aikai-
semmin. Lahopuun määrä 
on tärkeää vanhalle met-
sälle. Lahopuulla elää tu-
hansia lajeja, joista suurin 
osa on hyönteisiä. Sieni-
rihmat lahottavat puiden 
juuristoa ja nousevat usei-
ta metrejä kuusen runkoa 
ylöspäin. Monilla puilla on 
omat sienet ja käävät, jotka 
niitä lahottavat. On myös 
kääpälajeja, jotka eivät ai-
heuta tuhoa puulle. Juu-
riston sienirihmoja tehok-
kaampi puun lahottaja on 
puun erilaiset pintavauriot, 
joista laho pääsee puuhun.

Vaurioita aiheuttavat 
erilaiset hyönteiset, mutta 
myös talousmetsissä käy-
tettävät koneet. Mitä van-
hempi ja lahonneempi puu 
on, sitä vaateliaammiksi 
käy lahottajalajisto. Lahot-
tajien lajimäärä vähenee 
mitä vanhemmaksi puu 
käy. Runsaimmin kääpiä 
onkin nuorissa puissa. 

Yksi vanhojen metsien 
kääpä on riekonkääpä, joka 
viihtyy männyssä. Riekon-
kääpä puuttuu talousmet-
sistä. Joissakin aarnimetsis-
sä riekonkääpää voi nähdä 
varsin runsaannakin, mut-
ta se on taantunut voimak-
kaasti eteläisestä Suomesta 
viimeisten vuosikymmeni-
en aikana. Jos talousmet-

sien annettaisiin kasvaa ns. 
hakkuukierron loppuun olisi 
metsän lajisto jo osittain sama 
kuin aarnimetsässä. Nykyi-
sin talousmetsistä korjataan 
lahopuu pois ja samalla hä-
viävät myös käävät ja mo-
net hyönteislajit, kuten lie-
kohärkä, jota ei juuri esiinny 
alle satavuotiaissa metsissä. 
Pelkästään vanhoissa metsis-
sä esiintyvä lajisto on runsas. 
Vanhalle metsälle on tärkeää 
lahopuujatkumo, eli metsäs-
sä on eri-ikäistä lahopuuta ja 
uutta muodostuu tilalle. 

Aarnimetsän ei tarvit-
se aina olla synkeän tum-
ma korpikuusikko, vaan aar-
nimetsä voi olla kallioinen 
vuoren lakimännikkö, vaik-
ka puusto on harvaa kitu-
kasvuista mäntyä. Tässäkin 
on tärkeää lahopuun määrä, 
jolla voidaan määrittää met-
sän luonnontilaisuus. Koi-
vuvaltaisissa vanhoissa se-
kametsissä näkee runsaasti 
muun muassa taulakääpää, 
joka lahottaa koivua tehok-
kaasti. Koralliorakasta löytyy 
taas jo pidemmälle ehtineis-
sä metsissä, joissa lahopuu 
on jo pehmeää ja pidemmäl-
le lahonnutta. Usein korallio-
rakas kasvaa kaatuneessa tai 
pystyy kuolleessa koivussa, 
joskus myös haavassa. Ko-
ralliorakas löytää kasvupai-
kan usein irronneen kuoren 
alta. Monien hyönteisten tou-
kat syövät puun nilakerrosta, 
jonka seurauksena kuori pu-
toaa pois. Havupuilla teho-
kas puun kuorien irrottaja on 
kaarnakuoriaisen toukka. 

Usein puu on ensin pa-
kurikäävän lahottama ennen 
kuin koralliorakas siihen kas-
vaa. Ennen tätä pakurikääpä 
on jo hävinnyt puusta. Ko-
ralliorakas on käynyt myös 
eteläisessä Suomessa var-
sin harvinaiseksi. On tärke-
ää suojella vanhoja metsiä ja 
saada suojeluun myös van-
hoja talousmetsiä. Kun erä-
mainen metsä avohakataan, 
häviää erämaa kymmenen 
sukupolven ajaksi.

Jarmo Vacklin

Koralliorakas, riekonkääpä ja monet 
muut sieni- ja kääpälajit harvinaistuvat

Koralliorakas on vanhojen koivuvaltaisten sekametsien 
laji. Laji on taantunut voimakkaasti viimeisten vuosikym-
menien aikana. 

Valitettavasti vanhat lahopuut korjataan nykyisistä talous-
metsistä pois. Kololintujen on vaikeaa löytää sopivia pesä-
paikkoja ja kääviltä menee kasvualusta. 

Koivulta voi löytää monia kääpälajeja, mutta yksi tehokkaimmista lahottajista on taulakääpä. 
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Syötteen alueen isähah-
mo, matkailuyrittäjä Atte 
Särkelä siirtyi ajasta iäi-
syyteen 15.11.2021. 

Hän oli syntynyt 
Vaarankylällä seitsenlap-
sisen perheen toiseksi nuo-
rimmaisena vuonna 1936. 
Perheen isä katosi Savu-
kosken taisteluissa talvi-
sodan aikana 1939 ja muu-
tamaa vuotta myöhemmin 
heidän äitinsä muutti uu-
den puolisonsa kanssa 
muualle, lasten jäädessä 
keskenään asumaan Vaa-
rankylään Lähteenmäen 
kotitaloa. Aten lapsuus si-
sarusten kanssa oli rank-
kaa taistelua toimeentulon 
ja talon ylläpidon eteen.

Koulua Atte jaksoi käy-
dä, mutta ollessaan vii-
dentoista, hän lopetti kou-
lunkäynnin ja päätti lähteä 
tukkisavottaan isomman 
veljensä Eeron mukana. 
Nuoruus kului savotoil-
la kiertäessä, mutta Aten 
mielessä väikkyi kuiten-
kin mahdollisuus ansaita 
elantonsa helpommallakin 
tavalla.

Vuonna 1957 Atte sai 
ostettua käytetyn Pope-
da-merkkisen auton, jon-
ka mukana siirtyi myös 
nimismiehen päätöksellä 
taksilupa. Niin alkoi ura 
taksiyrittäjänä. Alku nuo-
rena yrittäjänä oli haasta-
vaa etenkin talvisin, mutta 
kun Vaarankylään alettiin 
auraamaan tie ja Atte sai 
vedettyä puhelinlangan 
kotitaloon, hän pystyi päi-
vystämään kyytejä kotoa 
käsin. Kotiin Lähteenmä-
elle piti tie pitää kuiten-
kin auki käsivoimin. Taksi 
oli kyläläisille sairasauto, 
koulu-, savotta- ja tanssi-
kyyti.

Avioliitto ja 
perhe
Atte vihittiin puolisonsa 
Toinin kanssa elokuussa 
1963. Siitä alkoi koko elä-
män kestänyt liitto. Per-
heeseen syntyi kaksi poi-
kaa, vuosina 1965 Sauli ja 
1969 Teijo. Pojat jatkavat 
isänsä jalanjäljissä yrittä-
jinä Syötteellä. Puolison-
sa Toini nukkui pois aiem-
min tänä syksynä.

Perhe muutti Helsin-
kiin 1967, jossa Toini aloit-
ti tuntiopettajan koulutuk-
sen, Atte sai työteknikon 
paperit aiemmin aloit-
tamansa kolmivuotisen 
opiskelun jälkeen. Atte 
jatkoi opiskelua työtutki-
jan tutkintoon asti, minkä 
sai suoritettua etäopiske-
luna loppuun perheen pa-
lattua kotikonnuille jo jou-
lun alla 1967.

Savotoiden loputtua 
väki alkoi muuttaa työn 
perässä etelään ja osa 
Ruotsiin.

Atte Särkelä In Memoriam

Atte Särkelä 1936-2021.

Meidän kaikkien aikakau-
si on nyt sellainen, johon 
meidän täytyisi pystyä ja 
osata sopeutumaan. Näin 
parhaakseni asiasta kirjoit-
taa, koska hirvittää ihan, 
miten kansa on niin katke-
roitunutta. Meillä on hyvin 
vaikea ajanjakso menos-
sa. Tulevaisuus jopa pelot-
taa. Ei ole väliä onko perhe 
maahanmuuttaja tai ei. Jo-
kainen voisi mennä välil-
lä itseensä ja miettiä omaa 
asennetta uuteen. 

Luulen tietäväni, mistä 
katkeruus maahanmuut-
tajiakin kohden jopa pe-
lottaa. Onhan se vierasta 
kulttuuria Suomessa. Eri-
laisuus jopa saattaa kam-
mottaakin. 

Kerronpa totuutta, joka 
toivottavasti muuttaisi 
mahdollisia rasistisia aja-
tuksia. Paljon on käsitys-
tä, että maahanmuuttajat 
saavat kaiket tuet, suoma-
laiset eivät. Mainitsemani 
asia on aika totta, osittain. 
Suomalaiset omistavat pal-
jon maallista omaisuutta. 
Haetaan esimerkiksi toi-
meentulotukea. Tosin sitä 
ei tahdo saada edes harkin-
tavaraisena, koska omis-
sa nimissä on paljon omai-
suutta. Sitä kehotetaan 
realisoimaan pois, koska 
kulut ja varallisuus päivi-
en ostoihin riittäisi parem-
min. 

Ulkomaalaisilla ei ole 
omaisuutta ja tuet ovat 
juurikin tarkoitettu vä-
hempiosaisille, myös suo-
malaisille. Suomalainen 
omistaa yleensä paljon ja ei 
täten ole nk. vähempiosai-
nen. Meidän vain on opit-
tava elämään ja hyväksy-
mään erilaisuus, joka on 
rikkaus meidänkin elä-
määmme.

Elämä on oppikoulu, jo-
kaiselle. Toki jos rikollisia 
ja raavaita terveitä miehiä 
tulee Suomeen, sitä en jak-
sa ymmärtää. 

Etsin vastausta myös 

tällaiseen: Entä jos emme 
huolehtisi jo tulleista ja 
ehkä tulevistakin maahan-
muuttajista ja jätettäisiinkö 
heidät kaduille, telttoihin 
asumaan? Lähtisikö rikol-
lisuus yms. leviämään, rä-
jähtäisikö käsiimme lait-
tomat slummiutumiset, 
leiriytymiset yms? Paljon 
on suomalaisissakin kodit-
tomia ja olemmehan löö-
peistä nähneetkin jo miten 
heillä asiat ovat. Tuollai-
nenko olisi parempi, mitä 
huolehtiminen kodinomai-
sesti lähimmäisistä? Ky-
syn vaan? Olkaamme ih-
minen ihmiselle, vauvasta 
vaariin, kulttuurista riip-
pumatta!

Meitä suomalaisiakin 
on erilaisia. On erilaisia 
vammoja, sairauksia, köy-
hää ja rikasta, kuten ulko-
maalaisissakin.

Tulee vain mieleen 
isonkirjan oppi lopunajan 
edellä: Veljes nousee vel-
jeäs vastaan, kansat yhdis-
tyy ja vuoret väistyy. Muu-
kalaiset valtavat kadut ja 
pienet valtiot yhdistyy. 

En ole ollut koskaan ra-
sisti, ja jos joku puheistani 
on sellaisen käsityksen saa-
nut, on väärässä. Vanhassa 
Sananlaskussa sanotaan-
kin ”Toinen tykkää äidistä 
ja toinen äidin tyttärestä” 
pitää erittäin hyvin paik-
kansa tässäkin!

Olen ollut 2015 myös 
vastaanottokeskuksessa 
vapaehtoisena, auttamas-
sa esimerkiksi vaatetuk-
sin, ruokailuin ja haavojen 
yms. hoidossa ”tullista tul-
leita”. Ei alkuunkaan kaik-
ki arvet näy päällepäin, tu-
lijoillakaan. Oli tulijoina 
sylivauvoja, lapsia, naisia 
ja miehiä, ihan ikäihmisiä-
kin.

Siinäpä ajattelemista 
meille kaikille!

Kaisu  
Heikkinen 

Erilaisuus on rikkaus
 elämäämme Aten perhe.

Korukiviä  
omassa pajassa
1980-luvun alussa Atte tu-
tustui korukivien hiontaan 
Tankavaarassa ja aloitti ko-
rukivien työstämisen itse 
rakentamillaan koneilla. 
Korukiviesiintymiä löytyi 
ympäriinsä Syötteen maape-
rästä. Atte järjesti myös ko-
rukivikursseja ja retkiä koru-
kivien löytöpaikoille.

Atte puuhasi myös vesi-
johdon rakentamisen kyläl-
le. Kaivon paikka löytyi su-
vun vanhan myllyn läheltä 
heteistä, jotka eivät näytä eh-
tymisen merkkejä.

1989 velvoitettiin kaikki 
laskettelukeskukset perusta-
maan alueelle oma palokun-
ta. Syötteellä se järjestettiin 
siten että Aten taksin perään 
kytkettiin peräkärry, jossa 
oli sammutuskalusto. 1991 
kylälle saatiin oma sammu-
tusauto, jonka jälkeen palo-
hälytykset eivät enää tulleet 
Aten puhelimeen, vaan hoi-
tuivat poliisin ja palokunnan 
kesken.

Atte ja Toini ystävystyi-
vät moniin mielenkiintoisiin 
ihmisiin, jotka tulivat sään-
nöllisesti uudestaan viipy-
mään heidän vierainaan Ke-
losyötteellä. Pariskunta teki 
myös matkoja ystäviensä 
luokse, esimerkiksi Japaniin 
1992.

Ufoista  
kuuluisuuteen
Mökeillään vierailevi-
en asiantuntijoiden kans-
sa Atte alkoi tutkia Syötteen 
alueen kaasupurkauksia jo 
1980-luvun alussa. Outo-
ja valoilmiöitä esiintyi eri-
tyisesti Syötteen alueel-
la hyvin paljon 1960-luvun 
lopulla, mutta niitä oli näh-
ty myös aikaisemmin. Atte 
(myös hänen asiakkaan-
sa) näki ilmiöitä usein öisil-
lä taksimatkoillaan. Ihmi-
set kertoivat lukemattomista 
oudoista ilmiöistä, jotka oli-

Turismi teki tuloaan, 
mutta oli vielä 1960-luvulla 
aika tuntematon käsite Poh-
jois-Suomessa. Atte poh-
ti Syötteen mahdollisuuksia 
työllistää kotiseudun vä-
keä matkailun tuomilla työ-
paikoilla. Hän oli mukana 
suunnittelemassa erähotel-
lin perustamista Syötteelle 
1970-luvulla. Pudasjärven 
kunta ei myöntänyt ra-
kennuslupaa, joten valmiit 
suunnitelmat oli unohdet-
tava. Mutta suunnitelmat 
unohdettiin vain sillä erin, 
työtä asioiden eteenpäin-
viemiseksi jatkettiin sinnik-
käästi.

Atte oli mukana ja usein 
myös alkuunpanijana 
useimmissa Syötteen alueen 
kehitysprojekteissa. Hänet 
valittiin kunnanvaltuustoon 
ja matkailulautakuntaan ja 
sitä kautta hän tutustui uu-
teen kunnaninsinööri Heik-
ki Timoseen. Heistä tuli toi-
melias pari, joka sai aikaan 
muutosta joidenkin kunnan 
päättäjien asenteisiin.

Matkailualueen 
perustaminen
Lupa Syötteen matkailukes-
kuksen rakentamiselle saa-
tiin 1979. Rakentaminen 
aloitettiin 1980. Matkai-
lun alkuaikoina Syötteellä 
ei ollut postitoimistoa, joten 
osoite oli lähimmän postin, 
Iinattijärven nimellä. Turis-
tit harhailivat ympäri Iinat-
tijärveä eksyksissä, koska 
missään ei ollut tienviitto-
ja, joissa olisi mainittu Syöt-
teen nimeä. Lopulta Atte sai 
Aimo Karvosen tukemana 
neuvoteltua Syötteelle pos-
tin ja niinpä kyläkauppaan 
tuli kylän oma postitoimisto 
sekä osoite 93280 Syöte.

Sinnikkään työn tulok-
sena saatiin tie Syötteeltä 
Taivalkosken Virkkuseen. 
Saatiin myös muita teitä alu-
eelle, joten koulukuljetukset-
kin onnistuivat perille asti.

Atte keksi perustaa Syöt-
teelle taksiringin, joka oli ai-
nutlaatuaan Suomessa. Näin 
ympäristökylien taksit sai-
vat pikkuhiljaa töitä mat-
kailun kehittyessä alueella. 
Taistelu teiden nimikylttien 
saamiseksi kesti yli kymme-
nen vuotta.

Atte oli mukana niin Iso-
Syötteen kuin Pikku-Syöt-
teen laskettelukeskusten 
rakentamisen alkusuunnit-
teluissa.

Veljiensä Eeron ja Pau-
lin kanssa Atte aloitti lo-
makylän suunnittelun Ko-
valammen alueelle ja sinne 
rakennettiin alueen ensim-
mäinen mökkikylä, Kelo-
syöte 1980-luvun alussa. 
Mökkikylän kelomökit ra-
kennettiin niin, että kaikil-
la mökeillä on oma rauha ja 
tilaa ympärillä. Vieraille jär-
jestettiin monenlaista ohjel-
maa, joissa oli mukana koko 

vat pelottavia. Atte suh-
tautui ilmiöihin mielen-
kiinnolla, kuvasi niitä ja 
oppi pimeässä kuvaami-
sen tekniikkaa. Hän tu-
tustui oululaiseen ufoker-
hon puuhamieheen Ahti 
Karivieriin, jonka kanssa 
kehitti infrapunakuvaa-
mistekniikkaa. Tekniikan 
avulla Atte onnistui ku-
vaamaan valoilmiöitä öi-
sellä taivaalla. Kuviensa 
myötä Atesta tuli kuului-
sa koko maassa, ulkomai-
ta myöten.

Atte Särkelä oli roh-
kea ja sinnikäs edelläkä-
vijä, jonka sydämen asia-
na olivat kylän säilyminen 
ja kyläläisten elinmahdol-
lisuudet synnyinseudul-
laan. Hän oli meidän kaik-
kien Syötteellä asuvien ja 
toimivien ihmisten, kaik-
kien hänet tunteneiden 
sekä Pudasjärven kaupun-
gin kunnioituksen ansain-
nut henkilö.

Atella oli ilmiömäinen 
muisti. Hän muisti nimiä 
ja tapahtumia kymmenien 
vuosienkin takaa! Oma-
elämäkerrassaan ”Koh-
ti ärjännettä” Atte kertoo 
lukemattoman monia ta-
rinoita ihmisistä ja tapah-
tumista elämänsä varrelta. 
Hänen tarinoitaan ja jutus-
teluaan oli aina kiehtovaa 
kuunnella.

Syötteen Kulttuuriyh-
distyksen perustamis-
kokous pidettiin mar-
raskuussa 2020. Atte oli 
yhdistyksen perusta-
jajäsen. Yhdistystä pe-
rustamassa oli kouralli-
nen ihmisiä, joiden halu 
oli tuoda esille Aten elä-
mäntyö Syötteen hyväksi. 
Olemme kiitollisia kaikes-
ta siitä, mitä Atte merkitsi 
meille kaikille.

Hyvää Taivasmatkaa 
Syötteen Isä!

Syötteen 
Kulttuuriyhdistys

Tarja Tihinen

Pudasjärven 
joulunavaus

Perjantaina 26.11. Pudasjärven torilla 
joulutori alkaen klo 16.00.
Myynnissä mm. käsitöitä, leivonnaisia, 

lahjatavaroita, joulukoristeita.

joulunavaus klo 18.00 
Pudasjärven joulunavausjulistus & kaupungin tervehdys. 

Seurakunnan tervehdys. Pudasjärven Yrittäjien tervehdys. 
Joulupukki saapuu. Jouluarvan arvonta joulupukin kanssa. 

Joulupukki jakaa makeisia lapsille.

osallIsTu 
IlMaIseen 

arvonTaan 
TorIlla!

Tule aIsTIMaan 

jouluTunnelMaa
IIjoKIseuTu 

Tarjoaa 
PIPareITa

jouluPuKKI 

jaKaa MaKeIsIa 
laPsIlle 

MYYnnIssä 

MaKKaraa, KaHvIa  ja 

KuuMaa MeHua! 
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Seurakunnassa 
huomioidaan 

kokoontumisrajoitukset

Marraskuinen hämäryys
Vesipisarat roikkuvat koivun 

oksilla. 
Ilma on sumuinen. 

Kävelen ajokoiran kanssa 
metsätietä. 

Teeri lähtee yllättäen 
edestä lentoon.

Vasta satanut ensilumi on 
sulanut jättäen pieniä lumi-

kasoja mättäiden päälle.
Metsään on laskeutunut 

hämäryys.
Seisahdamme hetkeksi  

ajokoiran kanssa.
Nuuhkaisen kosteaa ja  

raikasta ilmaa.
Hämärä ja kostea sää on 
luonnon helmassa hieno  

kokemus.
Halaan puuta.  

Halaus antaa voimaa.
Hymyilen. Olen onnellinen.

Anna-Riikka Huhta
Marraskuinen kaunis met-
sä antaa voimaa.

Pudasjärven elinkeino-ohjelman 
päivittäminen etenee hyvää vauhtia

Pudasjärven elinkeino-
ohjelman päivitystyö 

saatiin hyvään 
vauhtiin 17.11. 

pidetyssä työpajassa. 
Kaupungin uusi Hyvän 

olon keskus Pirtin 
Kurkisali toi innostavan 

kokoontumispaikan 
yrittäjille ja 

sidosryhmien 
edustajille.

Työpajan avasi kaupungin-
johtaja Tomi Timonen. Pu-
dasjärven kaupungin tuo-
re kuntastrategia on laadittu 
yhdessä yrittäjien ja sidos-
ryhmien kanssa. Elinkeino-
ohjelmassa tarkennetaan yh-
teisen kilpailukyvyn osalta 
merkittäviä asioita. Tuore 
kuntastrategia toimii meil-
le hyvänä avauksena, kun 
pohditaan yritysten lähitule-
vaisuutta ja kehittämistyös-
sä tarvittavia toimenpiteitä. 
Meidän yhteinen tulevai-
suus tehdään suunnitelmal-
lisesti, yritysten pärjääminen 
on meille elinehto. Pudasjär-
vi on aito luonnonläheinen 
kyliensä kaupunki, joka pe-
rustaa menestyksensä omiin 
vahvuuksiinsa. Vahvat ny-
kyiset elinkeinot, strategi-
set menestystekijät ovat ja-
lostunut puutuoteteollisuus, 
uusiutuva energia, elämyk-
sellinen luontomatkailu ja 
monipuolinen elinkeinora-
kenne.

Yrittäjien puheenjohta-
ja Tommi Niskanen toi esil-
le yrityskentän merkitystä ja 
yritysten roolia alueen elin-
voimaisuuden näkökulmas-
ta. Meidän tulee ottaa vas-
tuuta omasta näkökulmasta 
ja tuoda esille tärkeäksi kat-
somiamme asioita. Yhdessä 
olemme enemmän ja meillä 
on mahdollisuus vaikuttaa 
haluttuun tulevaisuusku-
vaan. Vuosittain tehtävä yri-
tysbarometri on hyvä mittari 
siitä, miten olemme yhdes-
sä onnistuneet. Nyt suun-
ta on saatu oikeaan, mut-
ta muistetaan meillä olevan 
vielä paljon kehitettävää ja 
mahdollisuuksia. Matkailun 
kausivaihtelut ovat iso asia 
meillä Pudasjärvellä. Mitä 
tasaisemmaksi kausivaih-
telut saadaan, sitä vahvem-
maksi toimintaympäristö 
tulee mm. ympärivuotisten 
työpaikkojen myötä. Tavoit-
teena on, että emme tasoita 
huippukausia vaan nostam-
me muita, matkailusesonki-
en välisiä aikoja. 

Toimialojen alustuksis-
ta saimme puheenvuoron ja-
lostavan puutuoteteollisuu-
den näkökulmasta. 

Tapio Anttonen Kontio-
tuote Oy:stä kertoi yhtiön 
kasvutavoitteista, jotka mah-
dollistavat paljon uutta lii-
ketoimintaa meille ja koko 

toimialalle. Yhtiön tavoit-
teena on nostaa liikevaihto 
nykyisestä noin 70 miljoo-
nasta 200 miljoonaan vuo-
teen 2025 mennessä. Konti-
otuotteen yhtenä arvona on 
tehdä kestäviä hirsiunelmia 
vastuullisesti. Sen lisäksi yh-
tiö korostaa yhteistoimintaa 
ja tervettä elämää. Kontio-
tuote investoi voimakkaasti 
seuraavien vuosien aikana, 
haluaa olla haluttu työpaik-
ka työntekijöille sekä kiin-
nostava yhteistyökumppani 
alan toimijoille. Kontiotuote 
hakee työntekijöitä ja kump-
paneita esimerkiksi suunnit-
teluun, kokoonpanoon sekä 
logistiikkaan.

Toisena toimialakohtaise-
na alustuksena saimme elä-
mysmatkailun kuulumisia 
Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy:n 
Heidi Terentjeff-Jaurakka-
järven kautta.  Matkailun 
tulevaisuus näyttää todella 
hyvältä. Kotimaan matkai-
lijat ovat löytäneet Syötteen 
ja ympärivuotisuus on saa-
tu todeksi pyöräilyelämys-
ten kautta. Hiihtokeskus on 
investoinut alueelle huomat-
tavan paljon. Lumetusjärjes-
telmä on saatu valmiiksi ja 
lumikautta on pystytty jat-
kamaan molemmista päis-
tä. Laskettelusesonki saa-
daan käyntiin jo lokakuussa. 
Kaikki tämä näkyy alueella 
vierailevien määrissä. Hiih-
tokeskukseen haetaan työn-
tekijöitä tarjoamalla moni-
puolista matkailualan työtä 
KIDE hotellissa, Hiihtokes-
kus Iso-Syötteellä ja väline-
vuokraamossa.

Työpajoissa jakauduttiin 
ryhmiin ja pohdimme yh-
teistä kehittämistä eri kilpai-
lukykytekijöiden kautta. 

Hiilijalanjälki ja 
rahoitus / Jukka 
Koutaniemi
Pudasjärvi hiilijalanjäljen 
mallikaupungiksi – päästö-
kauppa on businesta! Puu-
tuoteteollisuus tuottaa rei-
lusti yli 50 vuotta kestäviä 
tuotteita, tämä nostetaan 
markkinoinnissa esille. Ter-
veys ja sisäilman laatu pu-
huttavat yhä enemmän. 
Liikkumisen hiilijalanjäljen 

pienentäminen mm. sähkö-
autoilu ja vetyteknologia. 
Energiaomavaraisuus laa-
jennettaisiin asumiseen ja 
paikalliseen lähiruokaan liit-
tyvät haasteet ratkaistaan. 
Hiilijalanjäljen mittaamiseen 
tarvitaan uusia mittareita. 
Matkailijat odottavat yrittä-
jiltä hiilijalanjäljen huomi-
oimista ja ovat jopa valmii-
ta maksamaan pienemmästä 
hiilijalanjäljestä. 

Toimitilat ja  
kaavoitus /  
Auvo Turpeinen 
Kaavoitukselle ja toimiti-
loille on kova tarve. Kaa-
voituksen pitää olla sujuvaa 
ja ratkaisuissaan houkutte-
levaa myös asuntorakenta-
jille. Tämä tarkoittaa, että 
tontit ovat laadukkaita ja 
lähtökohdiltaan korkeatasoi-
sia. Rakennettavien tilojen 
muunneltavuus käyttötar-
peen mukaan huomioidaan 
aiempaa paremmin. Syöt-
teen alueelle mökkiraken-
tamisen lisäksi tulee huo-
mioida liiketila- ja julkinen 
rakentaminen. Pudasjärvelle 
on muodostamassa selkeästi 
toinen merkittävä investoin-
tikohde muita kyliä unohta-
matta. 

Työvoiman  
saatavuus /  
Sinikka Mosorin
Työvoiman saatavuus on to-
dellinen haaste niin meillä 
kuin valtakunnallisestikin. 
Tarvitaan houkuttelevia toi-
menpiteitä, jotta alueen ve-
tovoimaisuus ja elämäntyy-
li saadaan esille. Alueella on 
historiallisen paljon kiinnos-
tavia työpaikkoja. Työvoi-
man saatavuus on yrityksille 
elinehto ja toiminnan kas-
vun edellytys. Nyt on aika 
avata laajemmin työperäi-
nen maahanmuutto ja saa-
da alueelle takaisin täältä 
lähteneitä meiltä ja muualta. 
Aloitetaan lasten tutustutta-
minen paikkakunnan tuo-
tannollisiin yrityksiin jo pie-
nestä pitäen. Tuodaan esille 
erilaisia asioita ikävuosien 
karttuessa. Nuorille tuodaan 
tietoa työmahdollisuuksista 

ja painotetaan uralla etene-
misen mahdollisuutta omal-
la paikkakunnalla. Otetaan 
käyttöön vaikuttajamarkki-
nointi. 

Osaamisen  
tarpeet ja  
oppilaitosyhteis-
työ / Keijo Kaukko
Kilpailu työvoimasta kiris-
tyy. Millä erottaudutaan kil-
pailussa? Alan vaihtajat ja 
työperäinen maahanmuut-
to nousivat kärkeen. Kou-
luttautumiseen on monia 
mahdollisuuksia mm. ly-
hytkoulutukset ja ammatti-
tutkinnot. Meillä on toimi-
va valokuituverkko, joten 
koulutus saadaan lähemmäs 
kuin koskaan aiemmin. Kou-
lutuspaikkoja on tarjolla hy-
vin. Yritysten kannattaa ot-
taa suoraa yhteyttä OSAO:lle 
eri koulutustarpeista tai yri-
tyspolkumalleista. 

Tässä pieni kooste siitä 
mistä keskustelimme työpa-
joissa. Saimme yrittäjiltä ja 
sidosryhmiltä paljon arvo-
kasta tietoa jatkojalostetta-
vaksi. Työpaikat, arvot, han-
kinnat, osaaminen, opiskelu, 
asunnot, investoinnit ja kaa-
voitus sekä palvelut kulke-
vat käsi kädessä, kun alueen 
houkuttelevuutta tuodaan 
esille.  

Tavoitteena on saada 
elinkeino-ohjelman päivi-
tetty versio valmiiksi tämän 
vuoden puolella. Kaikki ha-
lukkaat pääsevät kommen-
toimaan työpajassa tehtyä 
koostetta sekä elinkeino-oh-
jelman luonnosta. Pudas-
järvellä eletään positiivisen 
kasvun vaihetta. Vyyhtiä 
saadaan purkautumaan yh-
teistuumin rakentamalla 
edelleen asuntoja ja tuomalla 
luontaisia vetovoimatekijöi-
tä esille. On selvää, että toi-
menpiteisiin tarvitaan laaja 
yhteistyöverkosto, joka vas-
taa yhdessä tavoitteiden to-
teuttamisesta.

Pudasjärven Kehitys Oy
Riikka Tuomivaara, 
Jukka Koutaniemi, 

Auvo Turpeinen ja Nina Oja

Pudasjärven elinkeino-ohjelman päivitystyö saatiin hyvään vauhtiin 17.11. pidetyssä työpa-
jassa. 

Pudasjärven seurakunta 
on asettanut kokoontumi-
siin koronarajoituksia ajal-
le 26.11.-25.12. Jumalan-
palveluksissa noudatetaan 
sektorimallia. Koronapassi 
otetaan käyttöön sisätilois-
sa pidettävissä isommis-
sa Kauneimmissa joulu-
lauluissa ja seurakunnan 
järjestämissä konserteissa, 
jolloin 50 hengen sisätilo-
jen kokoontumisrajoitus ei 
ole voimassa. Koronapas-
si tarkastetaan kaikilta yli 
16-vuotiailta. Passina toi-
mii EU:n koronatodistus, 
jonka saa Omakannasta 
tai tarvittaessa paperisena 
versiona terveydenhuol-
losta. Jumalanpalveluk-
sissa ja kirkollisissa toi-
mituksissa koronapassi ei 
ole käytössä. Muut tapah-
tumanjärjestäjät voivat ot-
taa koronapassin käyttöön 
omalla päätöksellä, jolloin 
tapahtuman järjestäjä itse 
huolehtii koronapassien 
tarkistuksesta. 

Koronapassillisia kau-
neimpia joululauluja tulee 
tällä tietoa olemaan aina-
kin kirkossa 12.12. järjes-
tettävä tilaisuus. Kylien 
toimijoiden kanssa selvit-
telemme heidän kauneim-
pien joululaulujen väki-
määräarvioita. Lisäksi 
meillä on suunnitelmissa 
ulkoilmatilaisuuksia, joi-
ta kokoontumisrajoitukset 
eivät koske. Viime joulun 
tapaan lähetämme myös 
striimatut Kauneimmat 
joululaulut. Uskon, että 
seurakuntalaisilla on täten 
mahdollisuus löytää itsel-
leen mieluisa Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuus, jo-
hon voi myös turvallisesti 
rajoitusten puitteissa osal-
listua. Tilaisuuksista, jois-
sa vaaditaan koronapassia, 
ilmoitetaan kirkollisissa il-
moituksissa.

Jumalanpalveluksissa 

käytetään tuomiokapitulin 
ohjeistamaa sektorimallia, 
joissa kirkkotila on jaettu 
erillisiin sektoreihin. Seu-
rakuntakodilla osallistuja-
määrä kirkkosalissa on 50 
ja isossa kahviossa 40. Kir-
kossa osallistujamäärä sek-
torimallilla on 120.

Kauneimmissa jou-
lulauluissa esimerkik-
si kylätaloilla ja muis-
sa vastaavissa tiloissa 
kokoontumisrajoitus on 
50 henkilöä. Koronapassi 
on mahdollista ottaa käyt-
töön myös näissä kylillä pi-
dettävissä kauneimmissa 
joululauluissa, jolloin ko-
koontumisrajoitusta ei ole. 
Myös ulkoilmatilaisuuksia 
voidaan pitää.

Hautajaisissa ja muis-
sa kirkollisissa toimituk-
sissa on mahdollista käyt-
tää sektorimallia kirkossa, 
jolloin osallistujamäärä 
voi olla yli 50, muissa seu-
rakunnan tiloissa nouda-
tetaan tilojen enimmäis-
väkimääräsuositusta. 
Muistotilaisuuden ja hää-
juhlan sekä muiden yk-
sityistilaisuuksien osalta 
vastuu on tilaisuuden jär-
jestäjällä. 

Kaiken kansan joulu-
puurotapahtumaa ei ko-
koontumisrajoitusten 
voimassa ollessa ole mah-
dollista järjestää sisätilois-
sa. Kokoontumisrajoituk-
set eivät koske ulkotiloja. 
Tiedotamme mahdollisis-
ta ulkoilmatilaisuuksista 
myöhemmässä vaiheessa. 

Maskien käyttö on suo-
siteltavaa erityisesti ro-
kottamattomilla. Muutoin 
maskia suositellaan käyt-
tämään oman harkinnan 
mukaan julkisissa sisäti-
loissa, joissa on pidemmän 
aikaa paljon ihmisiä lähel-
lä toisiaan.

Seurakunta tiedotus 
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Tukiyhdistys on ollut järjestämässä useita kertoja Pohjois-
Pohjanmaan alueen kehitysvammaisten yu-kesäkisoja ja ne 
ovat olleet tukiyhdistyksen ja yhteistyötahojen yhteinen iso 
projekti. Kuva vuoden 2017 kisoista.

Pudasjärven kehitysvam-
maisten tukiyhdistys täyttää 
joulukuussa 50 vuotta. Tu-
kiyhdistykset toimivat kehi-
tysvammaisten ihmisten – 
lasten, nuorten ja aikuisten 
– ja heidän läheistensä yh-
dyssiteenä ja etujärjestönä. 
Vaikuttaminen ja vertaistu-
ki ovat sekä Tukiliiton että 
tukiyhdistyksien toiminnan 
ydin. 

Pudasjärvellä tukiyhdis-
tys on perustettu 12.9.1971 ja 
perustajajäseniä ovat olleet 
ainakin Pentti Siuruainen, 
Ella Nurmela, Rauni Ulma-
nen, Pauli Kemppainen ja 
Ulla-Riitta Yli-Honkaluoma, 
sittemmin meille tutumpana 
sukunimenä Päiväniemi. 

Toiminta on ollut aktii-
vista ja tukiyhdistys on jär-
jestänyt monenlaista toi-
mintaa jo tuolloin. Historian 
arkistoista löytyi vuodelta 
1971 hakemus, jolla tukiyh-
distys on hakenut avustusta 

Rotary:lta ja siinä yhdistyk-
sen tarkoitukseksi on kirjattu 
kehitysvammaisten hoidon 
tukeminen, opetus, ammat-
tikasvatus, työhön sijoitus ja 
virkistystoiminta. Lisäksi tu-
kiyhdistyksen tarkoitukse-
na on edistää tutkimustyötä 
ja harjoittaa valistustoimin-
taa. Varainkeruu on jo tuol-
loin tapahtunut erilaisten 
myyjäisten, avustusten ja jä-
senmaksujen avulla. Vuon-
na 1972 jäsenmaksun suu-
ruus on ollut neljä markkaa 
ja kannattajajäsenmaksu 10 
markkaa. Ensimmäinen pu-
heenjohtaja tukiyhdistyksel-
lä on ollut Pauli Kemppai-
nen ja sihteerinä on toiminut 
Ulla-Riitta Yli-Honkaluoma. 

Kesäkisat usein 
Pudasjärvellä
Tukiyhdistyksen toimin-
ta on ollut aktiivista vai-
kuttamista ja osallistumista 

tämän 50-vuoden ajan. Ver-
taistuki, erilaiset tapahtumat 
ja retket ja koulutukset ovat 
olleet jäsenille mieleisiä toi-
mintamuotoja. Tukiyhdistys 
on ollut järjestämässä usei-
ta kertoja Pohjois-Pohjan-
maan alueen kehitysvam-
maisten kesäkisoja ja ne ovat 
olleet tukiyhdistyksen ja yh-
teistyötahojen yhteinen iso 
projekti. Kilpailijoita huolta-
jineen on yleensä kisoissa ol-
lut noin 400 henkeä. 

Paljon on yhteiskun-
ta muuttunut tänä viitenä-
kymmenenä vuotena ja niin 
myös kehitysvammaisten 
elämä ja asema. Itsemäärää-
misoikeus, esteettömyys, 
yhdenvertaisuus, osallisuus 
ja tasa-arvo ovat tärkeitä asi-
oita kehitysvammaisten elä-
mässä ja arjessa. On kuiten-
kin vielä tänäkin päivänä 
asioita, jotka eivät ole kehi-
tysvammaisille itsestäänsel-
vyyksiä, kuten esimerkiksi 

asumiseen ja työhön liitty-
vät asiat. Meilläkin on täällä 
Pudasjärvellä tänä syksynä 
saatu viitteitä NIMBY (not 
in my backyard) asenteesta, 
kun kipeästi uutta kotia kai-
paavien kehitysvammaisten 
asumisyksikön rakentamista 
on vastustettu naapurikiin-
teistön osakkaiden johdolla 
valituksia tekemällä. Niinpä 
oikeus turvalliseen ja tervee-
seen asumiseen siellä missä 
muutkin ei aina valitettavas-
ti ole päivänselvä asia. 

Tukiyhdistyksen oli tar-
koitus juhlia 50-vuotista tai-
palettaan sunnuntaina 5.12., 
mutta vallitsevien koro-
narajoitusten vuoksi pää-
dyimme siirtämään juhlaa 
myöhempään ajankohtaan. 
Tästä ilmoitamme sitten 
myöhemmin. Toivotaan, 
että viimeistään ensi ke-
sänä pääsisimme juhlista-
maan yhdistyksen 50-vuo-
tisjuhlaa. Tämän lehden oli 

Aktiivista vaikuttamista ja osallistumista

Pudasjärven kehitysvammaisten tukiyhdistys 50 vuotta!

Pudasjärvellä on aloittanut 
toimintansa Kehitysvam-
maisten Tukiliiton Elämä 
omaksi -hanke. Se on suun-
nattu nuorille ja aikuisille, 
joilla on kehitysvamma tai 
samankaltainen tuen tarve. 
Hankkeessa käynnistetään 
kohtaamispaikkoja eli Koh-
taa mut -kahviloita ja kehite-
tään kokemustoimintaa. 

Pudasjärven Kohtaa mut 
-kahvilaa lähdettiin suun-
nittelemaan yhdessä suun-
nitteluryhmän kanssa 
lokakuun puolella. Suun-
nitteluryhmässä oli muka-
na hankkeen työntekijöiden 
lisäksi aikuisia kehitysvam-
maisia ihmisiä, tukiasumi-
sen ohjaajia sekä Pudasjär-
ven Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n puheenjohtaja Sir-
pa Timonen-Nissi. Toimin-
ta perustuu osallistavan ryh-
mätoiminnan malliin, joka 
on tasaveroista kohtaamista 
ja tekemistä osallistujien ja 
ohjaajien kesken. Toiminnan 
lähtökohtana ovat osallistu-
jien toiveet ja tarpeet ja sitä 
toteutetaan yhteistyössä yh-
distyksen kanssa. Pullakah-
vien lomassa saimme hyvät 
suunnitelmat tulille loppu-
vuoden kahviloita ajatellen. 
Toiminta jatkuu myös ensi-
vuoden puolella.

Ensimmäinen kahvilata-
paaminen pidettiin pizze-
ria Meritassa 11.11. Muka-
na oli lähes parikymmentä 
innokasta osallistujaa. Illan 
aikana tutustuttiin ja suun-
niteltiin tulevaa toimintaa. 
Kohtaa mut -kahvilan toi-
mintaan kuuluu myös yksi-
löllinen matalan kynnyksen 

Kohtaamisia ja kokemustoimintaa 
Pudasjärvellä

tuki. Tukea voi saada oman-
näköisen arjen ja vapaa-ajan 
suunnitteluun. Yksilölliset 
tapaamiset voidaan toteut-
taa kasvotusten, verkossa tai 
puhelimella.

Verkkokahvila on koh-
taamispaikka, joka toimii 
netissä. Toiminnan lähtö-
kohtana on samalla tavalla 
osallistujien toiveet ja tar-
peet, kuten myös livekah-
viloissa. Verkkokahvila 
kokoontuu Teams-etäyhtey-
dellä. Toiminta jatkuu myös 
ensi vuonna. Verkkokah-
vilaan voi osallistua mistä 
vain, joko yksin tai kaverei-
den kanssa. Ensimmäiseen 
verkkokahvilaan osallistui 
Pudasjärven tukiasumisen 
asukkaita yhden koneen ää-
reltä työntekijän tukemana. 
Verkkokahvila sai osallis-
tujilta innostuneen vastaan-
oton. Verkkokahvila löytyy 
osoitteesta www.tukiliitto.
fi/verkkokahvila. 

Koulutusta  
kokemustoimi- 
joille 
Hankkeessa kehitämme 
myös kehitysvammaisten ja 
samankaltaista tukea tarvit-
sevien ihmisten kokemustoi-
mintaa. Siihen voivat osallis-
tua nuoret ja aikuiset, joilla 
on halu vaikuttaa yhteisiin 
asioihin. Kokemustoimin-
nassa järjestämme koulu-
tuksen keväällä 2022. Kou-
lutuksessa harjoittelemme 
kertomaan omia näkemyk-
siä ja kokemuksia esimerkik-
si palveluista. Vahvistamme 
yhdessä vaikuttamisen tai-

Ryijyjen tekoa.

Hirsikampuksella on pien-
ryhmä, jossa harjoitel-
laan paljon arkielämän toi-
mintaa. Tavoitteena on 
antaa mahdollisimman hy-
vät valmiudet itsenäiseen 
elämään, koulutukseen tai 
työhön. Näitä taitoja har-
joitellaan päivittäin eri toi-
mintojen kautta esimerkik-
si kotitalous, käden taidot/
pieni köksä.

Osa oppilaista käy koti-
taloudessa integroinnissa 
yläkoulun puolella, ja mu-
kana tukemassa toimintaa 
on koulunkäynninohjaa-
ja. Lisäksi osa harjoittelee 
”vastaavia” pienempiä toi-
minnallisia tehtäviä alakou-
lun puolella esim. välipalan 
tekemistä itselleen, tiskaus-
ta, siivousta yms. kodin as-
kareita, mitä on hyvä osata 
tehdä perusarjessa. Kaikes-
sa toiminnassa tuetaan yrit-
tämistä, ja aikuisen tuki on 
rinnalla koko ajan tarvitta-
essa. Jokainen oppilas oppii 
omalla tyylillään, ja kaikil-
le on laadittu omat tavoit-

Arkielämän toimintaa 
harjoitellaan pienryh-

missä Hirsikampuksella

toja ja otamme selvää vai-
kuttamisen paikoista. Pu-
dasjärvellä ajankohtainen 
vaikuttamisen tarve liittyy 
asumisen haasteisiin. Aihe 
puhututti osallistujia myös 
Kohtaa mut -kahvilan en-
simmäisellä tapaamiskerral-
la. Mikäli kokemustoiminta 
kiinnostaa, kysy lisää hank-
keen työntekijöiltä.

Tule mukaan!
Kohtaa mut -kahvila ko-
koontuu Pudasjärvellä ker-
ran kuukaudessa. Kevätkau-
den suunnittelua teemme 
vielä tämän vuoden puo-
lella Kohtaa mut -kahvilas-
sa 16.12. Jos toiminta kiin-
nostaa sinua, olet tervetullut 
mukaan. Tarkemmat tiedot 
löydät osoitteesta www.tu-
kiliitto.fi -> tapahtumat.

Tuleeko sinulla mieleen, 

mitä voisimme yhdessä teh-
dä Pudasjärven hyväksi? Jos 
olet kiinnostunut tekemään 
yhteistyötä, ota yhteyttä. 

Elämä omaksi 
-hanke
Alueellinen Elämä omaksi 
-hanke – kohtaamispaikat ja 
kokemustoimijuus kehitys-
vammaisten

henkilöiden osallisuu-
den tukemisessa. Han-
ke toimii Lapin ja Poh-
jois-Pohjanmaan alueella. 
Hanke toteutetaan 1.6.2021 
– 30.6.2023 välisenä aikana. 
Hanketta rahoittaa Euroo-
pan sosiaalirahasto (ESR).

Kysy lisätietoa Pudasjär-
ven työntekijältä

Jenna Jakku-Hiivala
040 5232 516, 

jenna.jakku-hiivala@tukiliitto.fi

myös tarkoitus olla tukiyh-
distyksen juhlalehti. Nyt jul-
kaisemme muutaman artik-
kelin tässä lehdessä ja loput 
sitten kun pääsemme uudel-

la aikataululla juhlaa järjes-
tämään. 

Sirpa Timonen-Nissi
puheenjohtaja

teet oppiaineissa, ja muussa 
toiminnassa. Yleisopetuk-
sen oppiaineiden lisäksi 
pienryhmässä opiskellaan 
eri aisteja hyödyntäen. Toi-
minnallisuudella on iso 
merkitys, ja se innostaa op-
pilaita eri tavalla. Lisäksi 
yleiseen elämänhallintaan 
kuuluvat: vuorovaikutus-
taidot, työskentelytaidot 
ja tulevaisuustaidot. Sosi-
aalinen vuorovaikutus on 
tärkeä taito, ja sitä opitaan 
päivittäin eri toimintojen 
kautta. Kodin ja koulun vä-
linen tiivis yhteistyö on op-
pilaan kasvun ja oppimisen 
kannalta ensisijaisen arvo-
kasta ja tärkeää.

Salme Pesonen

Kuvistyö.

Osallistujat suunnittelivat ensimmäisellä kahvilakerralla, 
mitä tahtoisivat Kohtaa mut -kahvilassa tehdä. Suunnittelun 
tukena käytettiin kuvakortteja.
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Suomalaisia sananparsia pidetään napakoina ja syvä-
mietteisinä; monesti lannistavina, harvoin kannusta-
vina. Yleisesti niitä viljellään etenkin Savossa, Karja-
lassa ja Etelä-Pohjanmaalla (Laihia). Mutta onpa niitä 
viljelty pohjoisessakin.
Pohjois-Pohjalainen Osakunta julkaisi vuonna 1957 
kirjasen ”Sananparsia Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapis-
ta”. Sen toimitti oululaislähtöinen maisteri ja opettaja 
Erkki Tiesmaa, jonka ainakin vanhempi polvi muis-
taa ”Eldanka-järven jää” -laulun sanoituksesta. Tässä 
muutamia pohjoispohjalaisia sananparsia kirjasta:

* * *
Sen verran on pottumaata, että akka peittää ham-
meella. (Ii-Kuivaniemi). 
Miestä asijalla tarvitaan, pöllöki puita hakkaa. (Rant-
sila).
Pankaa peltit kiinni, sano Kaikko-Jussi, kun ojassa 
maanantaiaamuna heräili. (Ii-Kuivaniemi).
Kahen hengen tungos ku Tuiran asemalla – piimäpä-
nikkä ja passipolliisi. (Oulu).
Piä kuule mielesäs ja muista se, että mulla on ollu 
siitä asti rahhaa, ku äiti taskut teki! (Ii-Kuivaniemi).
Minä en oo koskaan eläny onkikaloilla enkä arpajais-
voitoilla. (Oulu).
Onko kellään kanvärttiä, sano piika ku putosi 
avantoon. (Ii-Kuivaniemi).
Kahavella kaikki muut sairaat paranee vaan ei nilikku. 
(Vihanti).
Vetovoima loppu, sano Perskan Santeri ku hevo-
nen kuoli. (Ii-Kuivaniemi). 

* * *
Viikon laihialainen: Ilmoitus laihialaisessa lehdessä: 
Lihaosastolle haetaan osaavaa myyjää. Etusijalla kas-
vissyöjät.   

* * *
Päiväkodissa: – Sanokaas lapset, mitä eroa siinä on, 
jos isä tai äiti tekee ruokaa? Pikku-Lilli: – Kun äiti lait-
taa ruokaa, tulee vesi kielelle, mut kun isi laittaa ruo-
kaa, tulee vesi silmistä.

* * *
Kahvilassa: – No terve, Ville! Vieläkö sinä paukuttelet 
rumpuja kuten koulussa? 
Ville: – En enää. Lääkäri kielsi. Kalle: – Miksi? Ville: – 
Rytmihäiriö!

* * *
Viikon kysymys: Mitä eroa on optimistilla ja pessi-
mistillä?
Vastaus: – Optimisti keksi lentokoneen, mutta pessi-
misti keksi laskuvarjon.

* * *
Vanhainkodin hoitaja: – Herätkäähän, Hilima, nyt on 
unilääkkeen aika. 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Sen verran pohojolasta, 
että sanua tohtii!

Kuva: Kazue Shimomura.

Iloisen toiminnalliset 
3-vuotissyntymäpäiväjuhlat
Seurakunnan varhaiskas-
vatuksen työntekijät Tan-
ja Halmekangas, Mar-
ja-Sisko Lantto, Mirjami 
Luokkanen sekä diakonia-
työntekijä Marko Väyrynen 
mahdollistivat sunnuntai-
na 21.11. kuluvana vuonna 
kolme vuotta täyttäneille/
täyttäville ikiomat yhteiset 
synttärijuhlat. Pienet juh-
lijat vanhempineen aloitti-
vat juhlan onnittelulaululla. 
Syntymäpäivän sankareille 
jaettiin juhlamitalit muistok-
si juhlapäivästä. ”Kuka on 
suurin taivasten valtakun-
nassa”- kertomuksen ja Isä 
meidän -rukouksen jälkeen 
lähdettiin vaeltamaan jän-
nittävälle Rukouspolulle te-
kemään mielenkiintoisia ru-
kousaiheisia tehtäviä.

Lapsen käteen sopivan 
Nooan arkin kassin vär-
jäystyö oli hauskaa ja väri-
en kyllästämää. Lapset sai-
vat tehdä väritystyön oman 
taiteellisen näkemyksensä 
mukaan. Vanhemmat olivat 
katsojan ja kannustajan roo-
lissa, kuten Lahja- tytön isä 
Ari Uronen ja Vertti-pojan 
äiti Minna Kukka. Seuraa-
vassa pisteessä perehdyttiin 
nätisti anteeksipyytämiseen 
ja anteeksiantamiseen piir-
tämällä sormella toisen sel-
kään sydänkuvio lausuen 
samalla pienen rukouksen 

Lapset pääsivät salin etuosaan ottamaan vastaan merkkipäivämitalin.

Tanja laulaa ja leikkii vihanneslaulua lasten kanssa. 

Rukouspolulla piirrettiin sydän toisen selkään ja rukoiltiin. 

Rukouspolulla väritettävät Nooan arkin kassit saivat monen-
laista väritystyyliä näkösälle.

Vertti ja Lahja värittivät vanhempien avustuksella hienot ku-
viot kasseihinsa. 

Lahja ja Ari Uronen iloitsivat 
Lasten Raamatusta ja ilma-
palloista. 

sanat. Ruokarukousetapilla 
laulettiin veikeä ”vihannes-
laulu” ja opeteltiin olemaan 
kiitollisia saamastamme 
ruuasta. Mukaan saatiin 
ruokavärityskuva. Iltaru-
kouspisteestä sai ottaa kotiin 
viemiseksi mieleisensä ilta-
rukoustaulun.

Satuteatteriin päästiin 
mainiolla kuvallisella pää-
sylipulla. Kultakutrin ja kol-
men karhun seikkailut saivat 
juhlijoiden silmät vilkku-
maan innosta ja uteliaisuu-
desta. Teatteriesityksen lop-
pukuviot ohjasivat juhlijat 
upeiden täytekakkujen ja 
muiden herkkujen äärel-
le. Vielä ennen kotimatkalle 
lähtöä jokainen päivänsan-
kari sai lahjaksi lasten Raa-
matun ja ilmapallon.

Sointu Veivo



16 Pudasjärveläinen Nro 8 •  to 25.11.2021

PARILLINEN

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

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

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 -

YRITTÄJÄ ilmoitta
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi p. 0400 499 745

Joutsen, kansallislintumme
Mitenkähän käy joutse-
nen poikaselle jäätyään yk-
sin uiskentelemaan Sarakos-
keen. Kovin vaikutti olevan 
huolissaan ja arka, eikä nä-
kynyt kavereita missään. 

Joutsen oli hyvin harvi-
nainen vielä 60-luvulla, kun 
joskus joutsen eksyi Sarajär-
veen, oli se nähtävyys. Sitä 
käytiin katsomassa kaukaa-
kin. Vielä 70-luvulla kun 
aloittelin metsästyksen, har-
voin niitä näkyi vesilin-
tumetillä. Syksyllä joskus 
muuttoaikana auramuodos-
telmassa lentäviä pienehkö-
jä parvia. Silloin se pesi Poh-
joisempana erämaajärvillä 

ja lyhyemmän kesän vuok-
si yksi poikanen yleensä en-
nätti aikaiseksi, eikä ne juu-
ri enempää yrittäneetkään. 
Viime vuosina joutsen on 
valloittanut etelämpää revii-
rejä pesintää varten ja nyky-
ään olen useasti nähnyt syk-
syllä neljä-viisikin poikasta 
tietä ylittämässä tai vesistöil-
lä uimassa. 

Viepikö joutsen elintilaa 
muilta linnuilta, siitä on eri-
laisia käsityksiä ja mielipitei-
tä. Tottahan on, että joutsen 
puolustaa reviiriään kiivaas-
ti ja ajaa ainakin lajitoverinsa 
pesälammelta pois. Paljon-
han on muuttunut vesilintu-

jen esiintyvyys lähivesilläm-
me, aikoinaan kulkiessani 
metsästysrekillä, oli runsaas-
ti sinisorsia, teveja, telkkiä ja 
jopa metsähanhia näkyi lä-
hes joka reissulla. Varmas-
ti on useita syitä lintukan-
tojen vähenemiseen, mutta 
en pidä tarkoituksenmukai-
sena sitäkään, että yhtä la-
jia suojellaan niin vahvasti, 
eikä oteta huomioon kaikkia 
muitakin luonnonvaraisia 
yksilöitä. Onhan yhteiskun-
ta säädellyt useitakin eläin-
kantoja menestyksekkäästi, 
eikä mikään eläinlaji voi hol-
tittomasti lisääntyä, kunnes 
luonto itse hoitaa ongelman, 

se on arvaamatonta ja kestää 
liian pitkään. 

2000-luvulla useat eri 
eläinlajit ovat lisääntynet 
Suomessakin aiheuttaen va-
hinkoa ja jopa turvallisuus 
on tiettyjen eläinten lisään-
tyessä  vaarantunut. Kyl-
lä ihmisen täytyy pystyä oi-
kaisemaan tavalla tai toisella 
haittaa aiheuttavien eläin-
ten runsastuminen pienem-
pienkin ihmisryhmien sieto-
rajan yli. Useasti kaupungit 
ja maaseutu asetetaan vas-
takkain, vaikka molemmista 
löytyy haittaeläimiä riesak-
si asti. Yhden kun saa jota-
kuinkin hallintaan, vaanii 

nurkantakana jo uusi evo-
luution muuttaessa maail-
maa.

Sata vuotta sitten joutsen 
oli lähes hävinnyt Suomes-
ta. Syynä oli maamme köy-
hyys ja lapin ihmiset jou-
tuivat henkensä pitimiksi 
hakemaan munat pesistä ja 
huonoimmassa tapaukses-
sa syömään myös linnun. 
Nyt riittää munia syötäväk-
si, kun kaupan hyllyt ovat 
kaikkien saatavilla. Olishan 
tässä hyvä idea joutsenkan-
nan säätelemiseksi, poista-
malla muutama muna pe-
sästä, ja päästäisiin taas 
yhden-kahden poikasen li-

sääntymiseen. Tosin munien 
poisto taitaa olla helpommin 
sanottu kuin tehty.

Tapio Lievetmursu
Luonnonsuojelija, Sarakylä
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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

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

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
uponor komposiittijärjestelmällä

Nosework (NW) harrastusta Pudasjärvellä
Pudasjärven koiraharras-
tajilla on meneillään no-
sework kurssi koirille, jos-
sa kouluttajana toimii lajin 
ylituomari Noora Heik-
kinen Kajaanista. Pudas-
järven kaupunki on lai-
nannut tiloja nosework 
harrastajille mm. Rimmin-

kankaalta. 
Laji kehitettiin alun pe-

rin rescue-koirille mutta 
sitten huomattiin, miten 
aktiivinen haisteleminen 
ja nenän käyttäminen lisä-
sivät koirien hyvinvointia, 
joten laji levisi kaikkien 
koiranomistajien saatavil-

le.
Noseworkissa koira et-

sii eri hajuja: eukalyp-
tus, laakeri ja laventeli eri 
alustoilta mm. huonekalu-
huopa, vanu, topz tikku ja 
alusta voidaan kätkeä nel-
jään eri etsintä alueeseen: 
sisälle, ulos, ajoneuvoihin 

ja laatikoihin. 
Lajissa voi myös kisata, 

luokkia on kaikkiaan kol-
me. Kaikkien etsintämuo-
tojen koe (KEK) sisältää 
kaikki eri etsintämuodot 
ja yksittäisen etsintämuo-
don koe (YEK) sisältää 
ainoastaan yhden etsin-

tämuodon, esimerkiksi si-
säetsintäkokeen. 

Nosework on iloinen 
laji ja se sopii kaikenlaisil-
le ja kaikenkokoisille koi-
rille. 

Pudasjärven koirahar-
rastajien netti- ja Facebook 
sivuilta löytyy lisätietoa 

kursseista ja yksittäisistä 
treeneistä nosework Pu-
dasjärvi Facebook sivuilta.

Mervi Pihlaja
Nosework harrastaja

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Turves Tiina 010 257 1915 
Nyman Jaana 010 257 1904

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
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PUDASKIRPPIS 
* osta, myy, vuokraa...

KADONNUT KUN HALUAT PÄÄSTÄ
EROON  TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA 
PUDASKIRPPIKSELLÄ.

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

UIMAJAOSTO 
syyskauden viimeiset uin-
tikisat Puikkarissa su 28.11 
klo 17.00.
Kaikki osallistujat palkitaan.
Tervetuloa!

KUNTOURHEILU-
JAOSTO
Tehokävely su 28.11. klo 18. 
Puikkarin pihalta. Vetäjänä 
Jimi Parkkinen Oulusta.
Tervetuloa!

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

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

Tulevaa ohjelmaa:
5.12.  Ässät

11.12.  Kiertotähdet
18.12.  Faija

Tervetuloa viihtymään. 
Muistathan koronarajoitukset.  Tule Terveenä.

Lauantaina 27.11.

Viikonloppuna asiakkailta vaaditaan 
koronapassi ja henkilöllisyystodistus 

ravintolaan tullessa. 
Lippu 12 € sis. ep.

Aluehallintovirasto on päätöksellään 19.11.2021 (Dnro 
PSAVI/1597/2020) jättänyt sillensä ympäristönsuojelulain 
89 §:n mukaisen aloitteen Turveruukki Oy:n Pudasjärven 
kaupungissa sijaitsevan Ronisuon ympäristöluvan 
muuttamiseksi, koska Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus on peruuttanut aloitteensa. 
Päätös on nähtävillä osoitteessa https://ylupa.avi.fi. 
Päätökseen saa hakea muutosta 27.12.2021 saakka. 
Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä. 

ilmoiTuS ymPäriSTön- 
Suojelulain mukaiSen 
PääTökSen anTamiSeSTa 

THL suosittelee kolmatta koronarokotean-
nosta:

• Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuot-
ta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Toisesta 
annoksesta täytynyt kulua vähintään kaksi 
kuukautta.

• Niille naisille ja 30-vuotta täyttäneille mie-
hille, jotka ovat saaneet rokotteensa lyhyel-
lä, alle kuuden viikon annosvälillä vähintään 
kuusi kuukautta sitten.

• Kaikille 60 vuotta täyttäneille. Toisesta 
annoksesta täytynyt kulua vähintään kuusi 
kuukautta.

• Keväällä määritellyille lääketieteellisille 
riskiryhmille 1 ja 2. Toisesta annoksesta 
täytynyt kulua vähintään kuusi kuukautta.

Varaa aika Pudasjärven koronarokotusnu-
merosta 08 5875 5012 ma-pe klo 8-9, kun 
vähimmäisaika toisen ja kolmannen rokot-
teen välillä alkaa lähestyä.

Varaa kolmas korona- 
rokote rokotusnumerosta

oulunkaari.com

pintamon 
Metsästysseura ry:n 

hirvipeijaiset

hirviporukka
Seuran jäsenet, kyläläiset ja maanvuokraajat 

perheineen TERVETULOA! 

lauantaina 4.12.2021 
klo 11-14 leirikeskuksessa.

Kivarin erä ry:n 

hirvipeijaat 
siirretään

Puheenjohtaja

Syynä tulevat korona-rajoitukset.
Tuleva ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Aluehallintovirasto on päätöksellään 23.11.2021 (Dnro 
PSAVI/7890/2021) rauettanut Vapo Oy:lle (nykyisin 
Neova Oy) Jousisuon turvetuotantoon ja siihen liittyviin 
toimenpiteisiin 27.6.2014 myönnetyn ympäristöluvan nro 
64/2014/1. Päätös on nähtävillä osoitteessa https://ylupa.
avi.fi. Päätökseen saa hakea muutosta 30.12.2021 saakka. 
Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä. 

ilmoiTuS ymPäriSTön- 
Suojelulain mukaiSen 
PääTökSen anTamiSeSTa 

eläKeliiTTo pudASjärven 
yhdiSTyS ry

eläkeliiton yhdistyksen 50-vuotis/joulujuhla 
30.11. perutaan koronarajoitusten vuoksi.  

Juhla siirtyy myöhempään ajankohtaan. 
Yhdistyksen hallitus

hallitusTervetuloa!

pudasjärven diabetesyhdistyksen
SyySKoKouS 

to 2.12.2021 klo 15 
ravintola meritassa.

Jouluinen kahvitarjoilu pizzapalan ja 
tortun kera.

Koskenhovilla su 28.11.2021 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven kehitysvammaisten 
tukiyhdistyksen 

50-vuotisjuhla 
5.12.2021 siirretään pidettäväksi 

myöhempään ajankohtaan vallitsevien 
koronarajoituksien vuoksi.

Haluamme kiittää jo  
tässä vaiheessa meitä muistaneita!

PUDASJARVI.FI

HYVÄKSYTTYJÄ  
ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA
Valtuusto on kokouksessaan 15.11. 2021 hyväksynyt 
seuraavat asemakaavojen muutokset
1) § 64 Hulhavanahon asemakaavan osittainen muu-
tos
2) § 63 Luokkavaaran asemakaavan muutos korttelis-
sa 52 ja lähivirkistysaluella
Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 19.11.2021 
alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa 
sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 19.11.2021 
Kaupunginhallitus

Valtuustosalissa 
to 2.12.2021 klo 18

Käsitellään
sääntömääräiset asiat.

Koronarajoitukset
huomioidaan.

Tervetuloa!

Keskustan Pudasjärven
kunnallisjärjestön 
SYYSKOKOUS

FC Kurenpojat
P19 FUTSAl-lIIgA 

FC KURENPOjAT - AS MOON
ti 30.11. klo 19 TS-salilla.

Tapahtumiin vapaa pääsy, kioski palvelee. 
Ottelussa on käytössä koronapassi, tulethan paikalle ajoissa ja 

vain terveenä. Maskin käyttöä suositellaan.

Koira kadonnut Korentojärven 
alueelta hävinnyt 20.11. koira; 
musta/ruskea/valkoinen. Tuore 
arpi vatsan leikkauksesta (ste-
riloitu). Panta ja hihna lähtenyt 
koiran mukana. Pelkää kovasti 
kaikkia. Jos on löytynyt, soita 044 
244 0142. Kiitos.

Ei auto ollut taksi,
takapenkillä poikia kaksi.
Toinen kun kotvan
hiljaa pysyi,
toinen jo kohta kysyi.
Miksi alat kun kasvat
suuremmaksi?
Ja se toinen vastasi

joutuisasti.
Alan poliisiksi,
tai porvariksi.
Oli vaihtoehtoja kaksi
ja se auto ei ollut taksi,
mi matkasi rattoisasti.

Eero Räisänen

Vaihtoehto

TYÖKESKUKSEN JA OSVIITAN 
JOULUMYYJÄISET

KE 1.12.2021 
KLO 9.30-14.30   
KAURALANTIE 3

MYYTÄVÄNÄ MM. ERILAISIA KÄSITÖITÄ, 
JOULUKORISTEITA JA LEIVONAISIA. 

TULE NAUTTIMAAN KAHVIOSSA 
TORTTUKAHVIT JA KOKEILEMAAN 

ONNEASI ONNENPYÖRÄSSÄ.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!  

MEILLÄ KÄY VAIN 
KÄTEISMAKSU!

KÄVIJÖIDEN KESKEN 
ARVOMME

AUTON PÄÄLTÄPESU
+VAHAUS

Pudasjärven Urheilijat ry

la 11.12.2021 klo 16.00 Puikkarin kokoustila. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

syyskokoUs

Hallitus
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Isänpäivänä 14.11. Kurenpo-
jat pelasi kauden toisen ko-
tiottelunsa AS Moonia vas-
taan. Ottelu ei noussut kovin 
kovatasoiseksi vastusta-
jan kapeasta rosterista sekä 
vastustajan melkoisen pas-
siivisesta pelitavasta johtu-
en. Kotijoukkue ei pystynyt 
nostamaan ottelun tempoa, 
vaan tyydyttiin pelaamaan 
hitaahkolla vauhdilla vas-
tustajan toiveen mukaises-
ti. Raahelaisille tämä ei kui-
tenkaan lopulta tuonut etua, 
sillä Kurenpojat oli tehokas 
viimeistelyssä. Maaleja ot-
telussa kuitenkin nähtiin. 
Lopputulos 9-2 (4-2) kertoi 
joukkueiden tasoeron. Ko-
tijoukkueen parhaana pal-

kittu Arttu Niemelä oli te-
hokas tehden viisi maalia ja 
syöttäen kolme. Niemelän li-
säksi maalinteossa onnistui-
vat Abdulaziz Azeza kah-
desti sekä Juuso Illikainen 
ja Aleksi Pihlaja kerran. Pu-
dasjärven Nesteen lahjoitta-
malla lahjakortilla palkittiin 
vierailta Jani Sillanpää. 

Viime viikonloppuna Ku-
renpojat kävi KePSin vie-
raana Kemissä, ja kauden 
loistavasta alusta ei näky-
nyt kentällä merkkiäkään. 
Kurenpojat floppasi KeP-
Sin edessä. Ottelu oli ta-
sainen, vaikkakaan pudas-
järveläiset eivät pystyneet 
omalle tasolleen oikein mil-
lään osa-alueella. Vastusta-

jan vahvaa pivot-pelaamista 
ei kyetty pelaamaan pois, ja 
kemiläiset käyttivät tilaisuu-
tensa. Kotijoukkue onnistui 
viemään pisteet tuloksella 
4-1 (1-0). Seuraavaan koitok-
seen joukkueella on viikko 
aikaa valmistautua ja korjata 
peli ennalleen. Ensi sunnun-
taina pelataan Ouluhallissa 
MBKU:a vastaan. Ottelu py-
ritään striimaamaan Kuren-
poikien Youtube-kanavalla.

P19  
Futsal-Liigassa 
Kurenpojilta  
vahva alku
Kurenpojat pelasi kauden 
ensimmäisen ottelunsa P19 

Futsal-Liigassa HauPan ja 
FC Kemin yhteisjoukkuetta 
vastaan. Ennalta arvioiden 
joukkueen pitäisi olla Liigan 
Pohjoislohkon voittajasuo-
sikki. Kurenpoikien nuori 
joukkue ei tätä hätkähtänyt, 
vaan lähti pelaamaan en-
nakkoluulottomasti. Ottelun 
alku oli vahvaa pudasjärve-
läisnäytöstä ja Kurenpojat 
siirtyikin jo 7. minuutilla 0-2 
johtoon. HauPa/FC Kemi yj 
kuitenkin pääsi peliin mu-
kaan ja tasoitti ottelun en-
nen taukovihellystä. Toinen 
puoliaika oli melkoisen ta-
saista, joskin Kurenpoikien 
pelisysteemi repeili ajoittain 
vahvan paineen alla. Kuren-
pojat taisteli ottelun lopus-

sa puolustaen, mutta ei toi-
saalta pystynyt ratkomaan 
ottelua itselleen loistavista-
kaan paikoista, joita muuta-
mia pystyttiin luomaan vielä 
toisellakin jaksolla. Vahval-
la taistelulla Kurenpojat otti 
arvokkaan pisteen lopputu-
loksella 3-3. Kurenpoikien 
kaikista maaleista vasta-
si ottelun parhaana palkittu 
Abdulaziz Azeza. Kotijouk-
kueen parhaan pelaajan pal-
kinto meni miesten Liigaa 
FC Kemissä pelaavalle Hen-
ri Seppälälle. Kurenpoikien 
puolustuksen lukkona toi-
mivat kuitenkin joukkueen 
nuorimmat pelaajat 14-vuo-
tias Barwani ”Pekos” Ka-
binga sekä 15-vuotias maali-

vahti Aaro Lapinlampi.
Kurenpoikien kausi jat-

kuu kotiottelulla tiistai-
na 30.11. kun vastaan tu-
lee raahelainen AS Moon. 
Kurenpoikien pelit pela-
taan edelleen yleisölle tur-
vallisuusohjeita noudatta-
en. Tapahtumissa otetaan 
käyttöön koronapassi, joka 
tarkistetaan kaikilta ylei-
söön tulevilta liikuntahallin 
ovella. Muistakin jo tutuik-
si tulleista korona-ajan oh-
jeistuksista tullaan pitämään 
kiinni. Toiveena on näin saa-
da pelattua ehjä ja hyvä kau-
si kotiyleisön kannustaessa.

Teija Niemelä

Kurenpoikien miehille voitto ja tappio

Kurenpojat taisteli arvokkaan pisteen Haukiputaalta. 
Kurenpoikien maalit viimeisteli Abdulaziz Azeza, joka palkit-
tiin myös Kurenpoikien parhaana pelaajana.

Puolustuksen lukkona oli Kurenpoikien maalivahti Aaro La-
pinlampi.

Koillismaan Omaishoi-
tajista ja Läheisistä Saila 
Käsmä-Karjalainen ja Lai-
la Setämää haluavat muis-
tuttaa meneillään olevasta 
Omaishoitajien valtakun-
nallisesta viikosta 21.-
28.11., jossa nostetaan esil-
le työikäisten, läheisestään 
huolehtivien ihmisten ase-
maa ja jaksamisen turvaa-
mista. 

Ruuhkavuodet eivät 
lopu pikkulapsiaikaan. 
Yli 700 000 suomalaista 
eli joka kolmas työssäkäy-
vä hoitaa läheistään ansio-
työn ohessa. Hoivatilanne 
voi olla hyvin kuormitta-
va. Silloin jaksamisen tu-
eksi tarvitaan järjestelyitä 
sekä yksityiselämässä että 
työssä.

Lapsiperheiden tuke-
miseen on työelämässä 
jo paljon hyviä ja vakiin-
tuneita käytäntöjä, mutta 
esimerkiksi iäkästä läheis-
tään hoitavan työntekijän 
tilanne tunnistetaan työ-
paikoilla huomattavasti 
huonommin. Tähän tarvi-
taan muutos.

Viikon aikana työelä-
män ja hoivan yhdistä-
misen haasteista kertovat 

mm. Alzheimerin tau-
tia sairastavasta äidistään 
huolehtiva siivousalan 
ammattilainen, tehtaan 
työnjohdossa työskentele-
vä vammaisen lapsen isä 
sekä skitsofreniaa sairas-
tavasta sisarestaan huo-
lehtiva etäomaishoitaja.

Omaishoitajien koke-
muksia julkaistaan tee-
maviikolla Omaishoita-
jaliiton somekanavissa 
(Facebook, Instagram, 
Twitter), omaishoitajayh-
distysten omissa kana-
vissa Uudeltamaalta Na-
papiirille. Kampanjassa 
käytetään aihetunnistetta 
#ruuhkavuodet.

“Haluamme herätellä 
työnantajia tunnistamaan 
läheisestään huolehtivat 
ihmiset työyhteisöissä. 
Valveutunut työnanta-
ja ottaa huomioon työn-
tekijöidensä elämäntilan-
teet ja kehittää aktiivisesti 
tapoja tukea ansiotyön ja 
omaishoidon yhteenso-
vittamista”, sanoo projek-
tipäällikkö Matti Mäkelä 
Omaishoitajaliitosta.

Pudasjärveläinen -lehti

Omaishoitajien 
viikolla tartutaan 

työikäisten 
hoivakuormaanTuulivoima on halvin tapa 

tuottaa sähköä.  Sen tuo-
tanto on lisääntynyt Suo-
messa voimakkaasti. Sa-
malla on kasvanut tarve 
lisätä jouston määrää voi-
majärjestelmässä. Joustoa 
tarvitaan, jotta sähköjärjes-
telmän tuotanto ja kulutus 
pysyvät tasapainossa myös 
siirryttäessä uusiutuviin 
energiamuotoihin. Sähkö-
varastot ovat tähän tarkoi-
tukseen mainio teknologia 
nopeutensa, säätökykynsä 
ja joustavuutensa ansiosta.

Koska aurinko ei aina 
paista, eikä tuuli aina pu-
halla, tarvitaan yhä enem-
män akkuvarastoja ja muu-
ta energian varastointia; 
energiaa pitää siis varas-
toida myöhempää käyttöä 
varten.  

Sähkövarastoilla kate-
taan lyhytaikaisesti tuotan-
non vajetta, ja niiden avulla 
säätäminen onnistuu nope-
asti. Akkuvarasto on erityi-
sen hyvä silloin, kun tarvi-
taan sähköverkon erittäin 
nopeaa säätöä. Sähköva-
rastot ovat tähän tarkoituk-
seen mainio teknologia no-
peutensa, säätökykynsä ja 
joustavuutensa ansiosta. 

Luonnollinen ratkaisu 
olisi rakentaa akkuvarasto-
ja tuulipuistojen yhteyteen, 
niin saavutettaisiin merkit-

täviä hyötyjä. Toimijat, ku-
ten tuulivoimayhtiöt, myy-
vät asiakkaille sähköä. Jos 
tuotannossa on vajetta, ne 
voivat ottaa sähköä akus-
ta, ja pystyvät näin myy-
mään tuottamaansa sähköä 
myös vajaatuotantonsa ai-
kaan. Mahdollisen verkko-
vian sattuessa tuulipuis-
ton sähkönsaanti saadaan 
myös varmistettua akulla. 

Sähkövarasto voi liittyä 
suoraan kantaverkkoon, 
olla osa olemassa olevaa 
voimalaitosta, kuten tuu-
lipuistoa, tai se voi liittyä 
suoraan jakelu verkkoon. 
Varasto on voi olla liitet-
ty tuulipuiston sisäiseen 
sähköverkkoon, jolloin 
sähköstä ei tarvitse mak-
saa siirtomaksuja tai säh-
köveroa. Tuulipuisto ja 
sähkövarasto voivat näin 
hyödyntää yhteistä sähkö-
verkon liityntäpistettä, jol-
loin siitä ei aiheudu erillis-
tä kustannusta. 

Huoltoasemien yhtey-
teen pitäisi myös alkaa ra-
kentamaan akkuvarastoja. 
Sen lisäksi että akkuvaras-
to tarjoaa säätövoimaa, se 
tuo joustavuutta sähköau-
tojen lataamiseen: pysy-
tään lataamaan nopeasti 
entistä useampia sähköau-
toja kerralla ylikuormitta-
matta paikallista jakelu-

Sähkövarastoinnilla Suomesta 
uusiutuvan energian keidas

Toivo Miettinen ehdottaa sähkön varastointia akkuihin.

verkkoa. 
Latausta tarjoavalle 

huoltoasemalle sähköva-
rasto on varmistava tekijä 
vastaten fossiilisten poltto-
nesteiden varastosäiliöitä. 
Se ei siis ole pelkkä kustan-
nuskysymys.

Paikallisten sähkövaras-
tojen avulla verkkoyhtiöt 
voisivat myös tehokkaam-
min hallita siirtoverkon 

kuormitusta, lisäksi ak-
kuvarastot pystyvät myös 
loissähkön kompensoin-
tiin. Akkuvarastojen ra-
kentaminen huoltoasemien 
yhteyteen olisi siis kaik-
kien osapuolten yhteinen 
etu.

Toivo Miettinen
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-100 €
Plussa-kortilla

ilman korttia 399,00

Puucee- ja 
komPostikuivike 
cello 50 l

akkutuhkaimuri FXa 
Xclick 18v 12l runko

sähkökiuas harvia cilindro 
6,8kW Black steel Pc70

rajoitettu erä 
tarjous 

käsivalaisimia

lamPaantalja 
valkoinen tai 
Beige 60X90 cm

laminaatti goodiy 
nauvo h2709 8mm kl32 
tammi 1,99m²

linjalaser ja kolmijalka 
FXa 2r Punainen 
itsetasaava setti

790 7990 29900

-50% 3990 1190

2995

sk
2

- säiliö 12 l 
- Hepa F7 suodatin 
- imuletku 1 m + 23 cm 
suulake

Harvia Cilindro Black 
steel -kiukaat (PC 70 
& PC 90) kätkevät 
sisälleen massiivisen 
kivimäärän, joka 
tarjoaa nautinnollisen 
saunaelämyksen. 
Pilarimallin suuren 
kivipinnan ansiosta 
lämpö leviää tasaisesti 
saunaan.

kaunis ja 
pehmeä aito 
lampaantalja, 
joka sopii 
istuinpääl-
liseksi tai 
sisustusele-
mentiksi.

m2

Goodiy nauvo 
-laminaatti on luon-
nollisen vaalean 
sävyinen, aidon 
tammipuun oloinen 
lankkukuosinen 
8 mm paksu 
laminaatti.

Harrastelijan käyt-
tövalmis setti, jossa 
itsetasaava punai-
silla lasersäteillä 
varustettu FXa 
2r -ristilinjalaser 
sekä 35–102 cm:n 
työskentelyalueen 
FXa-kolmijalka. 
sisäkäyttöön 
vaaka- ja pys-
tysuoralinjojen 
määrittämiseen.

turpeesta ja puulas- 
tuista valmistettu seos, 
jota käytetään kompos-
tiin ja kompostoiviin 
käymälöihin lisäämään 
ilmavuutta ja tasaa- 
maan kosteutta.  
Puulastut ovat  
kuivattua männynkuorta.

(13,90) (99,85)

(69,00)
(15,90)

(59,90)

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi.  

Puh. 0207 424 555  
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. 
www.huonekaluliikeheikkila.fi

VUOTTA
59

1962
2021

Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.

FRIDAYBLACK TARJOUKSETLOPPU VIIKON

VALAISIMET 

-20%
SINFONIA & SCANDIC

VUODEMALLISTO

-25% -25% -25%

MALMö 
3-SOhVA
Texas-kankaalla
höyhentäytteellä

osAllIstu 
100€ 

lAhjAkoRtIn 
ARvontAAn!

Arvotaan 
perjantaina 
26.11.2021

VErhO 
UUTUUKSIA
valk, rosa, beige ja harmaa

130x250 cm

998€ 30€
2 kpl 10€

20€

MATOT 

UNICO FINLAND 
SOhVAT

tilausmalliston toimitukset 2022

14€

TähDET 

JOULUVALO TARJOUKSIA!
LIppUTANKO-
VALOSArjA

65€
(109€)

TOTEUTAMME NYKYISIN 
REMONTTEJA MYÖS 

Pudasjärven ja syötteen 
AlUEEllA pAIKAllISEN 

REMONTTIASENTAJAN vOIMIN.

• Kylpyhuoneet • Saunat • Sisustukset • Keittiöt • Sähkötyöt 
• LVI-työt • Ulkoremontit • Kosteusvauriot • Kengitykset

020 741 5060 | Pajatie 4 | 90140 Oulu

Meille on tärkeää, että kaikki remontit
asiakkaittemme kodeissa hoidetaan 

ammattitaidolla ja tässä poikkeustilanteessa 
asiakasta kunnioittaen.

Lue lisää onnistuneista remonteista:
www.remonttiidea.fi


