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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Loistavat 
lumiolosuhteet 

Iso-Syötteellä s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 16.1.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Pudasjärven toimisto, Toritie 1, p. 040 844 2028.

Metsäveroilmoitus 
kannattaa tehdä aina.
Välty ruuhkalta - varaa aika omalta 

metsäasiantuntijalta.

Juho Alatalo  040 731 8418
Teemu Leppänen  040 148 6380
Petri Onkamo  040 715 7293
Jari Tyni  0400 286 499
Sami Vengasaho  0400 183 351
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M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

-  58 m2 remontoitu KAKSIO  
Naamangantie 580 € + sähkö ja vesi

-  78 m2 kolmio Iijokiseudun talo.  
Vuokra 700 € + sähkö ja vesi

-  50 m2 lämmintä hallitilaa nosto ovella.
 290 € + alv. sis. sähkö ja vesi.
-  n. 150 m2 lämmintä hallitilaa. 
 Vuokra 7 €/m2 + alv. sis. sähkö ja vesi
-  2 kpl toimistot 12 m2

Pudasjärven toimisto, Toritie 1, p. 040 844 2028.

METSÄVEROILTA
 Aika: Tiistaina 21.1. klo 18.00

Paikka: Pohjantähden auditorio.
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Tervetuloa!

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOVERHOUSTYÖT,

IKKUNA- ja OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen P. 040 742 0449

honkatek@gmail.com

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
maanantaisin klo 17.

Tervetuloa!

KIrPPIs mA-TI 
20.-21.1.  

KLO 11-15. 
Körkön entisellä 

leipomolla 
Lukiontie 1 Tervetuloa!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat:  ke 22.1. kehysesittelijä 
koko päivän!, ke 29.1. ja ke 19.2.

www.utacon.fi

"
OsTETAAN

mETALLIrOmUA

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Ostamme ja noudamme kaikenlaiset 
metalliromut ja romuautot.

Maksamme korvauksen 
yli 1000 kilon eristä.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

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

 värit musta ja valkoinen

Nokia WiNter light 
kumisaapas

9990

39-.

akkuporakoNe makita 
DF333DWYe 12v. 2x1, 5ah 
+ ruuvikärkisarja 47 osaa 

YHTEISHINTAAN

rajoitettu erä!

Niemitalon Juustolan
kahviossa mm.

Tervetuloa!

Herkkuhetkiin... Niemitalon Leipäjuustoa! 

Niemitalon Juustolan Lounas-Kahvila
Hetekyläntie 8, Pudasjärvi

Avoinna: Ma-La 9-16, Su 11-16

Mahtava 
Leipäjuusto-
TARJOUS!

3 kpl 1/1 
Leipäjuustoa

tai
6 kpl 1/2 

Leipäjuustoa

Tuoretta ja voi pakastaa!
vain 20€

Suosittua
KOTIRUOKA-
LOUNASTA

Ma-La klo 9-14
Su klo 11-15. 

Tervetuloa 
herkuttelemaan!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 19.1. kello 10, Timo Liikanen, 
Eva-Maria Mustonen, Jukka Jaakkola. Messua voi seurata 
suorana videolähetyksenä seurakunnan YouTuben kautta, 
linkki kotisivulla. Kirkkokahvit ja kevään kirkkoväärtivuo-
rojen jako.

Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoron sävelhartaus seu-
rakuntakodissa ti 21.1. kello 18.30. Kuoroa johtaa Tommi 
Hekkala, hartaus Timo Liikanen. Ohjelma 5 €.

Kuorot: Vox Margarita ke 22.1. kello 18, Sarakylän kap-
pelikuoro to 16.1. kello 18, kirkkokuoro ke 23.1. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 16.1. kello 12.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 16.1. kello 17.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  kel-
lo 10-13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 20.1. kello 18.

Keittolounas työnhakijoille seurakuntakodissa ke 22.1. 
kello 12-13.30, keskustellaan osatyökykyisyydestä, työky-
vystä ja mietitään yhdessä mitä voisimme tehdä. Ilmoitta-
tumiset 16.1. mennessä Aili Jussila 040 587 4971 tai Eeva 
Leinonen 0400 866 480.

Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 20.1. 
kello 17. Perhekerho seurakuntakodissa ke 22.1. kello 10-
12.30

Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastanoh-
jaajille.

Siioninvirsiseurat ja vuosikokous Liepeen väentuvassa pe 
24.1. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 19.1. kello 
13 (Tuomas Holma, Keith Hakso).

Kastettu: Janni Minea Pauliina Harju, Eino Viljam Venga-
saho.
Haudattu: Maria Hyttinen 96 v, Anna Reeta Peuraniemi 85 
v. 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 mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Sanoi Hämeen Heinrikki 
Eirikille veljellensä: 
”Läkkäs maita ristimähän, 
 mailla ristimättömillä, 
paikoilla papittomilla!”
- Piispa Henrikin surmavirsi - 

Perimätiedon mukaan piispa Henrik ja 
kuningas Eerik suuntasivat ensimmäisen 
ristiretkensä Varsinais-Suomen Kalantiin 
1100-luvulla. Suomen suojeluspyhimyk-
sen piispa Henrikin päivää vietetään pe-
rinteisesti 19.1. Tunnetun legendan mu-
kaan piispan tappoi Suomessa murhamies, 
kun piispa oli nuhdellut tätä. Suomen kan-
sanperinne kertoo Köyliön isännästä Lal-
lista, joka tappoi piispa Henrikin järven 
jäälle 20.1.1156. Surmavirren mukaan Lal-
lin aseena oli kahden käden lyömämiekka, 
joidenkin tarinoiden mukaan kirves. Piis-
pa Henrik oli antanut palvelijoilleen oh-
jeet, miten toimia hänen kuolemansa jäl-
keen: piispan ruumis oli laitettava härkien 
vetämiin vaunuihin ja hautapaikka oli teh-
tävä sinne, missä härät pysähtyisivät. Näin 

piispan haudan paikaksi tuli Nousiainen. 
Piispa Henrikiin liittyvät kulttipaikat 

Köyliössä ja Nousiaisissa olivat keskiajalla 
tärkeitä pyhiinvaelluskohteita. Osa piispan 
luista siirrettiin Turun tuomiokirkkoon, 
jossa niitä säilytettiin upeassa pyhäinjään-
nösarkussa. Turun tuomiokirkko oli tun-
nettu pyhäinjäännösten eli reliikkien ko-
koelmastaan. Talvi-Heikin jälkeen 21. 
tammikuuta Turussa vietettiinkin vuosit-
taista reliikkijuhlaa, jolloin kansa tungek-
si katsomaan arvokkaita ja ihmeitä tekeviä 
pyhäinjäännöksiä. Keskiajan suomalaisten 
arjessa Jumalan ajateltiin olevan aktiivises-
ti läsnä. Jumala osoitti tämän läsnäolon ih-
meellisillä tapahtumilla, joko tiettyjen ih-
misten tai vaikkapa pyhäinjäännösten 
kautta. Ihmeiden kieltäminen oli jumalan-
pilkkaa. 

Varsinkin keskiajalla katolisessa Suo-
messa piispa Henrikiltä rukoiltiin apua sai-
rauksiin ja onnettomuuksiin. Hänen legen-
dansa kertoo tapauksesta, jossa piispa oli 
herättänyt pojan kuolleista. Piispan ker-
rottiin myös auttaneen merimiehiä myrs-

kyssä. Nämä tunnusteot kuulostavat ko-
vasti Jeesuksen vastaavilta. Usein legendat 
kertoivat pyhimysten tehneen samanta-
paisia asioita kuin Jeesus, selvästikin ko-
rostaakseen heidän pyhyyttään ja arvo-
valtaansa Kristuksen seuraajina.  Monet 
kirkon pyhimyksiksi korottamat henkilöt 
kokivat myös väkivaltaisen lopun Jeesuk-
sen tavoin. Pyhimysten elämänkerrat näyt-
tävät liittyvän Jeesuksen sanoihin: ”Totises-
ti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja 
kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se 
kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakas-
taa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka täs-
sä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa 
ikuisen elämän.” (Joh. 12:24-25)

(Tekstissä on käytetty apuna Ilari Aal-
lon ja Elina Helkalan kirjaa Matkaopas 
keskiajan Suomeen.)

Eva-Maria Mustonen 
seurakuntapastori

Henrik — Suomen piispa ja pyhimys

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttoreilla sävelhartaus 

Pudasjärvellä
Pohjois-Pohjanmaan kant-
torit kokoontuvat tiistai-
na 21.1. opintopäivään 
Pudasjärvellä. Päivän 
päätteeksi kanttoreista 
koostuva kuoro pitää il-
tamusiikin Pudasjärven 
seurakuntakeskuksessa. 
Kuoroa johtaa Tommi 
Hekkala. Tilaisuus alkaa 
kello 18.30.

Pohjois-Pohjanmaan 
Kanttori-urkuriyhdis-
tyksen alue kattaa Ou-
lun tuomiorovastikunnan, 
Koillismaan ja Limin-
gan rovastikunnat. Yhdis-
tys täyttää tänä vuonna 
70 vuotta ja sitä juhlitaan 

marraskuussa Oulussa. 
Toiminnassa on mukana 
myös muutamia kantto-
reita Kainuusta ja Oamk:n 
kirkkomusiikin opiskeli-
joita. Kanttorit kokoontu-
vat vuosittain kaksi kertaa 
alueensa seurakunnissa 
ammatillisten asioiden ja 
erityisesti yhteisen mu-
siikin tekemisen merkeis-
sä. Kanttorien yhteistyön 
hedelmänä on syntynyt 
mm. neljä äänitettä ja teh-
ty useita opintomatkoja. 
Viime syksynä opintomat-
ka tehtiin Saksaan.

Keijo Piirainen

Kuvassa kanttorien kuoro laulaa Berliinin Mariankir-
kossa viime syksyn opintomatkalla. Kuva Pauliina Pih-
laja-Mikkonen.

Pudasjärven Optiikassa 10-vuotissynttärit
Pudasjärven keskustas-
sa vuoden 2010 alussa op-
tikkoliiketoiminnan aloitta-
nut optikko Mikko Vilppola 
juhlisti asiakkaiden kans-
sa keskiviikkona 8.1.10-vuo-
tissynttäreitä. Asiakkail-
le oli tarjolla Halla&Cafeen 
täytekakun kera kahvitar-
joilu sekä monenlaisia tuo-
tetarjouksia ja kehyksissä 
kevään uutuuksia. Synttä-
ritarjousten, mm. monite-
holasien ostajalle kehyk-
set ilmaiseksi! Fasebookissa 
oli lisäksi silmälasiarvonta. 
Vilppola muistutti, että liik-
keestä saa kaikki näönhuol-
toon liittyvät palvelut, kuten 
silmä- ja aurinkolasit, piilo-
linssit sekä tietenkin opti-
kon- ja silmälääkärin näön-
tutkimukset. Pudasjärven 
Optiikassa viikoittain liik-
keen silmälääkärin vastaan-
ottoa hoitaa silmätautien 
erikoislääkäri Markku Teira-
maa, joka oli myös juhlapäi-
vänä paikalla. Hyvin suosi-
tuksi palveluksi Vilppola on 
kokenut viime vuosien aika-
na myös reunahiontapalve-
lut, jotka hoituvat nopeasti ja 
laadukkaasti liikkeen oman 
reunahiontakoneen ansiosta. 
Asiakas voi siis teetättää hel-
posti uudet linssit omaan en-
tiseen kehykseen edullisesti.

Synttäripäivänä liikkees-

sä oli maahantuontia har-
joittavan perheyritys Akop 
Oy:n yrittäjä Nono Haarala 
esittelemässä tämän vuoden 
Imago, Pix ja I-spax -uutuus-
kehyksiä. Hän kertoi valikoi-
miin kuuluvan laadukkaita 
ja muodikkaita silmälasike-
hyksiä alan luotetuilta ja ar-
vostetuilta valmistajilta. Esi-
merkiksi ranskalainen 
valmistaja tekee kehykset 
käsityönä ja perheyrityksel-
lä on alan kokemusta yli 100 
vuoden ajalta. Mallistot ovat 
huolella valittuja, ja pyritään 
huomioimaan asiakkaan toi-
veet ja mieltymykset. Lah-
desta kotoisin oleva Haara-
la kertoi Pudasjärven olevan 

10-vuotisjuhlapäivänä oli vilkasta koko päivän. Silmälasikehyksien maahantuojayrittäjä 
Nono Haarala (vasemmalla) esittelemässä silmälasikehyksien uutuuksia.

Eija Koivu-Slotte käytti juhlapäivänä aviomiehensä Magnus 
Sloten silmälasijoululahjan ja osti silmälasit optikkoyrittä-
jä Mikko Vilppolalta. 

tuttu paikka, koska perheel-
lä on ollut vapaa-ajan asun-

to Syötteellä yli 20 vuoden 
ajan. HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

AnAnAs
Costa Rica

Karinimen Kananpojan

fileepihvit
1 kg

atria perhetilan

kAnAn sisäfileet
450-600 g (8,32-11,09/kg)

799
Rs 499

Rs

miniluumu-
tomAAtti
250 g (3,56/kg)  
espanja/ marokko

089
Rs

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 16.-19.1. 
ELLEI TOISIN MAINITA

ilman korttia 10,50 rs
-23%

Plussa-kortilla

Aika palata
ARkeen

ilman korttia 6,45 rs (10,75-14,33/kg)

-22%
Plussa-kortilla

pARAstA nyt 

tAmmikuussA

099
kg

nopeA
kanapasta

KatSo reSepti:
k-supermarket.fi tai  

K-ruoka -sovellus

tulppAAni
väRimix, 15 kpl  
suomi

699
kimppu

 

suomAlAinen  
nAudAn jAuhelihA 10 %
600 g (8,32/kg)

499
Rs

SUOMI
KARINIEMEN  
KANANpOJAN

koipipAlAt
n. 1,0-1,5 kg

295
kg

 

keRäkAAli
suomi

099
kg

Voimassa to-la 16.-18.1.

tuoRe tAimen
kAsvAtettu, suomi

1295
kg

eRä

SUOMI

299
kpl

VaaSan
kvinoA -ChiA 
siemenleipä

300 g (9,97)

Meillä 

paistettu! 

Viikon 

paistoleipä! 

 haUhaU haUantai
koiRAnmAkkARA
4 pACk (4x500g), raj. 2pkt/talous

099
pkt

eRikois eRä!

Etelä-Suomen kärvistel-
lessä vesisateissa, Suomen 
eteläisimmässä tunturis-
sa Iso-Syötteellä nautittiin 
ennätyksellisen vilkkaas-
ta ja lumisesta joulusta ja 
vuodenvaihteesta. Alu-
eelle tälle kaudelle tehdyt 
suurinvestoinnit auttoivat 
vauhdittamaan myynti- ja 
asiakasennätyksiin. Marras-
joulukuussa valmistuneet 
majoitus-, infra- ja palvelu-
hankkeet monipuolistivat 
tunturin tarjontaa kertahei-
tolla.

Reilusti yli puolimetriset 
hanget ja avointen rinteiden 
määrä onnistuivat aktiivi-
sesta viestinnästä huolimat-
ta yllättämään monet Etelä- 
ja Keski-Suomesta saapuvat 
lomalaiset. Loppuvuoden 
hyvien pakkaskelien ja suu-
ren luonnonlumen määrän 
ansiosta Iso-Syötteen seitse-
mästätoista rinteestä avoin-
na oli joululomalla jo 16.

– Lumitilanne Iso-Syöt-
teellä on mielettömän hieno 
ja asiakkaita oli rinteillä jou-
lusesonkina tuhansia enem-
män kuin edelliskaudella sa-
maan aikaan. Olosuhteiden 
lisäksi kiitosta tuli kesän ai-
kana tehdyistä rinneinves-
toinneista, joihin kuului 
valaistuksen uusimista ja 

Laskettelija Iso-Syötteen eturinteillä 5.1.2020.

Loistavat lumiolosuhteet Iso-Syötteellä

Kaikissa KIDE Huoneissa on keittiö, kuivauskaappi ja parveke.

rinteiden maapohjien muok-
kauksia, kertoo Hiihtokes-
kus Iso-Syöte Oy:n toimitus-
johtaja Jorma Terentjeff.

Asiakkaat viihtyivät rin-
teessä pitkään, kasvua näh-
tiin erityisesti 4-6 päivän li-
puissa. Yhä useampi myös 
vuokrasi lasketteluvälineet 
paikan päältä.

Uutta  
hotellimajoitusta ja 
palveluita
Uusi Iso-Syötteen keskus 
vauhditti osaltaan asiakas-
virtojen kasvua talvikau-
den ensimmäisellä seson-
gilla. Marras- joulukuussa 
valmistunut investointiko-
konaisuus sisältää 60 huo-
neisen KIDE Hotellin oheis-
palveluineen, ravintola Tuba 
Iso-Syötteen, KIDE Kunto-
salin ja Pudasjärven kau-
pungin tapahtumatila Lumi-
Areenan.

–Uusi kokonaisuus sai 
loistavan vastaanoton asi-
akkailta ja KIDE Hotellin 60 
keittiöllistä ski-in huonet-
ta olivat loppuunmyytyi-
nä lähes koko sesongin ajan. 
Asiakkaat löysivät uusien 
palveluiden pariin ja myös 
ravintola Tuba ja LumiAree-
na saivat lennokkaan läh-

dön. Yksi suurimmistä yl-
lättäjistä oli KIDE Kuntosali, 
jossa treenaajia riitti päivit-
täin aamusta iltaan. Sekä 
harrastajien, että ammattiur-
heilijoiden käyttöön sopiva 
sali oli sekin selvästi kaivat-
tu lisä Iso-Syötteen palvelu-
tarjontaan, Jorma Terentjeff 
kertoo.

Lauhoista päivistä huoli-
matta lumitilanne Iso-Syöt-
teellä on edelleen ennätyk-
sellinen ja myös alkaneen 
vuoden ensikuukausis-
ta odotetaan vilkkaita. Uusi 
KIDE Hotelli palveluineen ja 
hissilippuetuineen houkut-

telee laskettelevia asiakkaita 
myös huippusesonkien ul-
kopuolella.

–Tammi-helmikuussa on 
loistava aika vierailla tun-
turissa ja nauttia rinteis-
tä, LumiAreenan ja Tuban 
esiintyjistä, sekä muista mo-
nipuolisista talviulkoilu-
mahdollisuuksista. Alku-
vuodelle saa vielä hyvin 
äkkilähtöjäkin, mutta hiih-
tolomaviikoilla tunturiin 
mielivien kannattaa vara-
ta lomansa pian, Terentjeff 
vinkkaa.

Veinalotta Vesterinen
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Pudasjärven kaupunki tarjo-
si yhdistystoimijoille opastus-
ta kehittämis- ja toimintatuki-
en hakemiseen keskiviikkona 
8.1. Paikalla oli parikymmentä 
kuulijaa.

Joulukuun alkupuolella ky-
seiseen aiheeseen oli ennakoi-
va infotilaisuus ja nyt Sinikka 
Mosorin esitteli kohta kohdal-
ta, hyvin seikkaperäisesti ja 
kansanomaisesti hakemusten 
täyttämisen sekä turvasähkö-
postin lähettämisen. 

Vuoden 2020 kehittämis- ja 
toimintatukiin liittyen aineis-
toa löytyy myös kaupungin 
nettisivuilta.

Yhdistystoimijoille kootaan 
omia nettisivuja kaupungin si-
vujen alle. Näitä kanavia kan-
nattaa seurata, sillä tietoja päi-
vitetään sinne sitä mukaa kuin 
niitä tulee.

Pudasjärven kaupunki va-
raa talousarvioon vuosittain 
tietyn määrärahan jaettavak-
si kehittämis- ja toimintatuki-
na erilaisille rekisteröidyille 
yhdistyksille, yksityisille sekä 
rekisteröimättömille ryhmille 
Pudasjärvellä tapahtuvaan toi-
mintaan. 

Kaupunginhallitus on päät-

tänyt vuoden 2020 jakope-
rusteen painopisteiksi hyvin-
voinnin, asumisviihtyvyyden, 
luonnonarvojen huomioimi-
sen, turvallisuuden sekä kai-
kenlaisen yhdessä tekemisen. 
Erityisesti pyritään hyödyntä-
mään paikallisia vahvuuksia 
ja tarjontaa. Näillä tukirahoilla 
tehdyistä toimista ja tapahtu-
mista kukin yhdistys viestii eri 
tavoilla. Kaupunki on ohjeis-
tanut yhdistyksiä nimeämään 
tiedotusvastaavan, joille anne-
taan myöhemmin kevään aika-
na koulutusta sekä ohjeet tie-
dottamisesta. 

Kehittämis- ja toimintatu-
kien hakuaikaa on helmikuun 
viidenteen päivään klo 16 saak-
ka. Tukia haettaessa tarvitaan 
liitteeksi ainoastaan tämän 
vuoden toimintasuunnitelma. 
Hakemukset laaditaan toimin-
takokonaisuuksina ja tarvitta-
essa eritellään kustannusten 
yhteissumma, sillä niihin liit-
tyy usein paljon muutakin kuin 
pelkät ostopalvelukulut.

Selvitykset vuoden 2019 
saatujen tukien käytöstä tu-
lee toimittaa Pudasjärven kau-
pungille 14.2.2020 klo 16 men-
nessä. Viime vuoden saatujen 

avustusten selvityksen liitteik-
si tarvitaan toimintakertomus 
vuodelta 2019 sekä kopio kui-
teista mihin rahaa on käytetty. 
Mikäli toimintakertomusta ei 
ole vielä hyväksytty yleisessä 
kokouksessa, voi selvityksen 
liitteeksi laittaa ”raakileen” ja 
toimittaa myöhemmin hyväk-
sytty versio. Jos puolestaan ku-
lutositteita ei ole mahdollista 
liittää selvitykseen mukaan, tu-
lee kahden tilinpitoon perehty-
neen henkilön todentaa omalla 
allekirjoituksella, että selvitys 
perustuu kyseisiin menotosit-
teisiin. 

Viime vuoden aikana käyt-
tämättä jääneen tuen määräs-
tä on pitänyt tehdä siirtoano-
mus Pudasjärven kaupungille 
marraskuun loppuun mennes-
sä, jolloin käyttämättä jääneet 
rahat on voitu siirtää kuluval-
le vuodelle. 

Tämän vuoden kehittä-
mis- ja toimintatukihakemuk-
set liitteineen sekä viime vuo-
den avustuksien selvitykset 
liitteineen tulee lähettää en-
sisijaisesti turvasähköpostin 
kautta. Tätä mahdollisuutta 
voi käyttää ilman allekirjoituk-
sia ainoastaan yhdistyksen ni-

menkirjoitusoikeutettu henki-
lö. Allekirjoitetut asiapaperit 
liitteineen voi jättää myös Pu-
dasjärven kaupungintalon 
asiakaspalveluun sen aukiolo-
aikoina tai toimittaa postitse.

Viimeisen Patentti- ja rekis-
terihallitukselta saadun tiedon 
mukaan Pudasjärvellä toimii 
noin 250 yhdistystä. Vapaaeh-
toiset yhdistysaktiivit tekevät 
tärkeää työtä kunnassa, jolloin 
muualle muuttaneitten sekä 
paikkakunnalla vierailevien on 
mukava tulla yhteisiin tapaa-
misiin.

Nuoria toivotaan yhdistyk-
siin mukaan lisää, sillä nuoril-
la on aina uusia tuulia tarjotta-
vana!

Vuosittain yhdistykset ko-
koontuvat muutaman kerran 
yhteisiin Kyläneuvostotapaa-
misiin eri puolelle pitäjää, jois-
sa vaihdetaan kuulumisia sekä 
käsitellään yhteisiä asioita.

Järjestöyhdyshenkilö, ta-
pahtumatuottaja sekä yhdis-
tysagentit toimivat linkkeinä 
yhdistysten ja kaupungin välil-
lä. Yhdistyksiltä toivotaan roh-
keaa yhteydenottoa!

Terttu Salmi

Yhdistyksille tietoa ja opastusta 
kaupungin avustusten hakemiseen

Pudasjärvi-lehteen on toivot-
tu juttua Kalle Saralasta, jon-
ka rahastosta on vuosittain 
jaettu Pudasjärven Maamies-
seuran stipendejä. Viimek-
si stipendin sai sarakyläläis-
syntyinen agrologi Kaisa 
Kummala, josta oli uutinen 
vuoden 2020 ensimmäises-
sä Pudasjärvi-lehdessä. Iivari 
Jurmu on koonnut Saralasta 
elämänkerran, joka julkais-
taan tässä lyhennettynä. 

Kalle Sarala syntyi 
20.6.1882 Posion Kynsijär-
ven kylässä. Kallen ollessa 5 
-vuotias hänen isänsä Mat-
ti Kynsijärvi muutti perhei-
neen Sarakylään ostettuaan 
sieltä Saralan tilan ja ajan ta-
van mukaan sukunimi muut-
tui Saralaksi. Aika johon Kal-
le syntyi, oli monella tapaa 
kehittymätöntä ja elämisen 
olosuhteet valtaosin puut-
teelliset. Näistä lähtökohdista 
lähti hänen intonsa alkaa ke-
hittää elinympäristöään yhä 
elinvoimaisemmaksi ja vau-
raammaksi. Oma isä Matti oli 
esimerkillään suunnan näyt-
täjänä siihen, miten rehelli-
nen työ tekijänsä palkitsee.

Kaikenlainen maatalou-
den edistäminen ja kehittä-
minen oli Kalle Saralalle sy-
dämen asia. Saralan kotitilan 
pellot salaojitettiin ensim-

mäisenä Pudasjärvellä. Suo-
peltojen salaojitus toteutettiin 
ensimmäisenä koko Pohjois-
Pohjanmaalla. Peltopinta-ala 
lisääntyikin ripeästi kuudes-
ta hehtaarista kymmenkertai-
seksi. Sen lisäksi raivattiin jo-
kivarsia luonnonniityiksi. 

Nuorena miehenä 26 vuo-
tiaana Kalle Sarala osallistui 
koolle kutsuttuun Maalaislii-
ton perustavaan kokoukseen 
vuonna 1906, jonka toimintaa 
ohjaaviin sääntöihin sisälly-
tettiin puutteessa elävien ih-
misten ja syrjäisten seutujen 
elämän olosuhteiden paran-
taminen. Yhteiskunnallinen 
oikeudenmukaisuus oli yksi 
arvo, jota hän kantoi muka-
naan koko elämänsä ajan. 
Kaksi vuotta myöhemmin 
Maalaisliiton paikallisosas-
to perustettiin myös Saraky-
lään. Kalle toimi johtokunnan 
puheenjohtajana kuolemaan-
sa saakka. Sarala oli kaksi 
kertaa 1925 ja 1931 presiden-
tin valitsijamiehenä. 

Jo alkuvuodesta 1912 Kal-
le oli saanut vaativan, mut-
ta mieluisan tehtävä alkaa 
tiestön rakentamisen pitä-
jän keskustasta Livojoki vart-
ta Sarakylään. Postipysäk-
ki Sarajärvelle saatiin 1908 
ja puhelinverkoston aikaan-
saaminen oli yhtenä välttä-

mättömänä edellytyksenä ke-
hitystä janoavan kyläkulman 
elämän virittäjänä. Kehityk-
sen hidastajaksi koettiin ra-
han puute jonka ongelman 
korjaamiseksi Kalle yhdessä 
kylän isäntien kanssa päät-
ti perustaa Sarakylän Osuus-
kassan vuonna 1913. Hän 
toimi sen hallinnon puheen-
johtajana perustamisvuodes-
ta aina vuoteen 1957 saakka. 
Yhteistoiminnan kanssaih-
misten kesken Kalle koki 
voimavarana. Hän oli aloit-
teen tekijänä Maamiesseuran 
perustamisessa kotikylään 
vuonna 1926. Samoin Kal-
le teki esityksen Metsänhoi-
toyhdistyksen perustamises-
ta Pudasjärvelle. Ansioistaan 
tasavallan presidentti myönsi 
hänelle taloustirehtöörin ar-
vonimen, sekä Suomen Lei-
jonan ritarikunnan ansioris-
tin, jonka myönsi presidentti 
Urho Kekkonen. Häneen Kal-
le Saralalla olikin hyvät suh-
teet. Presidentti vieraili Sara-
lassa vuonna 1958.

Kansakoulu  
sivistyksen kehto
Valveutuneena kotikylän ke-
hittäjänä Kalle oivalsi koulu-
sivistyksen merkityksen kai-
kessa toiminnassa. Kallen 

perusteltu hanke koulun pe-
rustamiseksi lähti etenemään 
kohti toivottua päämää-
rää. Koulu aloitti toimintan-
sa vuonna 1918 ja luontevas-
ti SARALAN pirtissä, kun 
koulutiloja ei vielä ollut ra-
kennettu. Uusi koulu val-
mistui loppuvuodesta 1921. 
Maamieskoulun saamises-
sa Pudasjärvelle hänen pa-
noksensa oli keskeinen. Laa-
ja-alaisen näkemyksensä 
osoituksena löytyy ansiolu-
ettelosta myös jäsenyys lähe-
tystössä, jonka asiana oli yli-
opiston suomalaistaminen.

Kunnallisissa  
luottamustehtävissä
Mittava on se työmäärä, min-
kä Sarala antoi kotikuntansa 
kehittämiseksi ollessaan val-
tuuston jäsenenä vuodesta 
1918 vuoteen1957. Hän toimi 
myös useissa keskeisissä lau-
takunnissa jäsenenä. 

Edistyksellisenä yhteis-
kunnallisena visionäärinä hä-
net valittiin Oulun läänin Ta-
lousseuran valtuustoon ja 
oli pitkään myös johtokun-
nassa. Asutustoimikuntaan 
ja maanvuokralautakuntaan 
osallistuminen avasi hänelle 
tilaisuuden nähdä ne tarpeet, 
joita väestön asuttamisen on-

Kalle Sarala Korpikylästä yhteiskunnan rakentajaksi

Madilta ja Kalle Sarala. 
Presidentti Urho Kekkonen ja Kalle Sarala olivat hyviä tut-
tuja. Kekkonen vieraili Kallen kotona vuonna 1958. 

Kalle Saralan aloitteesta perustettiin Maamiesseuran Sara-
kylään vuonna 1926. Samoihin aikoihin Kalle teki esityksen 
Metsänhoitoyhdistyksen perustamisesta Pudasjärvelle.

nistumiseksi olisi otettava 
huomioon. Myös maakunta-
tasolla hän osallistui osuus-
toiminnan hallintotehtäviin. 

Kun ihmisenä luonneh-
tii Kalle Saralaa, tulee hänet 
tunteneiden kertomuksis-
sa esille hänen kansanomai-
nen luonteensa. Kyky pyrkiä 
aina suhtautua vakavan asi-
allisesti kysymyksiin ja hake-
maan järkeviä ratkaisuja, oli 
hänen tapansa toimia. Hel-
posti lähestyttävänä ihmise-
nä hän saavutti laajaa arvon-
antoa aikalaisissa. Kuvaavaa 
hänen monitaitoisuudestaan 
osoittaa hänelle annettu teh-
tävä toimia veronkantajana ja 
ulosottomiehenä. Näissä teh-
tävissä hänelle kehittyi tai-
to kohdata erilaisia ihmisiä 
ja heidän elämäntilanteitaan. 
Näistä kokemuksista hänel-
lä oli sitten hyötyä uudistiloja 
perustavien asutustilallisten 
alkuvaikeuksien ymmärtä-
miseksi.

Kanssaihmisenä
Kalle syntyi kristittyyn kotiin, 

jossa ohjattiin näiden elämän-
arvojen mukaisesti tekemään 
työtä tunnollisesti ja rehelli-
sesti niin, että on ”käsi auras-
sa, mutta sydän taivaassa”. 
Hänen kanssaan oli helppo 
keskustella, koska toimi aloit-
teellisesti, josta virisi asioita 
avaava ja neuvotteleva tilai-
suus. Lasten huomioiminen 
arjessa ja pyhässä oli hänelle 
luonnollista. Havainnollisia 
raamatun kertomuksia ovat 
muistelleet monet henkilöt, 
jotka ovat aikanaan olleet 
Kallen pitämässä pyhäkou-
lussa Saralan pirtin pitkän 
pöydän ympärillä. Sydämen 
kristillisyydestä kumpuavan 
rakkauden velvoittamana hä-
nen halunsa oli seuratoimin-
nan mahdollistaminen järjes-
täytyneen yhdistystoiminnan 
kautta. Niinpä vuonna 1935 
Saralan pirtissä pidettiin Sa-
rakylän Rauhanyhdistyksen 
perustava kokous. Kalle toi-
mi johtokunnan puheenjoh-
tajana perustamisesta aina 
vuoteen 1960 saakka.

Iivari Jurmu

Pudasjärven 
Sydänyhdistyksen 

toiminta uudelleen 
käyntiin

Pudasjärven Sydänyhdistys on ollut säännöllistä toimintaa Pu-
dasjärvellä ja yhdistyksessä on ollut yli 100 jäsentä. Yhdistykses-
sä ei kuitenkaan nähty jatkolle mahdollisuuksia, kun ei tuntunut 
löytyvän toimivia hallituksen jäseniä ja toiminnan vetäjiä. Heitä 
oli kyselty mm. säännöllisesti kokoontuneessa kerhossa, mutta 
ei tiedotettu asiasta esimerkiksi koko jäsenistölle. Viime vuo-
den puolella yhdistyksen syyskokous oli tehnyt päätöksen toi-
minnan lakkauttamisesta. 

Osa yhdistyksen jäsenistä on nähnyt kuitenkin toiminnan 
siinä määrin arvokkaaksi, että yhdistyksen toimintaa on pää-
tetty jatkaa. Koska lakkauttamisesta oli mennyt jo tieto eteen-
päin, Sydänliitosta on annettu ohje perustaa yhdistys uudelleen 
– uusin voimin. 

Yhdistyksen jäsenet Leena Rantala ja Heimo Turunen ovat 
kutsumassa Uuden Pudasjärven Sydänyhdistyksen perusta-
van kokouksen koolle maanantaina 27.1. kello 13 Pudasjärven 
seurakuntatalolle. Perustavaan kokoukseen toivotaan runsas-
ta osallistumista, tulevan uusia jäseniä ja lakkautetun yhdistyk-
sen jäsenten toivotaan liittyvän myös uudelleen perustettuun 
yhdistykseen. 

Pudasjärvi-lehti
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI 
17.-18.1.

MAANANTAI-ToRsTAI
20.-23.1.

1395

1595

2050

49,-

495

1395

sTART

sUKsIVoITEITA

sAATAVILLA!

Karhu
JUMPPAPALLo
65 cm

Karhu
oVIREKKI

Karhu
KäsIPAINosARJA
10 kg

HighBeller
HIERoNTALAITE 
HogHNALLER

Karhu
KäsIPAINoT
2x1 kg

AERobIcK
MATTo
40x100 cm

1695

KäVELysAUVAT

259

695

249 100

199

179100

199

100

100

149

349

499

795

100

599
ras

Porsaan
KyLJyKsET

Atria perhetilan 
KANAN fILEE-
LEIKE 450 g

100
kpl

595
kg795

kg 695

kpl

129

129
kpl

199

299
pkt

169
pss

2 kalaa/talous

plo

295
kg

100

pkt

299

kg

pkt

100
pss

3 kplkg

kg

pss

pkt

pss

795
kg

169
kg

pkt

pss

kg

395

295

249
kpl

ras

pkt

pkt

kpl

2 pkt/talous

2  kg/
talous

899
kg

raj.erä

plo

pkt

merisuo-
la-chili tai 
grillimaus-
tettu

pkt

MA-TI 20.-21.1.          KE-To 22.-23.1.

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA 
palana

RAUTAosAsToLTA

UUTUUs! 
Fazer 

sUffELI sNAcKs 
PUssIT 160-180 g

PE-To 17.-23.1.

Eldorado 
coRN fLAKEs

375 g

Arla Perinteiset
JogURTIT
150 g

HK
METRILENKKI
50 g

Arla
VIILI, 
KEVyT VIILI tai 
1% VIILI 200 g

Vaasan
RUIsPALAT
6 kpl/335 g

HK Popsi
PERHENAKKI
600 g

Grillattu 
bRoILERIN-
KoIPI

Olvi
LIMsAT
0,95 l
sis. pantin

Tuore
sILAKKA-
fILE
pyyntivaraus

895

Saarioinen
PIzzAT

200 g

Naudan
KEITToLIHAPALAT
makuluulla

Old El Paso
ToRTILLA

8 kpl/326 g

PARsAKAALI
400 g

Espanja

Apetit
KRUUNU

VIHANNEs-
sEKoITUs 

300 g

kg

Atria
HERKKU-
LENKKI
450 g

25,-

35,-

Fiskars
sNowExPERT 
LUMILAPIo 

Fiskars
LUMENTyöNNIN

Chempioil
HydRAULIIKKAöLJy 
20 l. 32 ja 46

3995

KoTIKUNToILIJALLE

JääVUoRI-
sALAATTI

Espanja

Arla
VoI 500 g
normaalisuolainen

Snellman
LIHAsUIKALE
400 g marinoitu tai

KINKKUsUIKALE
300 g

3 kpl

Kotimainen
TUoRE
KIRJoLoHI

Hartwall
NoVELLE
KIVENNäIs-
VEdET 1,5 l
(ei plus vedet), sis. pantin

JAUHELIHA
sIKA-NAUTA

Tuore NAUdAN 
MAKsA palana ja 
jauhettuna

Prego
TUHKAIMURI  
1200 W

3995

Prego
KAMIINAPUHALLIN
4-lapainen

59,-

Prego
KAMIINAPUHALLIN
3-lapainen

4995

Dennis
PIzzAT 400 g
bolognese & salami,
hawaii

Vaasan
RANsKANLEIPä
350 g

Skittles
KARKKIPUssI 
174 g

PE 17.1.       LA 18.1.

Kariniemen 
bRoILERIN 
KoIPIREIsI
3 kpl/ras
marinoitu

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

Lämmin tekninen
MIcRofLEEcE 
VäLIAsU

1990

Atria perhetilan
KANAN 
fILEEsUIKALEET 
250-300 g

Leksands
NäKKILEIPä
1040 g

HK
bALKAN-
MAKKARA-
TANKo 500 g

Snellman 
gRILLATTU- 
KINKKU 200 g tai 
bRoILERIfILEE 150 g

Sievi Arktis
NAHKAsAAPPAAT

115,-

KAAsU-
LäMMITIN 
4,2 kW

8990

ProMaster
RUUVIMEIssELI-
KäRKIsARJA
28-osaa

10,-

HK Viljaporsaan
sIsäfILEE

marinoitu
n. 650 g/kpl

Alkaen
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Esittelypäivä K-Raudassa
Perjantaina 10.1. päästiin 
K-Raudassa tutustumaan 
asiantuntijan opastuksel-
la Ovijohtaja Turnerin au-
totallinoviin, kun paikalla 
oli Turner Ovipalvelu Oy:n 
edustaja Juho Katajala kerto-
massa ratkaisuja pientalojen 
ovivalikoimaan.

Autotallinovet on suun-
niteltu Suomen vaihteleviin 
sääolosuhteisiin, sekä jatku-
vaan avaamiseen ja sulkemi-
seen. Turvallisuus ja helppo-
käyttöisyys ovat tuotteessa 
etusijalla. Turnerin autotal-
linovet toimivat kaukosääti-
mellä niin ulkoa kuin sisältä 

päin. Erilaiset lisävarusteet 
lisäävät käyttömukavuut-
ta sekä turvallisuutta, jolloin 
Turner nosto-ovesta voidaan 
räätälöidä jokaiseen kiinteis-
töön ja tarpeisiin sopiva ko-
konaisuus. Ovien tukeva ra-
kenne luo käyttövarmuutta 
ja tyylikäs ulkonäkö moni-
ne värivaihtoehtoineen sopii 
asemakaavan vaatimuksiin. 

Myynti, asennus ja huol-
toverkosto kattaa koko Suo-
men. Tuotteet toimitetaan 
asiakkaalle pääsääntöisesti 
omalla kalustolla, jolla var-
mistetaan toimituksen saa-
puminen perille sovittuna 

Turner Ovipalvelu Oy:n 
edustaja Juho Katajala 
opasti, että myös remontti-
kohteisiin voidaan asentaa 
Turner -lamelliovi.

Keskustapuolueen Puhoskylän py:n vuosikokouksessa päätet-
tiin esittää valtuustoryhmälle, että se alkaisi ajamaan biokaa-
sun tankkausasemaa Pudasjärvelle. Kyse on päästöjen vähen-
tämisestä kotimaisen energian avulla. Näitä asemia on Oulussa 
jo useampi ja liikenteellisesti Pudasjärvi on keskeisellä paikalla, 
mutta ilman asemaa.

Asian edistäminen kuuluu tietenkin kaupungin toimenku-
vaan ja ns. lobbaaminen yhtiöiden (SEO, Gasum) kiinnostuksen 
herättämiseksi on tarpeen. 

Laajan kunnan alueella on tärkeää luotettavat, vaihtoehtoi-
set ja turvalliset mahdollisuudet autoilulle. Keskustalle puolu-
eena on tärkeää, että joka kyläkulmalla voi asua.

Paikallisyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Aarno Pääaho ja 
sihteerinä Eero Hyttinen. Toiminta noudattaa kunnallisjärjestön 
ja puolueen vuoden kiertoa. Tänä vuonna on Keskustan puo-
luekokous Vantaalla, johon lähtee edustajat. Vuoden 2021 ke-
vään kunnallisvaaleihin haetaan ehdokkaita.

Taina Vainio

Biokaasun tankkausasemaa 
toivotaan

Jorma Kouva jatkaa 
Sarakylän Keskustan 

puheenjohtajana
Keskustan Sarakylän pai-
kallisyhdistyksen syysko-
kous pidettiin 16.12. Sara-
kylän koululla. Hallituksen 
puheenjohtajana jatkaa Jor-
ma Kouva ja sihteerinä Rau-
ni Kummala, muina jäseni-
nä ovat Timo Vähäkuopus 
(vpj), Esko Piipponen, Juha-
ni Jurmu, Kaisa Nivala, Arto 
Tuominen, Jukka Särkelä ja 
Janne Kummala. 

Vuoden 2020 toiminta-
suunnitelmassa valmistau-
dutaan tuleviin kuntavaalei-
hin, pidetään vaalitilaisuus 
loppuvuodesta Sarakylän 
koululla, osallistutaan Van-
taan puoluekokoukseen. Ol-
laan mukana kyläseuran jär-
jestämässä Urho Kekkosen 
perässähiihtotapahtumassa. 

Keskustelussa nousi esil-
le Sarakylän alueen kylä-
päivän pitäminen keväällä, 
tavoitteena keskittyä kylän 
kehittämiseen, elinvoimaan, 
työpaikkoihin, uusien asuk-
kaiden saamiseen ja ikään-

tyvän väestön turvalliseen 
asumiseen. Asian tiimoilta 
ollaan yhteydessä kyläseu-
raan. 

Syötteen koulun selvi-
tystyö aiheutti keskustelua, 
etenkin Sarakylän koulun 
oppilasennuste todettiin laa-
ditun väärin perustein, osa 
tulevista koululaisista oli lai-
tettu Syötteen koulupiiriin. 
Sarakylän koulu on kaupun-
gin oma kiinteistö. Koulu-
rakennusta on kunnostettu 
paljon viime vuosina, kiin-
teistössä on vuokra-asunto-
ja ja lämmitys hoidetaan pai-
kallisten yrittäjien toimesta 
uusiutuvalla kotimaisella 
puuenergialla. Kylällä asuu 
nuoria ihmisiä ja koulun ole-
massaolo on tärkeä elinvoi-
maa lisäävä vetovoimatekijä 
myös uusille asukkaille jotka 
harkitsevat muuttoa kylälle. 

Pudasjärvi-lehti, kuva 
Jorma Kouva 

Kokouksessa kannettiin huolta muun muassa kouluasioista.

Kehittämisen ja kohtaamisen päivä
Koillismaan sekä 

Pudasjärven alueen 
yrittäjien kanssa 
yhteishankkeena 

toimivan Sotenoste-
verkoston yhteinen 

kehittämisen 
ja kohtaamisen 

päivä järjestettiin 
keskiviikkona 8.1. 
kaupungintalossa.

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen korosti tilaisuuden 
avauksessaan, että yrittä-
jän on tärkeää olla rohkea 
ja innovatiivinen ja kuinka 
kaupunki haluaa kehittää 
niin palveluja, hyvinvointia 
kuin yrittäjyyttäkin alueel-
la. Pudasjärvellä voi ja pitää 
kaikkiin kuntapalvelujen 
yhteyteen luoda kumppa-
nuuksia ja hyviä sauma-
kohtia yritysyhteistyöl-
le. Timonen kertoi, kuinka 
uuteen rakenteilla olevaan 
Hyvän Olon keskukseen tu-
lee terveyskeskuksen yhte-
yteen esimerkiksi myös kir-
jasto- ja kulttuuripalvelut, 
työllisyydenhoidon palve-
lut, näyttely- ja kokoustilo-
ja sekä kolme liiketilaa. Ra-
kenteilla on kokonaan uusi 
talo ja uudet toimintamallit.

Tamora Oy:n toimitus-
johtaja ja yritysten voima-
valmentaja Jaana Utti jatkoi 
innostamalla paikalla ole-
via yrityksiä rakentamaan 
palveluja ja ympäristöjä, 
jotka vetävät puoleensa. 

-Kaukana on se aika, jol-
loin menestyimme tuot-
tamalla palveluita, jotka 
vastaavat asiakkaiden tar-

Kehittämisen ja kohtaamisen päivään osallistujia yhteisessä kuvassa.

Mahdollisuuksien maailma
Sotenoste -hankkeessa on tarkoituksena luoda uutta lii-
ketoimintaa ja vastata asiakkaan tarpeisiin sotekentällä 
uudella tavalla. Tavalla mitä ei muualla tehdä. Hankkeen 
ratkaisut ovat erilaisia kuin esimerkiksi Helsingin Kalli-
ossa. Muotoillaan uudenlaista, korvaavia ja rinnalla kul-
kevia. Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestä-
väksi. Kotiin vietävän ruoan pahvilaatikossa rinnalla tai 
tilallakin voi olla superkokki, joka vie elämyksiä ja teke-
mistä kotiin. Yhdessä tekemistä olemassa olevilla raaka-
aineilla. Uskotaan että liiketoimintaa tulee paljon. Olo-
suhteet nähdään vahvuuksina, matkoina ja vahvuuksina. 
Sotepalvelut linkittyvät yhteen esimerkiksi matkailupal-
velujen kanssa.

peisiin. Meidän pitää pys-
tyä rakentamaan Pudasjär-
vestä yhteisö mikä vetää 
puoleensa. Puolet liikevaih-
dosta tulee tulemaan muu-
alta kuin soteostajalta. On 
siis pystyttävä viehättä-
mään muitakin asiakasseg-
menttejä. Palvelutuotanto 
on muuttunut ja on muut-
tumassa lisää. Palveluko-
kemuksissa osallisuus on 
tärkeää. Palvelutuote, joka 
tuntuu ainutlaatuiselta juu-
ri minulle, vetää puoleen-
sa. Toimijoiden pitää onnis-
tua tuottamaan elämyksiä, 
jotka täyttävät unelmia hy-
västä palvelusta, hyvästä 
terveydestä ja hyvästä olos-
ta. SoteNoste on se paikka, 
jossa yhdessä kokeilemme, 
opimme ja onnistumme, sa-
noi Utti.

Pudasjärveläisen Tarja 
Hemmilän perustama Su-
perkokki on ensimmäinen 
sotenosteen palvelukokeilu. 

Mielenkiintoa oli niin pal-
jon, että se jumitti hankkeen 
nettisivut julkaisupäivä-
nä. Tuote ja kokeilu selväs-
ti kiinnostavat ja onnistuvat 
vetämään puoleensa, todet-
tiin sotenoste-hankkeesta.

Hyvä yhteistyö jatkuu. 
Seuraavat sotenosteen yh-
teiskehittämisen päivät 
ovat 30-31.1. Mukaan mata-

lankynnyksen ja lämpimän 
yhteiskehittämisen ja yh-
teisön joukkoon toivotaan 
runsaasti taivalkoskelaisia, 
kuusamolaisia ja pudasjär-
veläisiä yrittäjiä.

Jasmiina Sarikoski,  
kuva Heimo Turunen

aikana ja moitteettomassa 
kunnossa. 

Turner Door on suoma-
lainen perheyritys, joka pe-
rustettiin Kalajoella vuon-
na 1990 ja on tällä hetkellä 
maamme suurin nosto-ovi-
toimittaja. Kärkitavoitteena 
on toiminnan jatkuva kehit-
täminen, laatu ja koulutus. 
Yritys työllistää Suomessa 
noin 80 henkilöä. 

Terttu Salmi

Valtatiellä 20 välillä Pudasjärvi - Taivalkoski on pohjavesialueita, 
joiden pilaantumisen ehkäisemiseksi on rajoitettu maantiesuolan 
käyttöä liukkaudentorjunnassa. Suolaa tullaan jatkossa käyttämään 
vähemmän kyseisten pohjavesialueiden kohdalla. Tieosuuden hoi-
dossa tapahtuu selvä muutos, kun suolan käyttöä vähennetään ja 
siirrytään hiekan käyttämiseen liukkaudentorjunnassa.

Pudasjärvi - Taivalkoski -välillä on myös suuri porokolarivaa-
ra, jota pyritään ehkäisemään painottamalla liukkaudentorjunnas-
sa hiekan käyttöä. Käytettävän hiekan seassa käytetään porokar-

koiteaineita 15.10.- 15.1. välisenä aikana, jotta hiekan seassa oleva 
vähäinen suola ei houkuttelisi poroja tielle. Kuitenkin ongelmake-
leillä sallitaan maantiesuolan käyttö turvallisen liikennöinnin var-
mistamiseksi. Tieosuuden laatuvaatimukset eivät muutu työme-
netelmien muuttuessa, mutta tie tulee olemaan pidemmän aikaa 
polannepintainen. Tielle tullaan lisäämään suolausta vähennetty- 
opasteet.

Ely-keskus tiedotus 

Maantiesuolan käyttöä rajoitetaan vt 20:llä 
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

INVENTAARIOpOISTOT!
Novita 
housut
taskulla

7,99

tuisku
kattokola

29,95

tarmo kuivike-
käymälä

99,-

kaasu- 
jääkaappi 60 l

399,-

moottorikelkan
talousreki

349,-
Novita
housut

4,99

loput jääkiekko-
mailat

19,90

isot
korituolit
pehmusteella

159,-
Duro 
agregaatti 
3000 W

299,-

moottorikelkan
parireki

399,-auriNgoN-
kukaNsiemeN 
10 kg

8,95

metsurin
komBikaNNu
3,5 l + 1,5 l

9,95

metsästys- ja 
hirveNmet-
sästys-
asut

99,-
vanhanajan
maitokärryt

99,-

mönkijän
puskulevy/
aura

249,-orthex
ahkiopulkka

9,95

spector
lämpöpatteri
2000 W

19,95

asekaappi

99,-

iso moottori-
kelkaN ahkio

299,-

mönkijän
tukkikärry

699,-

säkki

100 Kpl ERÄ!

30 Kpl ERÄ!

14 Kpl ERÄ!

10 Kpl ERÄ!

11 Kpl ERÄ!

7 Kpl ERÄ!

2 Kpl ERÄ!

3 Kpl ERÄ!

4 Kpl pUKU ERÄ!

1 Kpl ERÄ!

pienois
kaasuliesi + 
uuNi

159,-
luxor
taulu tv
39”

299,-

1 Kpl ERÄ!

2 Kpl ERÄ!

3 Kpl ERÄ!

2 Kpl ERÄ!

1 Kpl ERÄ!

1 Kpl ERÄ!

2 Kpl ERÄ!

1 Kpl ERÄ!

2 Kpl ERÄ!

1 Kpl ERÄ!

lumi-
liNko
5,5 hp

1 Kpl ERÄ! 499,-
NyT HURJA INVENTAARIOpOISTO!

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kplkpl
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MYYDÄÄN

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltan-
sa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikau-
pat / vuokraukset ovat jatkossakin sen 
17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@
vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoi-
tettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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

KELLOSEPÄNLIIKE

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSyHTIöIDEN   
 TyöT
• VAHINKOTArKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KOrJAUKSET

• KOLArIKOrJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TrAILErIN VUOKrAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSyHTIöIDEN HyVäKSyMä KOLArIKOrJAAMO

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 20 vuoden ajan 

VUOKRATAAN
Vuokrattavana 2 h + s 53 m² 
sekä saunallinen yksiö Ko-
rennolla. P. 0400 512 997.

Wirtapiiri ma 20.1. klo 10.30 Sarakylän koululla. 

Mitä tehdä? Minne mennä?

Metsäveroilmoituksen 
täyttäminen on oikeus!

Tammi-helmikuu on met-
sänomistajalle veroilmoi-
tuksen tekoaikaa. Useat 
ajattelevat niin, että se on 
muodollinen velvollisuus. 
Todellisuudessa se on met-
sänomistajalle mahdolli-
suus, jota ei kannata jättää 
käyttämättä?

Lähes kaikki metsän-
omistajalle verovuonna 
saadut tulotiedot menevät 
maksajalta suoraan verot-
tajalle. Metsäyhtiöllä, met-
säkeskuksella ja myös met-
sänhoitoyhdistyksellä on 
lakisääteinen velvollisuus 
tehdä ns. vuosi-ilmoitus ve-
rottajalle. Vuosi-ilmoituk-
sen kautta verottaja saa tie-
toonsa metsänomistajalle 
maksetut nettotulot, arvon-
lisäverot sekä mahdolliset 
ennakonpidätykset. Y- tai 
henkilötunnus ovat ne lin-
kit, jossa maksueurot oh-

jautuvat oikealle verovel-
volliselle. Vaikka verottaja 
saakin verotiedot suoraan, 
on ne metsänomistajan il-
moitettava omalla veroil-
moituksella. Mikäli metsän-
omistaja ei ilmoita tulojaan, 
kevättalvella verottaja al-
kaa perätä asiaa, joten tulo-
jen pimittäminen on turhaa.

Menojen  
ilmoittaminen on 
oikeus
Metsätalouden pääasialli-
nen verokanta on pääoma-
veron suuruinen. Pääoma-
verokanta on 30 prosenttia 
ja verotettavan pääomatu-
lon 30 000 euroa ylittäväl-
tä osalta 34 prosenttia. Vero 
määräytyy metsätalouden 
lopullisesta verotukselli-
sesta tulosta – ei metsätalo-
uden tuloista. Verotukses-

ta vuosittaisesta tulosta on 
otettu metsään kohdistu-
vat menot, poistot, mahdol-
liset varaukset sekä metsä-
vähennykset pois.

Verottaja ei todennäköi-
sesti juuri perusta ilmoitta-
matta jätetyistä menoista. 
Siksi metsänomistajan oi-
keus on ilmoittaa ne verot-
tajalle ja samalla pienentää 
omaa lopullista metsätalo-
uden tuloa ja niin myös to-
dellista maksettavaa veroa!

Ammattiapua löytyy 
Kaikilla Suomen metsän-
hoitoyhdistyksillä on palve-
lu, jossa metsänomistaja voi 
teettä oman metsänveroil-
moituksen ammattilaisella. 
Lähes aina metsänomista-
jalle löytyy metsätalouden 
menoja, joita ei tule edes 
ajatelleeksikaan. Siksi am-

mattilaisen tekemä met-
säveroilmoituksen teko-
kustannus tulee helposti 
katettua saaduilla vähen-
nyksillä.

Mutta mikä tärkeintä, 
metsäveroilmoituksen teko 
kannattaa aina!

Antti Härkönen
Mhy Koillismaa

VUOKrATTAVANA 
KUrENALLA

30 m2 saunallinen yksiö, 
uudehko siisti asunto palvelu-
jen äärellä. Vuokra 550 €/kk.
98 m2 uudehko siisti kolmio, 

sauna, katutasossa palvelujen 
äärellä. Vuokra 980 €/kk

P. 0400 992 999.

MyyDääN hirsinen niliaitta 
1,20 x 1,20 x 90. 
P. 0400 252 699.

OSTETAAN

Ostetaan rantatontti Pudasjär-
veltä. P. 040 708 6640
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

rAKENNUSPELTITyöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTUrVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

mAJOITUsTA KOKOUs- JA JUhLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
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:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

- 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

PAINOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä! RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi						www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

Palveluhakemisto

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Lauantaina koko päivä futsalia
Tulevana lauantaina 18.1. on 
Tuomas Sammelvuo –salis-
sa mahdollista seurata futsalia 
koko päivän, kun Kurenpoi-
kien joukkueista 12-vuotiaat 
pojat, naiset ja miehet pelaa-
vat sarjojensa kotipelejä. Päi-
vä aloitetaan P12 Ykkösen sar-
jaturnauksen kahdella pelillä. 
Ensimmäisessä 9.30 alkavas-
sa pelissä Kurenpoikien vas-
tustaja on OLS.  Poikien sarja-
turnauksen loput kaksi peliä 

pelataan vasta iltasella, sillä 
vierailevat joukkueet halusivat 
siirtää ennalta sunnuntaiksi 
suunnitellut ottelut lauantail-
le, jolloin Pudasjärvellä pela-
taan myös naisten ja miesten 
sarjapelit.

Naiset kohtaavatkin kello 
13 alkavassa pelissä raahelai-
sen AS Moonin B-tytöt. Paik-
kakunnan naiset joukkueella 
Hyvä Yritys on pelannut ke-
säisin jalkapalloa naisten har-

rastesarjassa. Palloliitto ei 
kuitenkaan futsalissa harras-
tesarjaa järjestänyt, joten Hyvä 
Yritys ilmoittautui rohkeas-
ti kilpasarjaan eli naisten Kak-
koseen. 

Sarjassa on peräti 11 jouk-
kuetta. Lauantain joukkueista 
molemmat löytyvät sarjatau-
lukon loppupäästä. Kurenpo-
jat on yhdellä voitolla kolman-
neksi viimeisenä ja AS Moon / 
B-tytöt yhdellä tasapelillä toi-

seksi viimeisenä. Niinpä odo-
tettavissa on tasainen peli ja 
molemmat joukkueet hamua-
vat varmasti lisäpisteitä vält-
tääkseen sarjan jumbopaikan.

Naisten pelin jälkeen ken-
tällä alkaa kello 15:30 mielen-
kiintoinen miesten Kolmosen 
peli Kurenpojat – JuNsU Yli-
kiimingistä. Peli lukeutuu sar-
jan kärkiotteluihin, sillä Ku-
renpojat on sarjakakkosena 
ja JuNsU on noussut jo kol-

manneksi.  Vaikka Kurenpo-
jat voitti marraskuussa vierais-
sa JuNsU:n, on vastustaja silti 
hienoinen ennakkosuosikki. 
Kuntopuntarissa Kurenpojat 
on nimittäin neljästä viimeises-
tä pelistä ottanut vain 6 pistet-
tä, kun ylikiiminkiläiset ovat 
keränneet peräti 10 pistettä.

Ottelun mielenkiintoa lisää 
myös se, että kentällä on sarjan 
kaksi pistepörssin kärkinimiä. 
Kurenpoikien Aleksi Pihla-

ja johtaa tilastoa kerättyään 17 
pistettä. Toisena on puolestaan 
JuNsUssa pelaava x-kurenpoi-
ka Ilkka Martikainen, jolla on 
15 pistettä.

Miesten pelin jälkeen P12 
jatkaa sarjaturnausta. Illan 
kahdesta pelistä sarjajohdossa 
oleva Kurenpojat kohtaa LiKi 
/ Pallokarhut kello 19 alkavas-
sa pelissä. 

Pudasjärvi-lehti

Ilmaisista hiihtokouluista kiitosta vanhemmilta
Kuluvalla talvikaudella Hiih-
tokeskus Iso-Syöte tarjoaa kai-
kille Oulussa, Kempeleessä, 
Pudasjärvellä tai Taivalkoskel-
la asuville 1. luokkalaisille las-
kettelupäivän. Eilen sunnun-
taina 12.1. ensimmäinen ryhmä 
innokkaita laskettelijan- ja lu-
milautailijanalkuja pääsi tutus-
tumaan lajien saloihin aurin-
koisessa säässä. Päivä alkoi 
turvallisesti hiihtokoulusta, 
jonka jälkeen lapset saivat vä-
lineet ja hissilipun käyttöönsä 
loppupäivän ajaksi ilmaiseksi. 
Tavoitteena on tarjota hauska 
ja turvallinen laskettelukoke-
mus kaikille seudun ekaluok-
kalaisille. Tempauksen takana 
ovat Iso-Syötteen yrittäjäsisa-

rukset Mikko Terentjeff ja Hei-
di Terentjeff-Jaurakkajärvi.

Tyttärensä Annikin hiih-
tokoulun sujumista Iso-Syöt-
teen Lumimaassa seuraamassa 
ollut Pudasjärveläinen Annu 
Jaakkola kehui mahdollisuut-
ta aloittaa laji helposti. 

– Ihanaa nähdä miten ty-
tär viihtyy taitavan opettajan 
ohjauksessa. Ekaluokkalais-
ten menoa on mukava seurata, 
he kun ovat selvästi oppineet 
jo lyhyen koulu-uransa aika-
na ottamaan ohjeita vastaan, 
Annu kertoi katsellessaan Hei-
di Terentjeff-Jaurakkajärven 
perässä kiemurtelevaa lapsi-
jonoa. 

Jaakkolat olivat rinteessä 

ensimmäistä kertaa, mutta hie-
nosti sujuneen kokeilun ansi-
osta tarkoitus oli tulla pian uu-
delleen laskettelemaan. Päivän 
tarjoamaa helppoutta kehuivat 
myös muut vanhemmat. Moni 
mainitsi laskettelun kokeilemi-
sen olleen jo aiemmin mieles-
sä, mutta tilaisuuden ansios-
ta kaikki hoitui helposti ja tuli 
lähdettyä tunturiin. 

– Meille tärkeää on tarjo-
ta lapsille mahdollisuus pääs-
tä kokeilemaan uutta lajia laa-
dukkaan hiihdonopetuksen 
kautta. Hauska ja turvallinen 
ensikosketus antaa mahdolli-
suuden kipinän syttymiselle, 
kertoo lumilautaryhmää opet-
tanut Mikko Terentjeff. Lapsi 

ei kuitenkaan tarvitse olla lajin 
aloittaakseen: Meillä käy myös 
paljon aikuisia opettelemassa 
sekä lumilautailun-, että las-
kettelun alkeita. Moni on saat-
tanut joskus vuosikymme-
niä sitten kokeilla lajia, mutta 
muistot eivät ole välttämättä 
tuon ajan välineistä ja mahdol-
lisesti puuttuneen opetuksen 
ansiosta parhaita. Hiihtokou-
lulla saa mielekkään ja hyvän 
startin myös aikuinen.  

Laskettelu onkin selväs-
ti monelle perheelle mahdolli-
sesti ainoa koko perheen har-
rastus. 

– Usein lapset tutustuvat 
talvilajeihin vanhempien esit-
telemänä, mutta ilmaisen las-

Tempauksen takana ovat Iso-Syötteen yrittäjäsisarukset 
Mikko Terentjeff ja Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi.

kettelupäivämme ansiosta 
näyttää olevan niin, että hom-
ma voi mennä myös toisin 
päin, nauraa Heidi Terentjeff-
Jaurakkajärvi. 

Ensimmäisessä ilmaisessa 
laskettelupäivässä oli mukana 

reilu tusina 1.luokkalaista, yh-
teensä ilmoittautuneita on noin 
50. Seuraaviin neljään laskette-
lupäivään on vielä tilaa.

Veinalotta Vesterinen
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

EUROJA KYLILLE
Pudasjärven kaupungintalolla 22.1.2020 klo 18-20.

Pudasjärven kylillä piilee monenlaisia ansaintamah-
dollisuuksia. Tässä illassa muokataan mielikuvapel-
toa kylien mahdollisuuksista ja pistetään yritysideoi-
den siemeniä itämään. 
Tule mukaan haastamaan itseäsi ja kylääsi hullutte-
lemaan tulevaisuuden mahdollisuuksilla.
Samalla kuulet, millaista apua on tarjolla!

Ohjelma:

• Kahvi
• Tilaisuuden avaus, - Auvo Turpeinen ja 

Sinikka Mosorin
• Lähiruoka - Sirkku Kianto
• Avaimet yrittäjyyteen / Minna Paakkolan esittäyty-

minen
• Tukea työllistämiseen – Aili Jussila, Vahvaksi-hanke
• Mistä euroja - Auvo Turpeinen
• Hulluttelua mahdollisuuksilla

Hallintotoiminta

PUDASJARVI.FI

Pintamon metsästysseura ry:n
sääNTömääräINEN 

VUOsIKOKOUs
 kyläseuran talolla la 1.2.2020 klo 13.00

Johtokunta kokoontuu klo 12. 
Tervetuloa! Sihteeri

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma -Ti  klo 14.00-20.00 •Ke klo 14.00-01.00 •  
To klo 14.00-20.00 • Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Perjantaina 17.1.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Avoinna:

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

TU
LO

SS
A: Lauantaina 25.1.

klo 22 LaPaSet
Lauantaina 15.2. CHORALE

Lauantaina 18.1.

lippu 5 € sis. ep.
KARAOKE & WINTTI

klo 22

YöN HETKI 
lippu 12 € sis. ep.

Kongasjärven vesiosuuskunnan
VArsINAINEN KOKOUs

pidetään su 26.1.2020 alk. klo 16.00 
Marikaisjärven toimitalolla 

(Marikaisentie 406).
Käsiteltävät asiat:  

1. Osuuskunnan sääntöjen 14§:ssä luetellut asiat
2. Pudasjärven vesiosuuskunnan esittämä yhteistyötarjous

3. Ryhdytäänkö selvittämään mahdollisuutta sulautua 
toiseen vesiosuuskuntaan Hallitus

La 18.1. TS-salilla:
P12 Ykkönen FC Kurenpojat - OLS Saksa 08 klo 9.30
FC Kurenpojat - LiKi Pallokarhut08 musta klo 19.00
Naiset Kakkonen Kurenpojat - AS Moon B-tytöt klo 13.00
Miehet Kolmonen Kurenpojat - JuNsU klo 15.30

FC Kurenpojat

Tammikuun kesselikirje
Tarkkaavainen lehden lukija huomasi, että joulukuussa ei ollut-
kaan kesselikirje-juttua! Joulukuu oli niin kiireinen, että ei ol-
lut mitään mahdollisuuksia kirjoittaa. Aika meni Karjalassa tai 
pakatessa tavaraa sinne. Ennen itsenäisyyspäivää kävimme vie-
mässä Raimo Åkerlundin kanssa päiväseltään tavaraa Kosta-
mukseen. Ira auttoi meitä järjestelemään joululaulutilaisuuksia 
varten tuomamme suklaa- ja piparikassit kirjahyllyn päälle. Oli-
han siinä jo alkuun tarjoiltavaa, mutta eivät tulisi riittämään. Ny-
kyään kun vain 25 kg saa yksi henkilö viedä tavaraa Venäjälle. Se 
on vähän. Mutta muutaman päivän kuluttua toisin itse lisää ja 
siitä seuraavalla matkalla olisi ehkä mukana pari muutakin, joten 
aika hyvältä näytti. Jätimme asunnolle lisäksi Sosnoviin, Vuokki-
niemelle ja Kalevalaan meneviä avustuksia. Täytyy osata miet-
tiä etukäteen asioita. Nyt olikin kaikki tavarat roudattu kolman-
teen kerrokseen, joten saatoimme lähteä viemään pinnasänkyä. 
Onneksi Ira auttoi meitä ymmärtämään Nisannan puheen kän-
nykässä. Nuoret tahtovat puhua niin nopeasti, että ei tahdo ym-
märtää kaikkea. Äiti oli juuri laitoksella, mutta miehen äiti oli-
si vastaanottamassa lahjaa vastaan. Tuleva äiti on tuttu. Hän oli 
vielä muutama vuosi sitten lastenleireillä mukana, Jyskyjärvellä. 
Niin se aikaa menee! Sanoimme suuret kiitokset Iralle ja läh-
dimme heti viemään Ikean tekemää pinnasänkyä tulevan pieno-
kaisen kotiin. Osoite oli tuttu, koska olin aiemmin edellisessä 
kuussa nuoren parin luona. Silloin vein vauvanvaatteita äitiys-
laatikon verran ja Ruotsin Kalixista annetun, erittäin lämpimän 
(uuden) vauvanmakuupussin. Tämä toimitus kotiin ei vienyt pal-
joa aikaa, niin kiirehdittiin seuraavalle kotikäynnille. Sekin meni 
nopeasti, kun nuori äiti oli pienimmän kanssa juuri ulkona vau-
nujen ja toisen nuoren äidin kanssa. 

Kesselin avustusvuosi huipentuu Vienan Karjalassa pidettä-
viin joululaulutilaisuuksiin. Tänä vuonna Joulun Herra järjeste-
li niitä useaan paikkaan. Kahdentoista päivän aikana niitä kertyi 
yhteensä 54. Oli isompia tilaisuuksia, jossa oli mukana nukke-
teatteri. Toini Nauska ompeli jo edelliskesänä yhdeksän nukkea. 
Kaikki ensimmäisen joulunhenkilöt olivat kauniisti edustettui-
na. Vaikka ei ollut taustakankaita tai sopivaa musiikkia esityk-
sissä, niin lapset silmä tarkkana seurasivat juonen etenemistä. 
Tapahtuipa Kiestingissä, että yläluokkien pojat nousivat taka-
penkeistä ylös, jotta näkisivät, miten tarina päättyy. Kuulijoita ja 
näkijöitä oli lapsista aikuisiin, niin vähän kuulijakunnan mukaan 
otin pieniä sivujuonteita. Esimerkiksi oli ”isoille pojille ja tytöil-
le” hyvä kertoa seurustelusta ja uskollisuudesta. Samalla he ym-
märsivät ehkä jotain siitä, miltä Mariasta tuntui, kun kukaan ei 
ymmärtänyt häntä. Joosefkin aikoi jättää hänet. Eräälle ryhmäl-

le joutui itse selittämään joulun tapahtumat venäjäksi, kun tulk-
kia ei ollut saatavilla lukuisista kyselyistä huolimatta. Mutta meni-
hän se. Nuoret olivat niin fiksuja, että ymmärsivät paremmin kuin 
mitä yritin selittää!

Vaikka touhua oli riittävästi, niin kaikki meni hyvin. Paitsi että 
pari kertaa olin poliisin kanssa juttusilla tai heillä oli jotain kysel-
tävää minulta tilaisuuksista. Hyvin meni nämäkin keskustelut, eikä 
mitään sakkoja tms. tullut. Suurena apuna viimeisellä matkalla oli-
vat Seppo ja Terttu Kyllönen sekä Raimo Åkerlund ja Esko Törmä-
nen. Saatiin vietyä reilusti tavaraa ja vielä niitä pipareita ja suklaata. 
Olihan lopulta laulajia kaikissa tilaisuuksissa yhteensä 776. Lopuk-
si haluan sanoa suuret kiitokset niille henkilöille, jotka ovat olleet 
mukana ns. kannatusrenkaassa. Ilman teidän apua moni asia olisi 
jäänyt tekemättä. Lämmin kiitos! 

Tammikuun olen kesälomalla ja sitten jäänen työttömyyskor-
vaukselle.

Jäsenmaksuasiaa
Vuosi taas vaihtui. Olkaa niin hyvät ja reippaat, että maksatte jä-
senmaksut Kesselin tilille oma-aloitteisesti ja pyytäkää uusia jäse-
niä mukaan. Tilinumero on FI33 5360 0420 0467 01 Pudasjärven 
Op. Henkilöjäsenyys on 10€ /v ja perheet 20€ /v. Yritykset 50€/v. 
Karjalassa ovat monet jäsenet maksaneet tämän vuoden maksun-

sa joulukuun aikana. He ovat niin täsmällisiä ja vastuullisia. Ote-
taanpa esimerkkiä.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen, puheenjohtaja

Aune Loukusan lahjoittamat tähtivalot ja rimmin kaato-
paikalle määrätyistä papereita ja kartongeista tehtyä rek-
visiittaa Kuusiniemen kulttuuritalolla.

Kuvan tyttö oli innokkain 
oppija. Vielä tilaisuuden jäl-
keen harjoittelimme muuta-
mia lauluja.

Villasukkia
 jaettiin mm. 

kaikille 
repolan koulun 

1-8 lk:n 
oppilaille.

Lippu 5 €, käteismaksu. 

lauantaina 18.1.  klo 21.00 - 01.00 

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

Illan juontaa
PAAVO KOrTEsALmI

TERVETULOA laulamaan ja tanssimaan!

Siuruan TyöväenTalolla
KaraoKeTanSSiT 

Golfia pelataan talvellakin, 
nimittäin Mauri Kavaluk-
sen Simulaattorissa Körkön 
entisen leipomon kiinteis-
tössä Lukiontiellä. Kentäk-
si oli valittu vuoden alun ki-
sassa Kalifornian Montevey 
Beach. Tuloksissa on huo-
mioitu tasoitukset. Golf si-
mulaattorin tammiturneeta 
voi tutustumismielessä tul-
la seuraamaan perjantaina 
17.1. kello 18 ja sunnuntaina 
19.1. kello 18. Katsojille tar-
jotaan myös kahvit. 

1.Risto Poropudas 21 bo-
gipistettä, 2. Olli Goman 20, 3. 
Pekka Kinnunen 20, 4. Lea Tör-
rö 20, 5. Seppo Goman 19, 6. 
Matti Illikainen 19, 7. Jaakko 
Lukkari 19, 8. Taneli Lukkari 
19, 9. Tauno Kujala 18, 10. Mau-
ri Kavalus 16, 11. Jouni Kokko 
16, 12. Janne Iinattiniemi 16, 13. 
Olavi Leinonen 16, 14. Jari Jus-
sila 15, 15. Ari Pohjanvesi 15, 16. 
Pauli Rinne 15, 17. Jaana Iinat-
ti 14, 18. Maire Muranen 13, 19. 
Reijo Vuorinen 11, 20. Mikko 
Hietava 10, 21. Veikko Kokko 9. 

Alkuvuoden golfkisa

Pelttarinseudun 
metsästysseura ry:n

sääNTömääräINEN 
VUOsIKOKOUs

metsästysseuran majalla 
la 25.1.2020 klo 13.00.
Hallitus kokoontuu klo 12.00
Esillä sääntömääräiset asiat. Sihteeri

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.vkkmedia.fi
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Pudasjärven Urheilijat tyytyväisin mielin juhlavuoteen
Pudasjärven Urheilijoiden 
vuosi 2019 oli tapahtumari-
kas. Vuoden ensimmäinen 
iso tapahtuma oli perintei-
sesti MM-Umpihankihiihto-
kisa helmikuussa Syötteellä. 
Kisajärjestelyt hoituivat mal-
likkaasti ja lunta riitti. Huh-
tikuun ensimmäisenä lauan-
taina hiihdettiin Syötehiihto. 
Voimistelujaosto järjesti tou-
kokuun alussa perinteisen 
Voimistelu- ja liikuntanäy-
töksen, missä myös muut 
paikkakunnalla toimivat 
ryhmät pääsivät esittämään 
osaamistaan ja kutsuttuna 
paikkakunnan ulkopuolelta 
näytöksessä oli viime vuon-
na vieraana nuorten tans-
siryhmä AKdance Oulus-
ta. Jyrkkäkoskella kesäkuun 
toisena lauantaina vietettiin 
Retrofestareita ja kesän ai-
kana tanssittiin monena vii-
konloppuna hyvien tans-
siorkestereiden tahdeissa. 
Juhannusviikolla Suojalin-
nan kentällä kisattiin yleis-
urheilun Pohjantähti Game-
sissä. Pudasjärven Urheilijat, 
Taivalkosken Kuohu, Pu-
dasjärven kaupunki ja Tai-
valkosken kunta järjestivät 
yhdessä kesäkuun 29. pv SM 
–suunnistuksen keskimatkat 
kisan Mustavaarassa. Hui-
keat reilut 1600 suunnistajaa 
starttasi haasteelliseen maas-
toon. Kisat onnistuivat erit-
täin hyvin, kiitos siitä vielä 
kaikille järjestelyistä vastan-
neille ja mukana olleille. Hei-
näkuun viimeisellä viikolla 

oli perinteisesti MM-kesäpi-
likkikisa Havulan rannassa. 
Sää on suosinut useimpina 
vuosina kisaajia, nyt saatiin 
pilkkiä hellesäässä. 

Iso-Syötteellä pidettiin 
kestävyysjuoksu-seminaa-
ri 27.9., puhujana oli enti-
nen kestävyysjuoksija Ari 
Paunonen. Huippu10 ja Pol-
kujuoksu -tapahtuma oli 
lauantaina 28. 9. Vuoden vii-
meinen tapahtuma oli Joulu-
myyjäiset Tuomas Sammel-
vuo –salissa 14.12. 

Kun eri kilpailuissa ja ta-
pahtumissa liikkuu satoja 
ihmisiä, on tapaturmien, sai-
rauskohtauksien ja onnet-
tomuuksien riski aina ole-
massa. Meillä on ollut ”onni 
onnettomuudessa”, auttavia 
ja osaavia ihmisiä oikeassa 
paikassa ja oikealla hetkellä 
sekä hyvä yhteistyö Pudas-
järven SRP:n kanssa. Koke-
musten johdosta päätimme 
hankkia seuralle oman de-
fibrillaattorin. Yhteistyö-
kumppanimme Pudasjärven 
Osuuspankki ja Syötteen 
Maansiirto Oy rahoittivat 
laitteen ja sen vuoksi sitä voi 
lainata meiltä muutkin Pu-
dasjärvellä toimivat yhdis-
tykset.

Monipuolista urheilua 
ja liikuntaa
Urheilurintamallakin tuli 
menestystä monessa lajis-
sa. PuUssa on kahdeksan ja-
ostoa; hiihto-, suunnistus-, 
mäki-, yleisurheilu-, voi-

mistelu-, lentopallo-, kun-
to- ja uintijaosto. Jokaisessa 
jaostossa on toiminta ollut 
aktiivisesta. Syyskaudella 
Puikkarin sulun vuoksi uin-
tijaostossa toiminta oli ta-
vanomaista hiljaisempaa, 
mutta onneksi nyt Puikkarin 
remontti alkaa olla ohi ja ui-
marit pääsevät altaaseen. 

Yhdessä tekemällä 
saadaan aikaan  
paljon hyvää
Meille on tärkeää, että toi-
minnassa mukana olevat 
ovat tyytyväisiä. Aina on 
parantamisen varaa ja sen 
vuoksi rakentava palaute on 
aina tervetullutta. Vain saa-
dun palautteen kautta voi-
daan kehittää toimintaa ja 
kehittyä toimijana. Oikei-
den valintojen tekeminen 
on tärkeää elinvoimaiselle 
seuratoiminnalle. Pudasjär-
ven Urheilijoiden talous on 
kunnossa ja meillä on aktii-
vinen ja sitoutunut hallitus 
johtamassa seuran toimin-
taa. Jaostojen toimintaa oh-
jaa johtoryhmät. On ohjaajia 
ja valmentajia, on tekemisen 
meininki ja onneksemme tal-
koohenki elää ja voi hyvin. 
Omien talkoolaisten lisäk-
si talkoolaisia ilmoittautuu 
eri tapahtumiin ympäri Suo-
men maan, sillä meillä on 
hyvä maine tapahtumien jär-
jestäjänä. Samoin eri yhdis-
tykset ovat olleet halukkaita 
yhteistyöhön mm. talkoo-
työssä. Se on erittäin mer-

kityksellistä, sillä mitään ei 
tapahdu ilman tekijöitä. Yh-
dessä tekeminen niin seuran 
sisällä kuin yhteistyötaho-
jen kanssa mahdollistaa pal-
jon. Tämä kaikki on meidän 
kaikkien hyvinvoinnin edis-
tämistä.

Juhlavuosi aloitetaan 
Umpihankihiihdon 
MM-kisalla
Vuosi 2020 on Pudasjärven 
Urheilijat ry:n 75. toiminta-
vuosi. Juhlaa vietetään ke-
väällä 25.4. Tuomas Sam-
melvuo -salissa. Sitä ennen 
on kuitenkin MM-Umpi-
hankihiihtokisa perinteisesti 
vuoden 6. viikonloppuna eli 
Syötteen maastossa kisaavat 
niin joukkueet kuin yksilö-
kilpailijatkin 7.-9.2.2020. Jär-
jestelyt ovat edenneet hie-
nosti ja luntakin on saatu 
reilusti, joten hyvällä mie-
liin mennään kohti kisavii-
konloppua. 

Tänä vuonna Voimistelu- 
ja liikuntanäytös on Tuomas 
Sammelvuo -salissa 25.3. 
Syötehiihto on 4.4., kisakes-
kus on Lumiareenassa. Pu-
dasjärven Urheilijat/suun-
nistusjaosto järjestää 9.5. 
Kurenalan keskustassa kau-
punkisuunnistus kilpailun. 
Sitä pääsee yleisö seuraa-
maan hyvin katujen varsilta. 

Jyrkkäkosken kesä aloi-
tetaan koulujen päättäjäis-
diskolla 30.5. Tänä kesänä 
Jyrkkäkoskella järjestetään 
kaksipäiväiset Retrofesta-

rit 5.-6.6. yhteistyössä K-Su-
permarket Ritaharjun kans-
sa. Perjantaina esiintyy 
Woyzeck, Matti Airaksinen, 
E-rotic ja Pandora. Lauan-
taina lavalle nousee Dj ICE 
K, Movetron, Waldo´s peop-
le ja Oku Luukkainen. Lip-
puja saa ostaa Pudasjärvellä 
Tuurituvalta ja K-Supermar-
ketista, lisäksi lippuja myy-
dään Taivalkoskella, Kii-
mingissä, Jäälissä, Oulussa, 
Ranualla, Kuusamossa sekä 
tiketissä. 

Lavatanssin harrasta-
jat pääsevät myös kesän ai-
kana pyörähtelemään nos-
talgisella Jyrkkäkosken 
lavalla Suomen huippu tans-
siorkestereiden ja laulajien 
tahdittamana. Yleisurhei-
lun huippuja nähdään taas 
Suojalinnan kentällä juhan-
nusviikon torstai-iltana Poh-
jantähti Games kilpailuissa. 
MM-Kesäpilikkikisa on Ha-
vulan rannassa heinäkuus-
sa viikolla 30. Tulen, valon 
ja veden juhlaa, Venetsialai-
sia, vietetään Jyrkkäkoskel-
la 29.8. Juhla järjestetään yh-
teistyössä Pudasjärven Lions 
Clubin kanssa. Syyskuussa 
sitten juostaan Iso-Syötteel-
lä Huippukymppi-tapahtu-
man merkeissä. Vuosi saa 
tapahtumien osalta perintei-
sen päätöksen, kun on aika 
Joulumyyjäisten.

Kiitos kaikille teille, jot-
ka olette olleet vuoden 2019 
aikana liikkumassa kans-
samme tavalla tai toisel-
la. Lämmin kiitos Pudas-

järven Osuuspankille ja 
kaikille muille yhteistyö-
kumppaneille. Te kaik-
ki olette meille tärkeitä. Yh-
teistyö ja antamanne tuki 
ovat mahdollistaneet pal-
jon hyvää. Erityisesti halu-
an vielä kiittää Pudasjärven 
kaupungin luottamus- ja vir-
kamiesjohtoa myönteises-
tä suhtautumisesta seuram-
me toimintaan. Toivon näin 
olevan myös jatkossa. Lu-
paamme puolestamme teh-
dä parhaamme Pudasjärven 
nuorison ja kaupungin hy-
väksi.

Kiitos sadoille talkoolai-
sille! Ilman talkoolaisten te-
kemää työtä ei ole pienellä 
urheiluseuralla mahdollista 
toimia näin suuresti ja mer-
kityksellisesti. 

Toivotan omasta ja Pu-
dasjärven Urheilijat ry:n 
puolesta kaikille hyvää ja lii-
kunnallista vuotta 2020!

Yhdessä PuU:n parhaaksi,
Kirsi Hanhela,  
puheenjohtaja

Ladut kunnossa Kipinän kylällä
Kipinän kylällä lokakuun lo-
pussa vietettyjen latupohjan 
kunnostustalkoiden jälkeen 
oli aika hengähtää hetki. Jou-
lukuussa 17.12. laulettiin kou-
lulla kauneimpia joululauluja, 
jonne Kipinän kyläseura jär-
jesti torttukahvit. Laulajia ei 
tänä vuonna ollut kovin run-
saasti paikalla, mutta laulut 
saatiin kuuluvasti laulettua ja 
tortutkin menivät parempiin 
suihin. 

Hiihtoladulle päästiin lau-
antaina 21.12. Reippaat vapaa-
ehtoiset talkoolaiset ajoivat la-
dulle perinteisen latu-uran, 
sekä tällä kertaa myös luiste-
luhiihtoon sopivan baanan. 
Tuosta päivästä lähtien ovat 
ladut olleet käyttökunnossa 
jatkuvasti. Muutamasta kylä-
läisestä koostuva latupartio 
pitää latujen kuntoa yllä, niin 
kauan kuin lunta vain riittää. 
Latujen käyttö kylällä on huo-
mattavasti lisääntynyt. Va-
laistu latuosuus antaa mah-
dollisuuden hiihtää silloin, 
kun itsellä on siihen mahdol-
lisuus. Harrastus on kasvat-
tanut suosiotaan kyläläisten 
keskuudessa ja uusia harras-
tajia on liittynyt entisten jouk-
koon. On siis todella hieno 
homma, että meillä on nyt Ki-
pinässä valaistu, kunnostettu, 
leveä latu, jota käyttää. 

Kyläseura järjesti 31.12. 
Uuden Vuoden vastaanoton 
Riepulan tienhaarassa sijait-
sevalla kodalla. Tilaisuus jär-
jestettiin jo aikaisemmin il-
lalla, jotta mahdollisimman 
moni kyläläinen pääsisi mu-
kaan. Tämä selvästi kannatti, 
sillä mukana oli lähes 50 ih-
mistä. Kyläseuran tarjoamat 
makkarat ja muut herkut 

maistuivat juhlijoille. Muu-
tamia raketteja ammuttiin ja 
tunnelma oli oikein mukava. 
Arvonnassa olleen herkku-
korin voitti Reino Ruottinen. 
Tästä tapahtumasta jäi hyvä 
mieli, niin järjestäjille kuin 
muillekin ja varmasti tapah-
tuma tullaan järjestämään uu-
delleen.

Vuoden vaihtumisen jäl-

Latupartio ladun tekopuuhissa 21.12.

Nyt on Kipinässä leveä valaistu baana. Uuden Vuoden juhlijoita riepulan tienhaaran kodalla. Kodassa kävi tila vähiin.

Maanantai-iltana 13.1. oli koulun urheilualueilla väkeä.

keen kyläläiset ovat pääs-
seet nauttimaan myös luiste-
lusta, muuallakin kuin teillä 
ja pihoilla. Kipinän koulun 
kenttä on siis vihdoin luiste-
lukunnossa. Vaihtelevien säi-
den takia, jäädytys on ollut 
todella haasteellista. Nyt kui-
tenkin on mahdollista luis-
tella. Maanantaina 13.1. oli 
koulun urheilualueilla run-

saasti väkeä. Mukavat pelit 
saatiin aikaiseksi aikuisten ja 
lasten kesken. On ollut todel-
la ilo huomata, että aina löy-
tyy kentältä tai ladulta väkeä, 
kun sinne menee. Urheilualu-
eiden kunnostus on siis ollut 
kaiken vaivan väärti. 

Kyläseuran keväässä on 
tulossa mm. lumiteoskisa, 
nappulahiihdot, vuosikokous 

ja pääsiäistapahtuma. Muu-
takin pyrimme järjestämään 
toiveiden ja mahdollisuuksi-
en mukaan. 

Kipinän kyläseura toivottaa 
mukavaa alkanutta 
 vuotta ja reipasta  

urheilumieltä kaikille! 

Sanna Parkkila



12 TPnro 3PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.1.2020 16.1.2020nro 3

Tervetuloa
LähiTapiola Pohjoisen
elämänturvatapaamiseen  
Tapaamisessa käymme läpi sinun ja perheesi elämäntilanteen
turvallisuuden, terveyden ja talouden näkökulmista ja rakennamme
yhdessä perheellesi sopivan ratkaisun. Elämänturvatapaaminen
onnistuu LähiTapiola Pohjoisen toimistoilla tai vaikka näppärästi
verkkotapaamisena kotisohvalta käsin!

Varaa aika tapaamiseen lahitapiola.fi/ajanvaraus
tai numerosta 08 814 2500

Keskittämällä voit säästää vakuutusmaksuissa 17%
ja saada lisäksi S-ryhmän bonusta jopa 5%.

Tarkemmat tiedot Omaedusta  
ja S-ryhmän Bonuksesta löydät: 
lahitapiola.fi/edut

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 
LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy. 
Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Kiiltoa ja suojaa 
autollesi

PERUSPESU

25€
alKaeN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
alKaeN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

autoKoHtaisesti 
RÄÄtÄlÖiDYt 

autoNHoitoPalVelut:
KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
alKaeN

TEHOPESU 
+ VAHA

60€alKaeN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

KESTO-
PINNOITUKSET

200€
alKaeN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
alKaeN 65€

alKaeN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

● yksi- ja moniasteisina

A.

B.

C.

D.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

Pikku-Taivalkoski jatkaa sähkön 
tuotantoa ilman taukoja
Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 14.1. Pikku-Tai-
valkoski eli toiselta nimeltään 
Pirunköngäs oli vapaana vir-
ratessaan yli 30-metrinen ve-
siputous Pudasjärvellä. Pu-
tous sijaitsi Pintamo-järvestä 
lähtevässä Pintamo-ojas-
sa noin kahden kilometrin 
päässä järvestä. Putous pau-
hasi alas jyrkkää, metsäistä 
kalliorinnettä. Menneinä vuo-
sikymmeninä putouksen ohi 
uitettiin myös tukkeja. Ve-
sivoimalle Pirunköngäs pa-
dottiin 1950-luvulla Koillis-
Pohjan Sähkö Oy:n toimesta. 
Kuntalaisaloitteen allekirjoit-
taneilta oli esitys, että putous 
palautetaan normaaliin tilaan 
vuosittain kesällä vähintään 
kuukauden ajaksi, jolloin saa-
daan paljon matkailijoita tu-
tustumaan pitkään valjas-
tettuna olevaan putoukseen 
ja samalla voidaan elvyttää 
vanhaa perintötietoutta. Kos-
kienergia Koskivoima Oy:llä 
ei ole halukkuutta avata kes-
kustelua luvanmukaisen lii-
ketoimintansa alas ajamises-
ta. Kaupunginhallitus totesi, 
että aloite ei johda enempiin 
toimenpiteisiin ja että aloite 
voidaan katsoa loppuun kä-
sitellyksi.

Säästöä Pudasjärven 
Kehitys Oy:llä
Kaupunginhallitus on koko-
uksessaan 13.11.2018 hyväk-
synyt Pudasjärven kaupungin 
ja Pudasjärven Kehitys Oy:n 
välisen yhteistyösopimuk-
sen vuodelle 2019 arvoltaan 
300 000 euroa. Pudasjärven 
Kehitys Oy on raportoinut 
määrärahan käytöstä ja pal-
velujen tuottamisesta sään-
nöllisesti kaupungin osa-
vuosikatsauksissaan. Koska 
puutuotealan kehittämisasi-
antuntijaa ei rekrytoitu ke-
hitysyhtiöön, vuoden 2019 
palkkakulut tulevat olemaan 
arvioitua pienemmät ja palve-
lu on toteutettu suunniteltua 
suppeampana. Muutoksen 
johdosta kaupungin ja Pudas-
järven Kehitys Oy:n vuoden 
2019 yhteistyösopimuksen 
määrärahaksi muodostuu yh-
teensä 195 000 euroa. Sen mu-
kaisesti toinen maksuosuus 
vuodelle 2019 on 45 000 eu-
roa. Hallitus hyväksyi määrä-
rahan muutoksen. 

Hyvinvoinnin  
edistämistä
Terveydenhuoltolain mukaan 
kunnan on seurattava asuk-
kaittensa terveyttä ja hyvin-
vointia sekä niihin vaikutta-
via tekijöitä väestöryhmittäin. 
Kunnan on nimettävä ter-
veyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisen vastuutahot, ja eri 
toimialojen on tehtävä yhteis-
työtä terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisessä. Ennalta 
ehkäisevän hyvinvointityön 
merkityksen korostuessa en-
tisestään uuden monialai-
sen hyvinvoinnin asiantun-
tijatyöryhmän kokoonpano: 

ryhmän puheenjohtajana on 
sivistys- ja hyvinvointijohta-
ja Juha Holappa. Valittiin hy-
vinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen (HYTE) työryhmään 
kaupungin edustajiksi: työlli-
syyspäällikkö Irina Hallikai-
nen ja varalle kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaaja Arja 
Lamminkangas, erityisluo-
kanopettaja Sari Poropudas, 
liikunta- ja hyvinvointipalve-
luiden koordinaattori Ismo 
Miettinen ja varalle ruoka-
palvelupäällikkö Heidi Timo-
nen, kiinteistöpäällikkö Kari 
Rissanen ja varalle asumis-
neuvoja Teija Niemelä, mo-
nikulttuurisen työn koordi-
naattori Sirpa Timonen-Nissi 
ja varalle henkilöstöpäällikkö 
Heli Huhtamäki, järjestöyh-
dyshenkilö Sinikka Mosorin 
ja varalle Ulla-Maija Paukke-
ri, kirjaston johtaja Outi Ni-
vakoski, varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja Riitta Jaako-
la, rehtori Jussi Kolu, nuori-
sotyöntekijä Marita Hankkila.

Oulunkaaren kuntayhty-
män edustajat: palveluesimies 
Tuula Tolkkinen ja varalle 
palveluohjaa ja Pirjo Lauro-
nen, päihdetyöntekijä Minna 
Lantto ja varahenkilö terve-
ydenhoitaja Johanna Leppä-
nen, palveluesimies Sirkku 
Fali ja varahenkilö palveluesi-
mies Riitta Jaakkola, vs. pal-
veluesimies Paula Ojala ja 
varalle osastonhoitaja Paula 
Mattinen. Hyvinvoinnin asi-
antuntijatyöryhmä voi halu-
tessaan kutsua ko. ryhmään 
mukaan muita tarpeellisia 
asiantuntijoita. Valiokunnat 
voivat nimetä HYTE-työryh-
mään tarvittaessa yrittäjien, 
yhdistysten ja seurakunnan 
edustajia. Aiemmin perustet-
tu laaja Turvallisuus- ja hy-
vinvointityön johtoryhmä ei 
kokoonnu enää. Hyte- työ-
ryhmä toimii nuorisolain 
mukaisena monialaisena yh-
teistyöryhmänä niin, että tar-
vittaessa kutsutaan paikalle 
ko. alan erityisasiantuntijoi-
ta. Aikaisemmin perustettu 
monialainen yhteistyöryhmä 
lakkautetaan. Ryhmän sihtee-
ri valitaan aina jokaisessa ko-
kouksessa erikseen ja ryhmän 
koollekutsujana toimii hyvin-
vointikoordinaattori.

Perusopetuksen 
suunnitelma
Opetushallituksen 14.5.2019 
antaman määräyksen mu-
kaisesti kunnissa on 1.1.2020 
alkaen otettava käyttöön 
A1-kielen varhennetun ope-
tuksen suunnitelma. Pudas-
järven kaupungin perusope-
tuksen opetussuunnitelma 
on päivitetty vastaamaan 
opetushallituksen määräys-
tä. Hyväksyttiin perusope-
tuksen opetussuunnitelma. 

Hirsikampuksen  
apulaisrehtori  
lähtemässä
Apulaisrehtori Aro Rissa on 
5.1. päivätyllä sähköpostil-

laan ilmoittanut irtisanoutu-
vansa apulaisrehtorin virasta 
sijoituspaikkana Hirsikam-
puksen yhtenäiskoulu ja Pu-
dasjärven lukio. Irtisanou-
tuminen tapahtuu 16.4.2020 
alkaen siten, että viimeinen 
virassa olopäivä on 15.4. Hal-
litus totesi Rissan irtisanou-
tumisen tietoonsa saatetuk-
si. Viran täyttöön liittyvien 
etenemisvaihtoehtojen osal-
ta hallitus edellyttää hyvin-
vointi- ja sivistystoiminnan 
toiminta-alueelta tarkempaa 
selvitystä Hirsikampuksen 
johtamisjärjestelmästä ja reh-
torien tehtäväkuvista. 

Ehkäisevä päihdetyö
Kaupunginhallitus nime-
ää ehkäisevästä päihdetyös-
tä vastaavaksi toimielimek-
si hyvinvointivaliokunnan. 
Valiokunnan tehtävänä ni-
meämisen johdosta on huo-
lehtia kunnan päihdeolo-
jen seurannasta ja niitä 
koskevasta tiedotuksesta. 
Nimettiin vastuu- ja yhdys-
henkilöksi ehkäisevälle päih-
detyölle hyvinvointikoordi-
naattori.

Työterveyshuolto
Pudasjärven kaupungin työ-
terveyshuollosta vastaa Ou-
lunkaaren kuntayhtymä, 
Pudasjärven työterveys-
huolto. Oulunkaaren kun-
tayhtymän työterveyshuolto 
siirtyi Oulunkaaren Työter-
veys Oy:lle 1.1.2020. Hallitus 
hyväksyi työterveyshuollon 
toimintasuunnitelman vuo-
sille 2020-2021.

Kiinteistöpäällikkö 
siirtymässä eläkkeelle
Kiinteistöpäällikkö Kari 
Rissanen on 9.1. päivätyl-
lä kirjeellään ilmoittanut 
pyytävänsä eroa kiinteistö-
päällikön virasta siitä ajan-
kohdasta lähtien, jolloin 
uusi kiinteistöpäällikkö ot-
taa viran vastaan. Hallitus 
myönsi Kari Rissaselle eron 
kiinteistöpäällikön virasta 
ja hän jatkaa määräaikaisen 
projektipäällikön tehtävässä 
virkasuhteen päättymishet-
keltä eläkeikänsä päättymi-
seen saakka.  Hallitus päät-
ti julistaa kiinteistöpäällikön 
viran haettavaksi.

Talousarvio ja  
taloussuunnitelma
Valtuusto on hyväksynyt ta-
lousarvion vuodelle 2020 ja 
taloussuunnitelman vuosil-
le 2021-2022. Talousarviossa 
ja taloussuunnitelmassa on 
hyväksytty toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet sekä 
niiden edellyttämät määrä-
rahat ja tuloarviot. Hallitus 
päätti saattaa talousarvion 
toiminta-alueille ja toimi-
aloille täytäntöön pantavak-
si ja hyväksyi ohjeen talous-
arvion täytäntöönpanosta ja 
toteuman seurannasta.

Pudasjärvi-lehti


