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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Vanhustenviikkoa 
vietetään erilaisilla 

tempauksilla s. 6 

Männynkäpyjen keräys 
käy vilkkaana s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 8.10.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

Männynkäpyjen 
osto jatkuu

maanantaisin klo 8-12 mhy:n 
varastolla os. Toritie 2, Pudasjärvi.

Muina aikoina ei vastaanottoa.
Keräykseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Syötteen 
Automyynti 

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

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennenkuin tulet.

Toyota Corolla 1,6 bens.  vm. 2002, 
tosi siisti, ajettu 357 800 km, kahdet 
renkaat.     
 1950 €

Audi A 6  S-line 2,0 TDI vm. 2008, 
tyylikäs kaikilla herkuilla ajettu 419 800 
km, kahdet renkaat aluvanteilla.  
 3700 €

Metsäsi arvoinen kumppani

www.keitelegroup.fi 

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi 

Hankinta-alue: Ranua ja 
Pudasjärvi

PUULLE ON NYT 
KYSYNTÄÄ!
Tehtaamme pyörivät täydellä teholla ja 
tarvitsemme puuta. Ostamme juuri nyt 
mäntyvaltaisia päätehakkuita ja 
2-harvennuksia tämän syksyn ja talven 
korjuuseen.

Voita Iivon suosittelema raivaussaha 
Stihl FS 460 C-EMK, arvo 1099€!

Tee puukaupat 1.10.-31.12.2020 välisenä 
aikana niin osallistut raivaussahan arvontaan.
Katso arvonnan säännöt nettisivuiltamme: 
www.keitelegroup.fi /kampanja

RANUAN KALAJALOSTEEN

KALA-AUTO 
Jää TAUOLLE 
TUOTANTOTiLOJEN
REmONTiN TAKiA.

Hyvää syksyä!

Ranuan Kalajaloste Oy
045 125 5064

ilmoitamme kun tulemme taas.

pudasjarvi.fi

TALVIUINTIPAIKKA 
PIETARILAN LÄHILIIKUNTA- 

PUISTOON AVATTU

OHjEITA KÄyTTÄjILLE:
-   Uudet uimarit voivat lunastaa avaimen 30 € 

hintaan koko kaudeksi Puikkarista.
-   Käytössä lämmin pukeutumistila. 

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi Heino p. 0400 346 
097. Toiminnan kehittämisestä ehdotuksia ja palaut-
teita ottaa vastaan PuU Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupunki 

Talviuintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi.

Tervetuloa uimaan! 
Tarvittaessa kokeneet uimarit antavat ohjausta.

Voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

ma 12.10. klo 18-19 
Pietarilan lähiliikuntapuiston ranta.

TALVIUINTIKAUdEN AVAjAISET

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja Uintijaosto

Kylmä vesi virkistää

pudasjarvi.fi

TALVIUINTIPAIKKA 
PIETARILAN LÄHILIIKUNTA- 

PUISTOON AVATTU

OHjEITA KÄyTTÄjILLE:
-   Uudet uimarit voivat lunastaa avaimen 30 € 

hintaan koko kaudeksi Puikkarista.
-   Käytössä lämmin pukeutumistila. 

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi Heino p. 0400 346 
097. Toiminnan kehittämisestä ehdotuksia ja palaut-
teita ottaa vastaan PuU Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupunki 

Talviuintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi.

Tervetuloa uimaan! 
Tarvittaessa kokeneet uimarit antavat ohjausta.

Voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

ma 12.10. klo 18-19 
Pietarilan lähiliikuntapuiston ranta.

TALVIUINTIKAUdEN AVAjAISET

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja Uintijaosto

Kylmä vesi virkistääTOPI-TORI, TOPI-TUPA JA 4h-TOIMISTO
Kauppatie 3 L Toiminnanjohtaja Tiina Salonpää, p. 0400 289 330
93100 Pudasjärvi Toiminnanohjaaja Mirva Kirveskari, p. 040 1590 227

4H avoinna ma-pe:

Topi-tupa 
kahvio / käsityömyymälä 

klo 9-15.30

Topi-tori 
kierrätysmyymälä 

klo 10-17

Ulkokäyttöön soveltuva musta metal-
linen poron pää, jonka korkeus on 46 
cm ja syvyys on 52 cm. Valossa on 60 
lämpimänvalkoista hopeajohto-lediä 
ja 5 metriä pitkä musta liitosjohto 
sekä IP44-muuntaja.

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

Kattovalaisin jossa 
kristallimaista kimallusta. 
Soveltuu sisäkäyttöön pinta- ja 
rasia-asennukseen. Kromattu 
metallirunko ja muoviset ak-
ryylikoristeet. MaKS. 3 x 3 W, 
G9-kanta. Halkaisija 260 mm.

PORONPÄÄ CELLO LED 52 CM IP44

PLAFONDI EGLO ALMONTE 1 3-OSAINEN 
G9 KRISTALLI 260 MM

2295

3995

Pauli Särkelä

MYYTÄVÄNÄ 
tontteja Kelosyötteellä, 

hiekkamaalla Kovalammen läheisyydessä.
Viemäri- ja vesijohtolinjat lähellä. 

P. 0400 302 910

Kuusamon perattua 
muiKKua ja siiKaa

pudasjärven torilla
ti 13.10. Klo 8.30-10.30.

Myös savukalaa ja syysoMenaa. 
p. 044 013 1493/viljo Karjalainen
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Rakas puolisoni, isämme ja pappamme

Väinö Kalevi
MÄÄTTÄ
s. 23.3.1938
k. 23.9.2020

Kaipaamaan jäivät
Manta
Helena perheineen
Päivi ja Keijo perheineen
Jouni ja Marjukka
sukulaiset ja ystävät

Aamunkoitosta iltaruskoon
kulkija elämän taivaltaa.
Määränpäähän saapuessaan
uneen rauhaisaan vaipua saa.

Siunaus toimitettu 2.10.2020 läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos kaikille osanotosta.

Lämpimät kiitokset Kurenkartanon Vanamon henkilökunnalle 
Väinön hyvästä hoidosta.

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Messu seurakuntakodissa su 11.10. kello 10, toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Hanne-
le Puhakka.
Pianisti Mikko Heinisen konsertti seurakuntakodissa ti 
13.10. klo 18, vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Iltakirkko seurakuntakodissa to 15.10. kello 19, Eva-Ma-
ria Mustonen, Keijo Piirainen, kirkkokuoro. Lopuksi iltatee.
Raamattupiiri rippikoulusalissa ke 7.10. kello 18, vetovas-
tuussa Heimo Turunen ja ke 14.10.kello 18, Jari Valkonen.
Kuorot: Vox-Margarita ke 14.10. kello 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 14.10. kello 13. Kirkkokuoro to 8.10. ja to 
15.10. kello 18.
Lähetystupa seurakuntakodin rippikoulusalissa ke 14.10. 
kello 10., kahvia ja pullaa ja arvontaa, lisäksi myytävänä 
pullaa mukaan 0,50 €/kpl.
Vanhustenviikon Ystävänkammari seurakuntakodissa to 
8.10. kello 12, musiikkitilaisuus kirkkosalissa kello 13.
Nuttupiiri seurakuntakodin nuorisosalissa to 8.10. kello 
17.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoi-
sin kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä van-
hempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.  
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen 040 586 1217/Rauni.
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maanantai-
na 12.10.2020 kello 16.30. Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 2.-12.10.2020 kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
20.10.–17.11.2020 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä 
2. päivänä lokakuuta 2020 Esko Ahonen, kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja
Rauhanyhdistys: seurat Kurenalan ry:llä su 11.10. kello 
13.

Kastettu: Aatu Antero Au-
kusti Illikainen, Peetu Reino 
Herman Illikainen, Vilja Sofia 
Kuopusjärvi.
Haudattu: Elsa Komulainen 
84 v, Väinö Kalevi Määttä 82 
v.

Kutsu ystävä ulos -kampanja toteutui

Pudasjärven Eläkeliitto otti 
vastaan Eläkeliiton vies-
tin, jossa toivottiin yhdis-
tyksiä mukaan ”Kutsu ys-
tävä ulos” -kampanjaan. 
Esitykset tulivat Eläkeliitol-
ta yhdistyksille kesäkuus-
sa. Käytännössä tavoitteena 
oli, että kampanjassa Eläke-
liiton vapaaehtoinen ystävä 
hakee retkelle ikäihmisen, 
joka ei kykene ilman apua 
itsenäisesti poistumaan 

asunnostaan. 
Vapaaehtoisille jaettiin 

Pohjola Vakuutuksen lah-
joittamat taksikortit, joilla 
he pääsivät matkustamaan 
ikäihmisen toivomaan 
paikkaan. Tarkoitus oli, että 
taksikortit käytetään van-
hukselle iloa tuottavaan, 
merkitykselliseen tekemi-
seen. Aikaa oli syyskuun 
loppuun saakka. 

Pudasjärven yhdistys to-

teutti kampanjan yhteis-
työssä oman seurakunnan 
diakoniatyön ja paikallisen 
taksiyhdistyksen kanssa. 
Ystävien avulla ystävä ulos 
-toimenpide toteutui. Mu-
kana olevien henkilöiden 
palautteen mukaan käyn-
ti heidän toivomassaan pai-
kassa tuotti iloa ja hyvää 
mieltä. Mukaan pääsi 14 
henkilöä. 

Usean toimijan yhteis-

työssä ja ystävien avul-
la saatiin aikaan onnistu-
nut tempaus, joka tuotti 
molemmin puolista hyvää 
mieltä.  Vapaaehtoistoimin-
ta tuottaa aina hyvää miel-
tä - näitä toivomme jatkos-
sakin lisää.  

Heleena ja Sinikka
Kuvat: Eeva Leinonen

kampanjan avulla vappu ja Rauni pääsivät yhdessä lähtemään taksikyydillä hautausmaal-
le. 

vapulle hautausmaalla 
käynti oli tosi merkittävää, 
sillä hän ei ole siellä päässyt 
käymään pitkiin aikoihin. 

Jeesuksen opetuksen ytimen voi tiivis-
tää yksinkertaisesti: ”Rakasta Jumalaa yli 
kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.” Tä-
män elämänohjeen noudattaminen ei kui-
tenkaan taida olla niin yksinkertaista ja 
helppoa. Ihmisellä on tapana alkaa virit-
telemään selkokielisiäkin neuvoja itselle 
mieleisimmiksi.

”On vaikeata rakastaa Jumalaa, kun sitä 
ei voi nähdä ja se on kaukana tuolla jossain.” 
Jumala ei ole kaukana. Jumala on tehnyt 
kasteen yhteydessä meidän jokaisen si-
simpään pikkuyksiön, jossa hän asuu joka 
päivä ja joka hetki. Tuon yksiön postiluu-
kun läpässä lukee ”Jumala. Aina ja iankaikki-
sesti täällä. ” Jumalan luona on helppo käy-
dä, ainakaan matka ei ole pitkä. Mutta kun 
tahtoo olla kaikenlaista muuta hommaa 
mielessä..

Lähimmäisen rakastaminen on vai-
kea laji. Lähimmäinen on jokainen ihmi-
nen maapallolla. Siihen joukkoon mahtuu 
monenlaista kulkijaa, vipeltäjää, viritteli-

jää, touhuajaa ja ajattelijaa. Jos lähimmäi-
nen ei ajattele, toimi ja elä niin kuin minä 
itse, niin helposti lähimmäisenrakkaus tah-
too hiipua tai vähintään joutua koetuksel-
le. Ainakin itsellä. On useasti helpompi olla 
välittämättä ja samalla rakastamatta. Tätä 
kutsutaan itsekkyydeksi. Itsekkyys on taas 
välittämistä omasta parhaasta. Itsekkyys 
näkee vain yhden ihmisen ja tiedät kenet. 

Vai onko rakastaminen sittenkään näin 
vaikeaa kuin kirjoitan? Ehkä olisi hyvä olla 
ajattelematta liikaa ja rakastaa vaan. Kyl-
lä me tunnemme, milloin lähimmäisen-
rakkautta on ilmassa ja ihmisten välillä. 
Ehkäpä Jumala puhelee juuri toistemme 
erilaisten kohtaamisten hetkinä yksiön-
sä postiluukun raosta jotain kannustavaa: 
”Hyvä sinä. Jatka samaan malliin!” Pidetään 
myös sydäntämme raollaan, silloin lähim-
mäisenrakkaudella on mahdollisuus virra-
ta sisään ja ulos. 

Jeesus kehotti rakastamaan koko sydä-
mellä, koko sielulla, koko mielellä ja koko 

ymmärryksellä. Jokaisella meillä on sydän, 
joka sykkii välittämisen tunnetta ja välit-
tämisen tarvetta. Jokaisella meillä on sie-
lu, joka haluaa tehdä hyvää ja ottaa vas-
taan hyvää. Jokaisella meillä on mieli, joka 
haluaa tuntea ja välittää lähimmäisenrak-
kautta. Jokaisella meillä on ymmärrys, jol-
la voimme tuntea ja ymmärtää asioita pin-
taa syvemmältä. 

Jeesus on antanut yhden tärkeän tehtä-
vän meille ihmisille: ”Rakastakaa toisianne! 
Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakas-
takaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat 
teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakas-
tatte toisianne.” Annetaan sydämemme yk-
siössä asuvan Jumalan puhutella meitä. Ja 
rakastetaan vaan.

Marko Väyrynen

Rakastetaan vaan
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

1508.- 209
tlk

099
kg

AtriA 

takuumurea  
naudan ulkofilee
 

1795
kg

tArJOUKSEt VOiMASSA to-Su 8.-11.10. ELLEi tOiSiN MAiNitA

Ilman korttia 2,19-2,39 kpl (30,42-36,77/kg)Ilman korttia 4,99 pkt (8,25-9,78/kg)

-31-37%
Plussa-kortilla2

pkt

 

SatSuma
eSpanja

SUOMI

Osteen 

mango
eSpanja

249
kg

kpl

Tavallista  
parempi meininki

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

GrANdiOSA 

Big one ja  
perhepizzat
510-605 g (6,61-7,84/kg)

-19%
Plussa-kortilla

MAGNUM rUby

jäätelöpuikot
VegaaniSet ja ei liSättyä Sokeria 
65-72 g (20,83-23,08/kg)

MALMGård

alkoholiton olut  
oat ale 0,5 % 
0,33 l (5,88/l) SiS. pantin 0,15

Maista tutuStu ihastu uutuukSiimme

895
kg

-19%
Plussa-kortilla

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

249
pkt

VALiO 

Voi 
normaaliSuolainen, 500 g 
(4,98/kg)
rajoituS 2 pkt/talouS

599
kg

 

tuore 
perattu  
muikku
Suomi, SääVarauS

Voimassa tO-LA 8.-10.10.

erä

SUOMI

kuukauden 
kala

KALANEUVOS 

tuore ruodoton
lohifilee 
norja
Vakuumipakattu, C-leikattu 
rajoituS 2 fileetä/talouS

erä

ruodoton

FrESh LäMMiNhEtKi 
Salaatit  
240-255 g  
(15,65-16,63/kg)

399
raS

hAU-hAU ChAMpiON 
koirien 
Viljattomat 
herkut  
90 g (23,22/kg)

209
pSS

Viikon paistoleipä! 
Meillä paistettu! 

FAzer 
kiireetön 
kauraleipä 
390 g (7,67/kg) 299

kpl

Nälkäpäiväkeräyksellä auttamaan

Punaisen Ristin Nälkäpäivä-
keräys järjestettiin Pudasjär-
vellä 24.-25.9. Torstaina oli 
49 ja perjantaina 40 kerääjää. 
Kerääjinä oli Punaisen ristin 
aktiivien lisäksi OSAO:n lä-
hihoitajaopiskelijoita ja Hir-
sikampuksen oppilaita. 

-Tavoitteena oli aikaisem-
pien vuosien tapaan saada 
hyvä tuotto ja Punaisen Ris-
tin näkyminen kunnan kes-
kustaajamassa. Pudasjärvel-
lä on saatu avustusrahoja 
saman verran takaisin, kuin 
mitä on kerätty, kertoi kerä-
ysvastaava Esa Erkkilä. 

Keräyksessä oli tänä 
vuonna uutena torstai-
na 24.9. hernekeittotarjoilu 
Alpo Illikaisen soppatykis-

Niina Lauri on aloittanut Pu-
dasjärvellä korealaisen kosme-
tiikan jälleenmyyjänä. Työtä 
hän tekee lähihoitajan päätyön-
sä ohella kevytyrittäjänä. 

Lauri kertoi korealaisen 
kosmetiikan kiinnostaneen 
häntä jo useamman vuoden 
ajan. Hän kertoi kokeilleen-
sa useita merkkejä ja ollut aina 
tuotteisiin tyytyväinen. Näin 
hän päätti itsekin lähteä mu-
kaan jälleenmyyjäksi.

-Korealaista kosmetiikkaa 
voi tiettyjen tuotteiden osal-
ta verrata jopa selektiiviseen, 
ns. luksuskosmetiikkaan, sil-
lä tuotteet ovat todella laaduk-
kaita. Nämä tuotteet maksa-
vat kuitenkin vain murto-osan 
siitä, mitä luksuskosmetiikka 
länsimaissa maksaa. Ne ovat 
lähtökohtaisesti siis edullisem-

pia laadukkaampia kuin vas-
taavat länsimaalaiset tuotteet. 
Ostamalla korealaista kosme-
tiikkaa saa siis rahoilleen pa-
rempaa vastinetta, selvittää 
Lauri. 

Tuotteita pääsee kokeile-
maan veloituksetta kutsuilla 
tai olemalla Lauriin yhteydes-
sä. Myös tilaaminen suoraan 
verkosta onnistuu sivuilta: 
https://beautyko.fi/. Ostos-
koriin Lauri toivoo lisättävän 
alennuskoodin: niinalauri jol-
loin tällä koodilla saa tuotteis-
ta alennusta.

Lauri kertoo käyneen-
sä myös äskettäin lashlovers-
koulutuksen ja tekee heidän 
tuotteilla ripsienpidennyksiä. 

Ensi keväänä hän toivoo 
olevansa ammattikorkeakou-
lussa tämän kaiken lisäksi. HT

Korealaista kosmetiikkaa 
kevytyrittäjänä

tä S-marketin edessä. Keitos-
ta saattoi jokainen suorittaa 
keräykseen vapaaehtoisen 
maksun. Tarjoilu alkoi kel-
lo 10 ja kaikki reilut 300 an-
nosta meni iltapäivään men-
nessä. Keittotarjoilupaikalla 
olivat myös paikalliset Pu-
naisen ristin aktiivit paikalla 
esittelemässä vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun ja SPR -yh-
distyksen toimintaa. Yhdis-
tyksellä on menossa 70-toi-
minnan juhlavuosi. juhlan 
pitäminen on suunniteltu 
marraskuussa.

Suomessa katastrofira-
haston varoilla autetaan 
mm. tulipaloissa kotinsa me-
nettäneitä perheitä, anne-
taan henkistä tukea, kotoute-

k-supermarketin edustalla keräystä toteuttamassa Hirsi-
kampuksen 9B oppilas Diek Merci ja 9c oppilas eveliina Pe-
sonen. keräysvastaava esa erkkilä kävi välillä kyselemäs-
sä keräyksen kulkua. 

lähihoitajaopiskelijoita kokoontuneena s-marketin edustalle, josta sitten hajaantuivat suorittamaan keräystä eri puolille 
kurenalan keskustaajamaa. kuva esa erkkilä. 

taan turvapaikanhakijoita ja 
tuetaan Vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun toimintaa. 

Ulkomailla toimitaan ka-
tastrofeissa ja konflikteissa. 
HT

niina lauri toimii 
Pudasjärvellä korealaisen 

kosmetiikan 
jälleenmyyjänä.
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Esteettömät pysäköintipaikat niitä tarvitsevien käyttöön
Liian usein liikkumis- ja toi-
mimisesteiset törmäävät sa-
maan asiaan ruokaostoksille 
tai asiointireissulle mennes-
sä. Esteettömät autopaikat 
ovat varattuja, eikä kaikista 
ajoneuvoista löydy kyseisel-
le paikalle oikeuttavaa pysä-
köintitunnusta. On odotetta-
va tai yritettävä uudestaan 
toisella kertaa. 

Parhaimmassa tapauk-
sessa, mikäli liikkumiskyky 
sen sallii, on mahdollista vie-
dä auto hieman kauemmak-
si ja toivoa, että voimia ja toi-
mintakykyä riittää asioinnin 
jälkeen autolle palaamiseen. 
Kaikilla ei kuitenkaan ole 
tätä mahdollisuutta. Liikku-
miskyky voi olla huono tai 
apuvälineen vuoksi tarvitta-
va tila on sellainen, ettei sitä 
tavallisesta parkkiruudusta 
löydy muita ajoneuvoja kol-
himatta. 

Esteettömät autopaikat 
ovat lähellä kaupan ovia ja 
tästä syystä houkuttelevat 

ihmisiä pysäköimään niille 
myös ilman lupaa - etenkin 
sään ollessa huono. Joissakin 
paikoissa esteettömät auto-
paikat saatetaan täyttää tal-
visin lumikasoilla ja kesäisin 
kukkaistutuksilla. 

On hyvä muistaa, että py-
säköintitunnusta ei myönne-
tä kenellekään turhaan, vaan 
sairaudesta, viasta tai vam-
masta aiheutuu olennaista 
haittaa pysäköintiluvan hal-
tijan liikkumiselle. Paikoille 
on todellinen tarve. 

Invalidiyhdistykset Poh-
jois-Pohjanmaalla ja Kai-
nuussa ovat päättäneet 
nostaa esille esteettömään 
pysäköintiin liittyvät asiat. 
Yhdistykset järjestävät yh-
teisen tempauksen usealla 
eri paikkakunnalla torstai-
na 8.10. Tempauksen yhte-
ydessä jaetaan tietoa esteet-
tömästä pysäköinnistä ja 
kannustetaan yrityksiä sekä 
kuntia maalaamaan esteet-
tömät autopaikkansa sinisik-

viime vuonna vastaava ta-
pahtuma toteutettiin ensilu-
men ollessa maassa. lumi 
estää monessa paikassa es-
teettömän pysäköintipaikan 
näkymisen. Toiveena olisi, 
että paikat merkittäisiin sel-
keästi myös muulla tavalla. 
Pudasjärven Invalidit ry:n 
puolesta Reino Ruottinen 
on viimevuotiseen tapaan 
myös tänä vuonna jakamas-
sa tietoa esteettömästä py-
säköinnistä.

siniseksi maalatut esteettömän pysäköinnin paikat ovat 
selkeästi näkyvissä myös talvella. Tähän toivotaan kuntien 
ja kiinteistöjen omistajien panostusta.

si. On huomattu, että sinisen 
värin ansiosta esteettömät 
autopaikat huomataan hel-
pommin ja näin väärin py-
säköiminen vähenee. Lisäk-
si tuodaan esiin Autoliiton 
kehittämää maksutonta mo-
biilisovellusta, joka osoittaa 
esteettömien autopaikkojen 
sijainnin niitä tarvitseville. 

Pudasjärven Invalidit ry. 
jalkautuu Kurenalla K-Su-
permarketin, S-marketin ja 
Tokmannin eteen kello 10 – 
14. Paikalla olevilla yhdis-
tyksen edustajilla on siniset 
liivit yllään ja heidän kanssa 
voi tulla keskustelemaan yh-
distyksen toiminnasta sekä 
vaikkapa jäseneksi liittymi-
sestä.

Jotta esteettömiä auto-
paikkoja riittäisi, niiden 
löytäminen ja käyttämi-
nen onnistuisi, tarvitaan ha-
lua yhteistyöhön sekä toi-
mia niin kunnilta, yrityksiltä 
kuin myös kaikilta autoili-
joilta. Kunta voi varmistaa 

Invalidien Syyskokous teki yksimielisiä päätöksiä
Pudasjärven Invalidit ry. 
piti sääntömääräisen Syys-
kokouksen perjantaina 25.9. 
Kokouksessa käsiteltiin tu-
levan vuoden toimintasuun-
nitelmaa, talousarviota sekä 
henkilövalintoja. Uuteen 
hallitukseen vaihtui puheen-
johtaja sekä saatiin uusia hal-
litustoimijoita mukaan. Pää-
tökset olivat yksimielisiä ja 
niistä tiedotetaan myöhem-
min.

Syyskokouksen puheen-
johtajana toimi vuoden vaih-
teessa tehtävänsä jättävä Esa 
Viuhkola ja sihteerinä Terttu 
Salmi. Pöytäkirjan tarkasta-
jiksi valittiin Sirkka ja Raimo 
Åkerlund.

Varsinaisen kokouksen 
jälkeen pidimme vielä kuu-
kausikerhoa ja Kalevi Vattula 
viihdytti musiikkiesityksillä. 

Kerhossa tiedotettiin 
myös tulevasta Oulu-Kai-

syyskokousväki saapui Palvelukeskuksen ruokalaan keskustelemaan ensi vuoden toi-
minnasta ja valitsemaan tulevan toimikauden hallituksen edustajat.

nuu -alueen Invalidiyhdis-
tysten yhteisestä esteettömän 
pysäköinnin tempauksesta. 
Tähän liittyen myös Pudas-
järven Invalidit ry. jalkautu-
vat Kurenalla eri yritysten 
edustoille torstaina 8.10. ja-
kamaan tietoa esteettömäs-
tä pysäköinnistä ja sen mer-

kityksestä sitä tarvitseville. 
Tervetuloa keskustelemaan 
muistakin yhdistyksen asi-
oista näissä tapaamisissa.

Kerhotapaamiset jatku-
vat Palvelukeskuksessa aina 
kuukauden viimeisenä per-
jantaina entiseen tapaan, ellei 
astu voimaan uusia kokoon-

tumisrajoituksia. Pikkujou-
lua vietetään perjantaina 
marraskuun 27. päivänä, jo-
hon tilaisuuteen sihteeri ot-
taa nyt jo ilmoittautumisia 
vastaan. 

Terttu Salmi

Riistaonnettomuuksien määrä on kasvanut Suomessa viime vuosi-
na, vaikka vakavimpia vahinkoja aiheuttavien hirvikolareiden mää-
rä on tasaantunut. Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla hirvieläinkolarit 
ovat pysyneet viimeiset vuodet kokonaisuudessaan melko samalla 
tasolla. Poikkeuksen muodostavat porokolarit, jotka ovat lisäänty-
neet etenkin Pudasjärven seudulla. 

Hirvionnettomuuksien määrä on pysynyt viime vuodet noin 
kahdessatuhannessa valtakunnallisesti, mutta porokolarien määrä 
on kasvanut ollen vuonna 2019 yhteensä 4167 kappaletta (vuon-
na 2018 3062).

Eniten henkilövahinkoja tulee törmäyksissä suurimman hir-
vieläimen eli hirven kanssa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-
kaan tieliikenteen hirvionnettomuuksissa menehtyi viime vuon-
na kolme ihmistä ja loukkaantui 119 ihmistä. Pohjois-Suomessa 
on syytä varoa hirvien lisäksi myös poroja, joskin henkilövahingot 
ovat porokolareissa harvinaisempia.

- Kuolemaan johtaneiden hirvionnettomuuksien määrä on on-
neksi laskenut 2000-luvun alkuvuosista, mutta edelleen hirvikola-
reissa loukkaantuu yli sata ihmistä vuosittain. Myös eläimet kär-
sivät törmäyksissä, joten onnettomuusmäärää on tärkeää saada 
alas. Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla hirvieläinonnettomuudet ovat 
olleet lievässä nousussa Pudasjärven poroalueen lisäksi lähinnä 
Kaustinen-Kannus-Perho -akselilla, kertoo korvausjohtaja Heikki 
Pesonen LähiTapiola Pohjoisesta.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen hirvikanta on 
pienentynyt 2000-luvun alun noin 149 000 hirvestä viime metsäs-
tyskauden jälkeiseen noin 87 000 hirveen. Eläinten määrän ja on-
nettomuusmäärien välillä on yhteys. Metsästyksen lisäksi kantojen 
kokoa rajoittavat liikennevahingot, suurpedot ja myös sairaudet.

Porovahinkoja Liikennevakuutuskeskus korvasi valtakunnalli-
sesti viime vuonna yhteensä 4 167. Määrä nousi suurimmaksi aina-
kin viiteen vuoteen. LähiTapiola Pohjoisen alueella poroja jäi vuon-
na 2019 auton alle eniten Pudasjärvellä (233 kappaletta (vuonna 
2018 180) ja Kiimingissä (55 kappaletta. Alueen kolarialttein tie-
osuus porokolarien näkökulmasta on selkeästi Valtatie 20 Panu-
manjärveltä Taivalkosken suuntaan.

Syksy on hirvieläinonnettomuuksien suhteen vuoden vaaral-
lisinta aikaa. Tilastokeskuksen mukaan eniten riistakolareita sattui 
viime vuonna loka- ja marraskuussa.

Onnettomuuksien painottumista syksylle selittää moni tekijä. 
Alkanut metsästyskausi ja samalla eläinten kiima-aika saavat niitä 
liikkeelle. Monet hirvieläimet myös siirtyvät syksyllä talvilaitumille. 
Samaan aikaan liikenteessä ajo-olosuhteet heikkenevät syyssäiden 
ja lisääntyvän pimeyden takia.

- Liikenteessä kannattaa olla tarkkaavaisena etenkin aamu- ja il-
tahämärissä, sillä hirvieläimet liikkuvat mielellään auringonnousun 
ja -laskun aikaisina tunteina. Hirvi- ja porovaaran alueella kannat-
taa myös aina vähentää vauhtia, sillä eläin voi hypätä tielle yllättäen. 
Etenkin pimeällä hirvieläimiä voi olla hyvin vaikea havaita tienpien-
tareella, sanoo Pesonen.

Jos huomaa hirven tai muun eläimen tiellä, kannattaa välittö-
mästi vähentää vauhtia. Jos eläintä joutuu väistämään, pyri teke-
mään se takakautta. Muita autoilijoita voi tarvittaessa varoittaa hä-
tävilkuilla tai vilkuttamalla ajovaloja.

LähiTapiola tiedotus 

Riski törmätä hirvieläimiin 
kasvaa syksyllä 

paikkojen riittävän mää-
rän, maalata paikat sini-
sellä ja esimerkiksi lähteä 
mukaan yhteistyöhön Au-
toliiton kanssa kokoamaan 
valtakunnallista tietokan-
taa esteettömistä pysäköin-
tipaikoista. Myös yritykset 
ja kiinteistöjen omistajat voi-

vat maalata esteettömät pai-
kat sinisellä ja huolehtia nii-
den riittävyyden. Autoilijan 
tehtävä on huolehtia, että 
pysäköi oikein ja jättää es-
teettömät autopaikat niitä 
tarvitseville. Pienillä teoil-
la voi olla suuri merkitys! TS

Pudasjärven kaupungin Yhteisöllisyyden valiokunta kokoontui 
perjantaina 25.9. Kuntalaki velvoittaa, että kuntalaiset otetaan 
huomioon päätöksenteossa tai palvelujen suunnittelussa. Yhteis-
kunnassa on alettu tuomaan uudenlaisia työkaluja kuntalaisten 
osallistamiseen. Kun kuntalaiset osallistetaan vaikeidenkin asioi-
den valmisteluun, päätöksiä on helpompi hyväksyä.

Yhteisöllisyysvaliokunta keskusteli yhteisöllisyysohjelmasta ja 
sen jatkovalmistelusta. Valiokunta ohjeistaa hyvinvointi- ja elinym-
päristövaliokuntia antamaan yhteisöllisyysohjelmasta oman oh-
jausesityksensä marraskuun aikana. Tavoitteena on hyväksyttää 
yhteisöllisyysohjelma valtuustossa tämän valtuustokauden aika-
na. 

Periaatelinjaus on, että yhteisöllisyysohjelma ei saa olla ras-
kastekoinen, vaan helposti käytettävä ohjeistus yhteisön jäsen-
ten osallistamisesta eri tavoin. Ohjelma jalostuu matkan varrella 
ja sitä voidaan päivittää tarpeen mukaan. 

Keskeinen asia yhteisöllisyyden ja osallisuuden eteenpäin vie-
miseksi yhteisöllisyysohjelman mukaisesti on kuntalaisten osal-
listaminen jo selvitys- ja valmisteluvaiheessa. Osallisuuden jal-

kauttaminen normaaliksi toimintatavaksi vaatii henkilökunnan 
koulutusta eri mahdollisuuksista ja tavoista osallistaa. Keskeinen 
viesti on se, että osallistaminen ei ole vaikeaa eikä kiire saa olla 
syynä osallistamattomuuteen. 

Talouden tasapainotusohjelman valmistelussa poliittinen oh-
jausryhmä osallistaa kuntalaisia tekemällä kuntalaisten kuulemi-
nen sähköisesti webropol-kyselynä kaupungin nettisivulla ajalla 
5.-19.10. Kyselyssä halutaan kuulla kuntalaisten mielipiteitä ta-
louden sopeuttamisohjelmaan. Paperisia vastauslomakkeita tul-
laan jakamaan kaupungintalon asiakaspalvelusta sekä kirjastolta ja 
lomakkeet voi palauttaa kaupungintalon aulassa sijaitsevaan pu-
naiseen postilaatikkoon 19.10. mennessä. Kyselystä tehdään mah-
dollisimman avoin eikä sitä pyritä ohjaamaan. Tiukasta aikatau-
lusta huolimatta kysely halutaan tehdä, jotta saadaan osviittaa 
kuntalaisille tärkeistä asioista päätöksenteon pohjaksi. Kyselyn 
yhteenveto käsitellään marraskuun valtuustoseminaarissa, jossa 
aiheena on talouden tasapainotus.

Kaupunki tiedotus 

Kuntalaisten mielipiteitä kysytään talouden 
sopeuttamisohjelmaan 
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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) 

8-19
9-16

MAANANTAI-TORSTAI
12.-15.10.

269

895

399

3 filettä/talous

kg

pll

3 kg/
talous

6951295 100

499

895 795

189 189349099499

2 pkt/talous

2 kg/talous

pkt kg kg

kpl
kg

kg

kg kg

049

169

249 199

695

100

kg

kpl

kg

200

199

100

kg299
pkt

100

399

pkt

kg

299
pkt

kg

895

pktpsskpl

kpl

299
pkt

695

450

699

250

pkt

pss

4995 5490

4990

1090

490

1750

1890

1€
kpl/pss/pkt

Tuore kotimainen
SIlAkkAfIlee
pyyntivaraus

MA-TI 12.-13.10.  ke-TO 14.-15.10.

Pe-TO 9.-15.10.

3 prk

Pe 9.10.    lA 10.10.

Vähärasvainen
PORSAAN-
lIhAkuuTIO

IRTO-
kARkIT

kg

Kivikylän
PORSAAN PIkNIk 

PAISTI n. 1,5 kg

RAuTAOSASTOlTATekSTIIlIOSASTOlTA

Atria
wIeNINleIke 
285 g, kypsä

295

100

Atria Kunnon Arki
lIhAPyöRykäT 360 g 
tai jAuhelIhA-
PIhvIT 380 g

Eldorado
SuklAA-
vOhvelI
250 g

Valio Hyvä 
suomalainen Arki
RuOkAkeRMA 
10 %

Vip Mix
SekAMehu-
TIIvISTe
1,5 l

Eldorado
TOMAATTI-
MuRSkA 
390 g

PeRjANTAI-lAuANTAI 
9.-10.10.

Atria
lAuANTAI-
MAkkARA
palana

Ingman
jääTelö-

TuuTIT
120 ml

laktoositon

Kariniemen
bROIleRIN 
MINuuTTI-

PIhvIT
290-350 g

PeRSIMON
Espanja

Porsaan 
kyljykSeT

Hyvä 
NAuTA 
jAuhelIhA
rasvaa 
max 10%

Porsaan
eTuSelkä ja 
lAPA

PullaPirtin 
hIllOMuNkkI

8 kpl/560 g

100 g

pkt

pkt

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA PäIvä!

Suomalainen
jääSAlAATTI

pussi, 100g

Irto
kARjAlANPAISTI

Atria 
SAuNAPAlvI-
kINkku
350 g

Atria Perinteinen
hIIllOS

gRIllIMAkkARA
400 g

Saarioinen
keITOT

300 g

Suomalainen
TuORe-

kuRkku

Espanja
SATSuMA

HK
SININeN 
leNkkI
580 g

595
kg

jAuhelIhA
SIkA-NAuTA PullaPirtti

RuISReIkäleIPä 
330 g

Arla
vOI 500 g
normaalisuolainen

Valio
ARkIjuuSTO-
vIIPAle
500 g

Kuuma
gRIllATTu 
bROIleRIN-
kOIPI

Irto tuore
RuOdOTON
NORjAN 
lOhIfIlee

rajoitettu erä

99,-

Timco 
kOMPReSSORI
24 l, 2 hp
tuotto 206 l/min

Eurol
jARRu cleANeR 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

65,-

Sievin 
kuMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Kivikylän 
MAAlAIS-
kINkku
palana ja siivuina

Monikäyttöinen 
neulottu
SOfTShell 
-PuSeRO
jossa pidennetty selkäosa ja 
vahvistukset kulumiselle alt-
tiissa kohdissa. Vetoketjulliset 
sivutaskut ja rintatasku. Kiris-
timet vyötäröllä. Hengittävä, 
tuulenpitävä ja vettähylkivä.
Väri: Musta/harmaa.
Materiaali: Neulesoftshell 
fleece-vuorilla, hengittävä 
ja vettähylkivä kalvo, 100% 
polyesteri, 420 gsm
Vedenpitävyys: 3000 mm
Hengittävyys: 3000 mm

4995

lIIMAPuulevyT 
esim.
18 mm, 20x100cm

Soudal
PuulIIMA 
750 g
-vedenkestävä D3

kevyTPReSSuT 
esim. 2x3 m

keNkäOSASTOlTA
Tyttöjen
NIlkkuRI
tarrajousto-
nauhoilla
waterproof
Koot: 29-35

Poikien
NIlkkuRI
tarrajousto-
nauhoilla
waterproof
Koot: 32-37

Naisten ja miesten
ReISITASku-
hOuSu
toppavuorella

Miesten
flANellI-
PAITA
100 % puuvilla

Alkaen

Miesten
TheRMO-
SukkA

CoolMax
TRIkOOPIPO
oranssi ja 
tummansininen

Miesten
hIRvI-
keRRASTO
100% puuvilla

erilaisia 
pienten lasten 

MuuMI
-PyjAMAA
-yöPAITAA

- bOdyA

pari

2 prk

Unilever
kINgIS jääTelö-
PuIkOT 78 ml (12,82 l)

Pohjolan Peruna
MuMMON AIdOT 
POIMuTeTuT 
RANSkAN-
PeRuNAT 
450 g (2,22 kg)

HK
uuNIleNkI 
400 g (2,50 kg)
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Vanhustenviikkoa vietetään erilaisilla tempauksilla
Tämän vuoden Vanhustenviikko järjestetään eri puolella Suomea 
4. – 11.10. teemalla ”Onni on vanheta”. 

Vanhustenviikko alkoi sunnuntaina 4.10. jumalanpalveluksilla 
kirkoissa sekä 67:n kerran vietetyllä Vanhustenpäivän pääjuhlalla, 
joka järjestettiin tänä vuonna Naantalissa. Poikkeusolojen vuok-
si juhlaa pääsi seuraamaan lähinnä television välityksellä. Juhla-
puheen tässä tilaisuudessa piti eduskunnan puhemies Anu Veh-
viläinen. Tämä vuotuinen Vanhustenpäivän juhla on tarkoitettu 
ensisijaisesti ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Vanhustenpäiväs-
tä alkaa virikeviikko, jossa jokaiselle päivälle on oma teema. Vii-
kon aikana järjestetään ympäri Suomea erilaisia tapahtumia ja 
esitellään kuntien, järjestöjen sekä seurakuntien toimintaa. 

Ikääntyneet ihmiset ovat turvallisen varovaisia liikkumaan ko-
din ulkopuolella ja sen vuoksi tämän vuoden Vanhustenviikolle 
on järjestetty heille piristystä, virkistystä ja toimintakyvyn ylläpi-
toa tukevaa toimintaa suoraan kodissa toteutettavaksi. 

Alkuviikon aikana on kiinnitetty huomiota kodin turvallisuu-
teen ja muisteltu lapsuuskotia. Tiistaina annettiin vanhuksille eri-

laisten digilaitteiden käyttöopastusta. Keskiviikon teemana oli 
”Onni on vanheta arvokkaasti” ja silloin juotiin Suomen suurim-
mat ikäihmisten päiväkahvit! 

Torstain teemana on Iäkkäiden ulkoilupäivä, jolloin toivotaan 
mahdollisimman monen omaisen ja vapaaehtoisen lähtevän van-
huksen kanssa ulkoilemaan. 

Perjantaina yksinäisyyden lievennystä tarjoavat erilaiset Ystä-
väpiiri-ryhmät omilla paikkakunnilla.

Lauantaina ”Onni on vanheta virikkeellisessä ympäristössä” 
-teemalla tarjotaan ikääntyneille erilaista toimintaa; aivojumppaa, 
tuolijumppaa, väritystehtäviä, muistelukortteja sekä paljon muu-
ta. Näihin voi hakea ideoita vahvike.fi -aineistopankista.

Vanhustenviikko päättyy sunnuntain kahvihetkeen ja ollaan 
onnellisia jokaisesta hetkestä sillä arvokas vanhuus on ihmisoi-
keus.

Terttu Salmi

Senioriyrittäjätoiminta säilyttää 
yhteyden yrittäjäjärjestöön

elokuussa senioriyrittäjät vierailivat Ristolan perinnetalossa Petäjäkankaalla. vierailun 
isäntänä ja emäntänä toimivat erkki ja elsa urmala.

Pudasjärvellä Senioriyrittä-
jätoiminta on vilkkaimpia 
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät ry:n alueella. Toimin-
nan piiriin kuuluu 31 yrit-
täjää. Lounaskokoontumiset 
ovat joka kuukauden ensim-
mäinen keskiviikko kello 11. 
Paikkana on pääasiassa ra-
vintola Merita. Retkiäkin on 
tehty. Elokuussa oli vierailu 
Ristolan perinnetalossa Pe-
täjäkankaalla ja syyskuus-
sa Piipposen pirtillä Kouval-
la. Kokoontumisissa on aina 
joku vierailija. Lisäksi ko-

koontumisissa vierailee Pu-
dasjärven Yrittäjien uusia 
jäseniä, merkkipäivän viet-
täjiä sekä uusia yrittäjiä esit-
täytymässä. Samalla heille 
annetaan yleensä Pudasjär-
ven Yrittäjät ry:n onnittelu-
kukat. Senioriyrittäjien pu-
heenjohtajana toimii Pekka 
Niemitalo ja sihteerinä Hei-
mo Turunen. 

Senioriyrittäjyyden tar-
koituksena on antaa mah-
dollisuus aktiiviyrittäjä-
toiminnasta luopuneelle 
jäsenyrittäjälle säilyttää kon-

takti yrittäjäjärjestöön. Se-
niorijäsenyys antaa myös 
mahdollisuuden kokeneel-
le yrittäjälle pysyä mukana 
järjestön toiminnassa. Senio-
rijäseniä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi tiedon siirtämi-
sessä nuorelle yrittäjäpolvel-
le (tutor-toiminta). 

Senioritoiminnassa on 
myös 63 vuotta täyttäneitä 
Pudasjärven Yrittäjät ey:n jä-
seniä, jotka ovat edelleen ak-
tiivisesti yritystoiminnassa 
mukana. 

Eläkeläisyhdistys tarjoaa virikkeitä
Pudasjärven Eläkeläiset ry. 
on toiminut paikkakunnal-
la jo 41 vuotta. Yhdistyk-
sen toiminta on tehokasta ja 
monipuolista. Vuotuisen 18 
euron jäsenmaksun suorit-
taneita on tällä hetkellä 171 
henkilöä. 

Suomen vanhin valta-
kunnallinen eläkejärjestö on 
Eläkeläiset ry., jonka piiriin 
myös Pudasjärven yhdistys 
kuuluu. Pudasjärven Eläke-
läiset ry kuuluu myös Joki-
laaksojen Aluejärjestöön, 
jossa on 23 paikallisyhdis-

tystä.
Mukaan toimintaan pää-

see täyttämällä Eläkeläiset 
ry:n sivuilla olevan jäsen-
hakemuksen tai ottamal-
la yhteyttä yhdistyksen pu-
heenjohtajaan, sihteeriin tai 
taloudenhoitajaan. 

Pudasjärven Eläkeläiset 
ry järjestää jäsenistölleen 
mielekästä tekemistä ympä-
ri vuoden. Tiistaisin on ui-
mahallivuoro ja vesijump-
pa. Parittomilla viikoilla 
ovat porinatuokiot Palve-
lukeskuksen tiloissa. Mui-

ta virikkeitä yhdistys tarjo-
aa laulujen, bingon, retkien, 
matkojen, teattereissa käyn-
tien, kilpailukysymyksien, 
käsityökerhojen ja paljon 
muun toiminnan merkeissä. 

Pudasjärven Eläkeläi-
set ry on iloinen ja hauska 
eläkeläisjärjestö, jonka pu-
heenjohtajana toimii Jukka 
Vähkyrä, sihteerinä Hilkka 
Tihinen ja taloudenhoitaja-
na Leena Rantala. TS

Pudasjärven Sotaveteraanit 
ry. on perustettu rekisteröity 
vuonna 1966. Alun perin yh-
distys toimi Sotiemme Vete-
raanien edunvalvontajärjestö-
nä sotavuosina 1939-1945. 

Viime vuoden lopussa yh-
distyksen kokonaisjäsenmää-
rä oli 289, joista 221 kannat-
tajajäsentä. Loput 68 ovat 
tunnusveteraani-, puoliso-, 
leski- ja kunniajäseniä. Yhdis-
tyksellä on myös viisi yhtei-
söjäsentä.

Jäsenmaksu kannattajajä-
seneksi on 10 euroa, sisältä-
en kuusi kertaa ilmestyvän 
Kenttäpostia-lehden, joka on 
Suomen Sotaveteraaniliiton ja 
Suomen Rintamaveteraanilii-
ton yhteinen jäsenlehti. 

Pudasjärven Sotaveteraa-
nit ry. kuuluu Pohjois-Pohjan-
maan Sotaveteraanipiiriin ja 
Suomen Sotaveteraaniliittoon.

Yhdistyksen toimintaan 
pääsee mukaan ottamalla yh-

teyttä hallituksen jäseniin, 
jossa toimivat puheenjohta-
jana Vesa Holmström, vara-
puheenjohtajana Paavo Er-
vasti, sihteerinä Vesa Ervasti, 
taloudenhoitajana Eero Aho-
nen, sosiaalivastaavana Mar-
jatta Peuraniemi sekä jäseninä 
Raija Niemelä ja Esko Törmä-
nen.

Yhdistyksen pääasiallinen 
toiminta painottuu veteraa-
nien tukemiseen ja muistami-
seen sekä rinnalla kulkemi-
seen. Heidän keski-ikänsä on 
jo noin 95 vuotta, joten virkis-
tysretket Pohjois-Pohjanmaan 
piirin alueella ovat yhä vai-
keammin toteutettavissa. Tä-
män vuoden vallitseva tilan-
ne on tietenkin vaikeuttanut 
vuorovaikutusta myös mo-
nella tavalla. Mobiiliyhtey-
denotot ovat olleet pääasialli-
nen tapa lähestyä vanhuksia.

Pudasjärven Sotaveteraa-
nit ry. tekee yhteistyötä seura-

kunnan ja kaupungin kanssa 
erilaisten tapahtumien järjes-
tämisissä.

Yhdistys on myös edun-
valvojana uuden veteraani-
lain toteutumisessa jäsenistön 
kohdalla ottaen huomioon ve-
teraanien lesket ja puolisot 
tunnusveteraanien määrän 
vähentyessä. 

Veteraaniyhdistysten toi-
minta lakkaa lähivuosien 
kuluessa. Veteraaniperin-
neaikaan siirtymistä on val-
misteltu jo jonkin aikaa.

Tule mukaan toimintaan 
liittymällä kannattajajäsenek-
si ja sitä kautta osallistumaan 
yhteisiin tilaisuuksiimme 
sekä kulkemaan veteraaniem-
me rinnalla heidän viimeisinä 
vuosinaan.

Pudasjärven Sotaveteraa-
nit ry:n virallinen osoite on 
Kuukkelitie 16, 93270 Sotka-
järvi ja puhelinnumero pu-
heenjohtajalle 0400 387 671. TS

Sotaveteraanien oma yhdistys
Pudasjärven sotaveteraanit ry:n väkeä kokoontuneena viime vuoden kevätkokoukseen.

eläkeläisten tämän vuoden ystävänpäivän kerhossa Palvelutalossa oli ohjelmassa 
muun muassa elsa Pirin vetämä jumppatuokio. 
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Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry.
Yhdistys on perustettu 
vuonna 1971. Eläkeliiton or-
ganisaatio muodostuu Val-
takunnallisesta Eläkeliitos-
ta ja alueellisista piireistä, eli 
Pudasjärven yhdistys kuu-
luu Pohjois-Pohjanmaan pii-
riin. Piirit muodostuvat tie-
tystä määrästä yhdistyksiä, 
jotka toimivat itsenäisesti. 

Pudasjärvellä on pidetty 
jäsenistölle vuosittaiset ke-
vät- ja syyskokoukset, jois-
sa käsiteltiin sääntöjen mää-
räämät asiat. Hallituksessa 
on kymmenen jäsentä ja pu-
heenjohtaja. Toimintakau-
den aikana yhdistyksen hal-
litus jakaa tehtävät siten, että 
on liikunta-, keittiö-, ohjel-
ma- ja matkavastaavat sekä 
vapaaehtoistoiminnasta vas-
taavat henkilöt. Näin ollen 
jäsenistöstä toiminnassa on 
mahdollisimman monta to-
teuttajaa ja ideoijaa. Yhdis-
tyksen kuoro eli ”Kööri” on 
aktiivinen vapaaehtoistoimi-
ja 35:n laulajan voimin. Pu-
dasjärveltä on nykyisellään 
edustaja myös piirihallituk-
sessa. 

Yhdistyksen jäsenmäärä 
vuoden 2019 lopussa oli 360 

henkilöä.
Jäsenistön tarjotut virik-

keet ovat olleet suosittuja, 
kuten erilaiset retket, teatte-
rimatkat ja yhdistyksen jou-
lujuhla. Lisäksi eri toimi-
joiden yhteistyössä oleviin 
tilaisuuksiin on ollut paljon 
osallistujia. Hallituksen jä-
senet ja vapaaehtoistoimin-
nan vastaava osallistuvat 
piirin järjestämiin koulutuk-
siin.

Yhdistyksen näkyvää toi-
mintaa ovat kerhopäivät 
joka toinen tiistai-iltapäi-
vä Palvelukeskuksen tilois-
sa, jossa käy myös eri alojen 
vierailijoita. Kerhopäiviä on 
myös oman ohjelman mer-
keissä.

Toukosiunaus, joka on 
periteisesti keväällä ja jär-
jestetään yhteistyössä seura-
kunnan kanssa. 

Liikunta ja oman tervey-
den vaaliminen on yhdistyk-
sessä keskeinen asia. Yhdis-
tyksen jäseniä on mukana 
muun muassa bocciapelissä, 
kuntosalilla ja seniorijum-
passa.

Palveleva vapaaehtois-
toiminta on osa jäsenistön 

toimintaa. Toiminta on laa-
jaa kanssakäymistä, jonka 
muotoina ovat koti- ja lai-
tosvierailut, asiointiapu, pu-
helinkontaktit ym. vapaaeh-
toistoiminta.

Eläkeliiton edustus on 
Pudasjärven Vanhus- ja 
vammaisneuvostossa.

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys ry:n jäseneksi voi il-
moittautua netin kautta sekä 
suoraan hallituksen jäsenille 
tai jäsenasiansihteeri Taimi 
Pekkalalle, puhelin 040 145 
8010. Puheenjohtaja Heleena 
Talala 044 275 7050 antaa li-
sätietoja yhdistyksestä ja sen 
toiminnasta. Ajankohtaiset 
ilmoitukset ovat Pudasjärvi-
lehdessä sekä yhdistyksen 
kotisivuilla.

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys ry:n toiminta on 
monipuolistunut. Motivoin-
tia tehtävien ja vastuun ja-
koon tulee edelleen tehostaa 
sekä yhteistyötä naapuri-
kuntien Eläkeliiton yhdistys-
ten kanssa jatketaan.

Yhteistyö on ollut hyvää 
eri toimijoiden, kaupungin 
eri toimialojen, seurakunnan 
ja eri järjestöjen kanssa. TS

Koillismaan Rauhantur-
vaajat ry on Pudasjärven, 
Posion, Taivalkosken ja 
Kuusamon Rauhantur-
vaajien yhdistys, joka on 
perustettu vuonna 1993. 
Aikaisemmin tämä yh-
distysväki kuului Oulun 
Rauhanturvaajiin. Katto-
järjestönä on Suomen Rau-
hanturvaajaliitto ry. 

Koillismaan Rauhan-
turvaajat toimivat vapaa-
ehtoisissa avustusteh-
tävissä veteraaneille ja 
veteraanileskille muun 
muassa halkojen tekemi-
sessä, siivouksissa ja pi-
hojen siistimisissä. Har-
rastus- ja avustustehtävät 
vaihtelevat paikkakunta-
kohtaisesti.

Jäsenmäärä täällä pai-
kallistasolla on noin 50 
henkilöä, mutta Koillis-
maalta lähtöisin olevia 
rauhaturvaajia asuu ym-
päri Suomea ja he haluavat 
olla synnyinseudun yhdis-
tyksen jäsenenä, vaikka ei-
vät pystykään toimimaan 
aktiivisesti tällä toiminta-
alueella. Vuotuinen jäsen-
maksu on 32 euroa, johon 

Rauhanturvaajat hyvällä asialla

koillismaan Rauhanturvaajat ry:n hallituksen jäsen esko 
Törmänen sekä puheenjohtajan tehtäviä hoitava kauko 
Tervonen ovat yhdistyksen aktiivisia vapaaehtoisia toimi-
joita Pudasjärvellä aina kunniavartiossa olemisesta piho-
jen haravointiin asti.

sisältyy monipuolinen Rau-
hanturvaaja -lehti kuusi ker-
taa vuodessa.

Koillismaan Rauhantur-
vaajat ry:n hallituksessa on 
tällä hetkellä kuusi jäsen-
tä. Puheenjohtajan tehtäviä 
hoitaa Kauko Tervonen Pu-
dasjärveltä, sihteerinä toimii 
Tapio Korhonen Kuusamos-
ta. Muissa hallitustehtävissä 
ovat taivalkoskelainen Pert-
ti Ronkainen, pudasjärve-
läinen Esko Törmänen sekä 

eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen kerhotapaamisissa on aina iloisia ilmeitä.

Risto Hiltula toteutti pitkä-
aikaisen haaveensa julkai-
semalla kirjan isästään ja 
omasta elämäntarinastaan. 
Hiltu-Villen poika on run-
saasti valokuvia sisältävä, 
kovakantinen, noin 100 si-
vuinen kirja, jonka hän sai 
kirjapainosta syys-lokakuun 
vaihteessa. Sivunvalmistuk-
sen toteutti Katariina Niemi-
talo VKK-Media Oy:ssä, jos-
sa myös suoritettiin tekstin 
tarkistuksia ja suunniteltiin 
kannet. Kirja painettiin Pu-
namustan kirjapainossa.

Kurenalla asuva Risto 
kertoo olleensa paljon Kou-
valla Esko Piipposen kaveri-
na erilaisissa töissä. Kouval-
le Risto rakensi kesämökin, 
jossa vietti paljon aikaan-
sa, erityisesti siirryttyään 
eläkkeelle vuonna 2002 Pu-
dasjärven metsänhoitoyh-
distyksen palveluksesta, 
jossa kertyi 38 työvuotta.                                                                                                                                       
 -Kertomukseni on isäni 
muistoksi ja kunniaksi hä-
nelle. Samalla se on histo-
riikki omasta elämästäni. Isä 
lähti kurjista olosuhteista ja 
kasvatti itsensä ja perheen-
sä vaikeissa olosuhteissa 
kaikkien arvostamaksi kan-
salaiseksi. Isä oli Kuopiossa 

Hiltu-Villen poika on kirja 
Risto Hiltulasta ja hänen isästään

Risto Hiltula tyytyväisenä saatuaan loka-marraskuun vaih-
teessa painotuoreen kirjansa käteensä.

suoritetun varusmiespalve-
lun jälkeen hyvin pukeutuva 
nuorimies ja äidinkin mie-
lestä hurmuri nuorten mies-
ten joukossa. 

Olen vanhempieni van-
hin lapsi, poika. Muis-
tan ehkä vanhempia asi-
oita toisessa valossa kuin 

nuoremmat sisaruksista-
ni. Kertomukseni on koottu 
tositapahtumista ja omasta 
muistista, kertoo Risto kir-
jassaan. 

Kirjasta on otettu 100 
kappaleen painos ja Ristolta 
saa asiasta kiinnostuneet sitä 
ostaa 30 euron hintaan. 

kuusamolaiset Jorma Ves-
terinen ja Eero Virkkunen.

Kaikki ne henkilöt, jot-
ka ovat toimineet sotilaal-
lisissa tai humanitäärisis-
sä rauhanturvatehtävissä, 
ovat oikeutettuja liitty-
mään Koillismaan Rau-
hanturvaajat ry:n. 

Lisätietoja antaa yhdis-
tyksen nykyinen puheen-
johtaja Kauko Tervonen, 
040 571 2457. TS

Korentokankaan poluilla 
Hirvaskosken koulun tun-
tumassa oli viime viikon-
vaihteessa 3.-4.10. SoVen 
tonnikävely Ruskatonni -ta-
pahtumana. Kävelyaika jat-
kui lauantaista vuorokau-
den ajan eli sunnuntaihin 
kello 16 saakka. Tapahtu-
maan osallistui 60 kävelijää, 
joiden yhteinen kävelymat-
ka oli 758 kilometriä. Antti 
Pohjanvesi hölkkäsi 51 kilo-
metriä sekä aviopari Pentti 
ja … Lukkarilla taittui mat-
kaa 35 kilometriä. Koko ajan 
oli mitä erinomaisin lämmin 
syksyinen ilma. 

Osallistumismaksua ei 
ollut. Tapahtuman päättyes-

sä arvottiin palkintoja kaik-
kien osallistujien kesken. 

Kävelyt jatkuvat
Syyskuun alkupuolelta sa-
teen vuoksi siirretty SoVen 
24h kävely-juoksutapahtu-
ma on ensi viikonloppuna 
lauantaina 10.10. kello 15 al-
kaen Hirvaskosken koulul-
ta. Tavoitteena on kävellä ja 
juosta aikaisempien vuosien 
tapaan yli 50 kilometrin suo-
rituksia. Yhtenä tavoitteena 
on rikkoa Paula Mannisen 
110 kilometrin ennätyspitkä 
suoritus muutaman vuoden 
takaa. Sitä lähtee tavoittele-
maan muun muassa Jorma 
Puurunen, joka selvitti vii-

me vuonna vuorokaudessa 
100 kilometriä. 

Tapahtuman puuhahen-
kilö Pekka Kinnunen kan-
nustaa osallistumaan esi-
merkiksi lauantaina kello 
15-22 ja sunnuntaina 8-14.30. 
Lyhyemmilläkin suorituk-
silla voi osallistua. Uutena 
on alle 12-vuotiaitten osallis-
tuminen vanhempien kans-
sa. Lapsille on diplomeita ja-
ossa; 15 km pronssinen, 20 
km hopeinen ja 25 km kul-
tainen diplomi. Peseytymis-
mahdollisuus on koululla. 
Osallistumismaksun 30 eu-
roa voi maksaa lähtöpaikal-
la. HT

Kävelyä ja juoksua vuorokauden ajan

viime lauantaina 3.10. Ruskatonnin kävelyyn osallistui vuorokauden aikana 60 kävelijää, 
joille yhteistä matkaa kertyi 758 kilometriä.



8 9nro 41PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti8.10.2020 8.10.2020nro 41

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- 
/ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokra-
ukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 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 kirjoitettuna 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

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.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

*  lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  avainpalvelu
* Myös oviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

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!

MAANRAKENNUSTA

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

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

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 

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

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata talveksi 
katos tai talli asuntolinja-au-
tolle (12 m), p. 040 665 0205.

Marraskuun alkupuolella alkava metsänhoitoyhdistysten vaaliai-
ka sai Koillismaalla hyvät lähtökohdat. Sääntöjen mukaan varsi-
naisia valtuutettuja valitaan 25 henkilöä vaalipiireittäin: Posio nel-
jä, Taivalkoski neljä, Pudasjärvi/Kuivaniemi kahdeksan ja Kuusamo 
yhdeksän.

Hyväksyttyjä valtuustoehdokkaita ilmoittautui lopulta 55 
henkilöä. Muutamia ehdokashakemuksia jouduttiin hylkäämään, 
koska ne eivät olleet määräaikana perillä.

Ehdokkaista naisia on noin 15 prosenttia. Ehdokkaiden oman 
ilmoituksen mukaisesti yrittäjiä ml. maaseutuyrittäjiä hakijoista 
on 14, maa- ja metsätalouden harjoittajia seitsemän, palkansaajia 
16, eläkeläisiä 14, poromiehiä kolme ja yksi opiskelija. Valtuutet-

tujen jakauma vastaa pitkälti metsänomistajakunnan rakennetta.
Itse vaalit eli äänestys alkaa 4.marraskuuta kestäen kolme 

viikkoa. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa vaalimateriaalin pos-
titse. Itse äänestys tapahtuu joko perinteisellä postiäänestyksel-
lä tai sähköisesti ohjeiden mukaisesti. Äänestäminen on siten vai-
vatonta.

Tuleva valtuustokausi on 4-vuotinen vuosille 2021-2024. Mhy 
valtuusto on korkein päättävä elin, joka valitsee kahdeksan hen-
kilön kokoisen hallituksen toteuttamaan valtuuston kokouksen 
päätöksiä.

Mhy tiedotus

Mhy Koillismaan valtuustovaaleihin hyvät lähtökohdat

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA.



8 9nro 41PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti8.10.2020 8.10.2020nro 41

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

Palveluhakemisto

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,
VARUSTEITA

- 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

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 

Sijoitus 
Soronen Kaisa  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

- yritysten perustamiset
- perinteiset kirjanpidot
- sähköinen taloushalinto
- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

A. REPOLA OY

Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513.
e-mail aila.repola@pp.inet.fi

os. Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

TILI- JA VERO-
ASIAINTOIMISTO

TILI- JA VERO- 
ASIAINTOIMISTOT

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

lvI-tuotteiden varastovalikoiman

Männynkäpyjen keräys käy vilkkaana
Männyn käpykeräys menos-
sa vilkkaana Mhy Koillis-
maan Pudasjärvellä. Kahden 
kesän peräkkäiset lämpimät 
kesät ovat nostaneet lämpö-
summan riittävän korkeak-
si, jotta männyn kävyt ovat 
tuleentuneet keruukelpoi-
seksi. 

Mhy Koillismaan johta-
ja Antti Härkösen mukaan 
pitkästä aikaa tänä vuon-
na onkin hyvä käpyvuosi ja 
näytteiden mukaan sekä itä-
vyystarmo, että saanto ovat 
kohtuulliset, jotta keräys 
voidaan suorittaa. Mitä poh-
joisemmaksi mennään, sitä 
harvemmin on hyviä käpy-
vuosia. Kesien lämpösum-
man määrä on ollut ratkai-
sevin minimitekjä. Vuosi 
sitten kesällä kävyt alkoivat 
kasvaa ja tänä kesänä kasvu 
jatkui fyysisesti täyteen mit-
taansa ja siemenen valmis-
tuminen eli tuleentuminen 
onnistui hyvin riittävän läm-
mön turvin.

Keräyskohteiksi sovel-
tuvat hyvälaatuisten män-
niköiden päätehakkuualat 
sekä harvennushakkuut. Li-
säksi voidaan kerätä tai-
mikoista, jolloin työturval-
lisuuteen pitää kiinnittää 
erityistä huomiota. Keräyk-
seen tarvitaan aina maan-
omistajan lupa. Metsähal-
litus on antanut yleisluvan 
maasta tapahtuvaan kerää-
miseen alueiltaan. Silloin 
kun hakkuu on käynnis-

sä, on syytä odottaa konei-
den töiden loppumista työ-
turvallisuuden takia. Kävyt 
toimitetaan maanantaisin 
aamupäivällä metsänhoi-
toyhdistyksen varastolle. 

Härkönen neuvoo kerää-
mään yli kolmen senttimet-
rin terveitä, aukeamattomia 
käpyjä. Ne ovat tasavärisiä 
ja kiinni viimeisen vuosi-
kasvaimen tyvessä. Kävyn-
keräys tehdään tarpeeseen. 
Metsikkökylvöjen siemen-
varastot ovat minimissään.

Männynkävyt toimite-
taan Pudasjärveltä Siemen-
Tapiolle ja ne kuljetetaan 
Kemijärvelle karistamoon. 
Posiolta ja Kuusamosta ke-
rätään myös Metsähallituk-
sen varmuusvarastoon sa-
massa yhteydessä. 

-Tavoite on, että mikäli 
ei mitään katastrofaalista ta-
pahdu, niin tänä syksynä ke-
rätään Siemen-Tapiolle 100 
000 litraa. Mhy Koillismaa 
vastaanottaa männynkäpy-
jä kaikissa toimipisteissään: 
Kuivaniemi, Pudasjärvi, Tai-
valkoski, Kuusamo ja Posio, 
kertoi Härkönen. HT

kerättävät kävyt tulee olla 
vähintään kolme senttimet-
risiä, terveitä, aukeamatto-
mia käpyjä. ne ovat tasa-
värisiä ja kiinni viimeisen 
vuosikasvaimen tyvessä. 
kuva Paavo ervasti. 

Maanantaiaamuna 5.10. mhy:n varastolla oli käpyjen tuojia niin runsaasti, että piti odottaa 
vuoroaan. olavi Puurunen oli ensimmäisten joukossa. Hän oli ollut ahkerasti keräämässä, 
sillä peräkärryssä oli noin 1200 litraa käpyjä pakattuna erämuovipusseihin. keruuta hän 
kertoi suorittaneensa siuruan suunnalla ja käyttäneensä jopa otsalamppua apuna päivit-
täisen keräystuloksen saavuttamiseksi. käpyjen vastaanottamisessa oli apuna Työpetaril-
ta Tuomo jokikokko ja taustalla näkyvä jorma lehtola sekä vielä kaksi muuta työmiestä. 

Mhy:n varastolla 
käpyjen vastaanotossa on 

ollut maanantaisin 
aamupäivällä jonottami-

seen saakka käpyjen tuojia.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
syötteen taksi palvelee

0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)
samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

torstaisin sarakylän alueelta 
rytingin kauppaan. 2,50€/henk.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä
arto 0400 244 195, seija 040 507 2318

taksi piipponen oy

oulun seudun ulosottovirasto
mYYdään omaKotitaloKiinteistÖ 
pudasjärvellä

kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 8.10.-27.10.2020.
kohdenumero 2199719: Pudasjärven keskustassa sijaitseva Ta-
panila -niminen tila RN:o 38:249 (615-409-38-249). Tilan pinta-ala 
on 882 m2. Tilalla sijaitsee vuonna 1971 rakennettu puurakenteinen 
omakotitalo, jonka pinta-ala on 89 m2. Rakennukselle on tehty kun-
totarkastus. Tilalla on myös autotallirakennus. Tilalla olevat sähkö- 
sekä vesi- ja viemäriliittymät kuuluvat myytävään kohteeseen.
kohteen esittely: Esittely kohteella keskiviikkona 14.10.2020 klo 
10.00-10.30.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies Ritva 
Honkanen p. 02956 28425 (arkisin klo 8.00-16.15) tai internet 
www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

PUDASJARVI.FI

TUKEA ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ 
LUOPUMISEEN HAETTAVISSA
Pirkanmaan ELY-keskukselta voi hakea avustusta 
pientalojen öljylämmityksen vaihtamiseen kestä-
vämpään lämmitysmuotoon. Avustuksen määrä on 
2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitysjärjes-
telmästä riippuen. Ohjeet ja lomakkeet: http://www.
ely-keskus.fi/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle 

Lisäksi ARA myöntää energia-avustuksia asuinra-
kennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaus-
hankkeisiin vuosina 2020-2022. Avustuksen määrä 
on 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin 
enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. 
Ohjeet ja lomakkeet: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_
ja_avustukset/Energiaavustus 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisena tiedottaa tukimuodois-
ta tällä ilmoituksella. Tiedustelut ja hakemukset 
osoitetaan suoraan edellä mainituille tahoille.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

PUDASJARVI.FI

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN 
OSITTAINEN MUUTOS
Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen 
asemakaavan kortteleita 40, 54 ja 55a sekä niihin 
liittyviä katu- virkistys- ja pysäköintialueita. 
Muutosalue sijaitsee valtion maalla, Iso-Syötteen 
laskettelukeskuksessa, Romekievarintien, Tupasvil-
lantien ja Syötetien ympäristössä. Lisäksi Romekie-
varintien nimi muutetaan Ollukantieksi välillä Iso-
syötteentie - Metsätähdentie.  
Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- 
ja matkailupalvelurakentamista Iso-Syötteen mat-
kailukeskuksessa.
Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan maankäyt-
tösopimus.
Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtävänä 14.10. – 16.11.2020 Pudasjärven kaupun-
gintalon kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä in-
ternetissä www.pudasjarvi.fi. 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 
muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimi-
tettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kir-
jallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kau-
punginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, 
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, 
tekninen toimisto, PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi, 
puh. 040 038 9972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 05.10. 2020 
Kaupunginhallitus

Käyttökielto
Leppipalon metsätie asetetaan 

käyttökieltoon 9.10.-15.12.2020 
tien perusparannushankkeen takia.

Kieltoa valvotaan kameroilla.
Hoitokunta

PUDASJARVI.FI

LIIKUNNALLINEN SYYSLOMA
Tuomas Sammelvuo -salissa viikolla 43
Sirkuskurssit
Viikarisirkus 
0-6-vuotiaat  
Ma ja ti klo 11-12
1-3-luokkalaiset 
Ma ja ti klo 12.30-13.30 
4-9-luokkaiset  
Ke klo 11-16
15+ v. ja aikuiset  
Ma ja ti klo 14-15

Perhepeuhula
Koko perheen liikunta-
hetki to klo 10.30-12.00

Temppukerho  
alakoululaisille  
To klo 14-16

Pelipäivä alakoululaisil-
le perjantaina 
Salibandyturnaus 
klo 10-12 
Futsalturnaus 
klo 12.30-14.00 
Kaupunkisota 
klo 14.30-16.00 

Ilmoittautumiset sirkuskursseille:  
opistopalvelut.fi/pudasjarvi
Torstain ja perjantain toiminta maksutonta, 
ilmoittautuminen ohjaajille paikan päällä. 

Yhteistyössä kansalaisopisto ja liikuntapalvelut

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Tanssit salissa

Avoinna:

PerjantaisinMaanantaisin

LauantaisinTiistaisin

Keskiviikkoisin
Sunnuntaisin

Torstaisin

klo 13.00-20.00

PALVELEMME:

klo 13.00-20.00

klo 13.00-01.00

klo 13.00-20.00

klo 15.00-01.00

klo 15.00-01.00

klo 15.00-20.00
Ei pääsymaksua

Tervetuloa!

Ei pääsymaksua

Ei pääsymaksua

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sanan- ja 
rukouksenilta klo 18

Lämpimästi tervetuloa!

24 h -ultrajuoksutapahtuma
la-su 10.-11.10.2020 klo 15.00 alkaen. 

Osallistumismaksu 30€ maksu paikan päällä. 
tervetuloa!

puu Kuntourheilujaosto
osallistumme kävelemällä (saa juostakin) 
24h ultrajuoksutapahtumaan la-su 10.-11.10. 
la klo 15 alkaen Hirvaskosken koulu eli tapahtuma 
on su illan kävelyn tilalla. Osallistumismaksu jaoston väeltä 
30 € maksetaan jaoston toimesta. 

Vastine kirjoitukseen Pudasjärvi-lehdessä 1.10.2020. 
Pelastustoimen lakisääteisten palveluiden palvelutasosta on 

säädetty pelastuslain 28-29 §:ssä. Säädösten mukaan pelastus-
toimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnet-
tomuusuhkia. Palvelutason mitoittamiseksi pelastustoimen on 
selvitettävä alueella esiintyvät onnettomuusuhat ja niistä ai-
heutuvat riskit sekä määritettävä niiden perusteella toiminnan 
tavoitteet, käytettävät voimavarat ja palvelujen taso.

Pelastuslaitos tekee riskienhallintatyötä, jossa tunnistetaan 
ja löydetään sellaisia onnettomuusuhkia, joihin pelastustoimen 
palvelutuotannolla on mahdollisuus vaikuttaa. Riskianalyysi laa-
ditaan sisäministeriön antamien ohjeiden mukaisena siten, että 
se antaa perusteet riskialuejaon muodostamiselle ja edelleen 
toimintavalmiuden sijoittamiselle pelastustoimialueella. Tämä 
toimintavalmius vahvistetaan nytkin kyseessä olevalla palvelu-
tasopäätöksellä.

Syötteen alue ei muodosta varsinaisesti sellaista riskiperus-
teista aluetta, missä tulisi ylläpitää pelastustoimen valmiutta, 
mutta Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on ylläpitänyt alueella 
paloasemaa turvaamassa alueen väestöä ja matkailua. Kuiten-
kin harvaan asutuilla alueilla, jotka ovat myös väestötappioalu-
eita, on usein haasteita ylläpitää pelastustoiminnan palveluita. 
Näillä alueilla pelastustoiminta tukeutuu VPK-toimintaan tai si-
vutoimiseen henkilöstöön, mutta väestön pieni määrä ja ikä-
rakenne vaikeuttavat rekrytointia, näin on käynyt myös Syöt-
teellä. Jo vuosia Syötteellä on ollut tilanne, että sinne sijoitettu 
pelastuslaitoksen yksikkö ei ole aina lähtenyt hälytettäessä 
tehtävälle, kun väkeä ei ole. Kun tällaiset tilanteet lisääntyvät, 
jossain vaiheessa joudutaan arvioimaan, onko paloaseman yllä-
pito yleensäkään tarkoituksenmukaista.

Kurenalan paloasema kuuluu Oulu-Koillismaan pelastuslai-
toksen painopistepaloasemiin, jonka toimintaa ylläpidetään ja 
kehitetään ilman lakkautusuhkaa.

Petteri Helisten
pelastusjohtaja

Syötteen paloaseman  
lakkautukseen on selvät 

perusteet

pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n     

Tervetuloa! Hallitus

sYYsKoKous    
tiistaina 27.10.2020 klo 18.30  
Pudasjärven kaupungitalo.

Johtokunta kokoontuu klo 18.00.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

Syksyn muistitoimintaa 
Pudasjärvellä
Syksyn Muistikahvilat:
Ti 13.10. klo 14-15.30  
Diabeteksen ehkäisyn ja  
hyvän hoidon merkitys aivoterveyteen
Ti 17.11. klo 14 – 15.30  
Musiikkia mielelle
Lisätietoja: Maarit Lampela 040 718 1707 
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Korpijoen rannalla omassa 
Paratiisissaan viettävät Aira 
ja Risto Kouvalainen eläke-
päiviään. He ovat juuri saa-
neet päätökseen prosessin, 
jonka tavoitteena on ollut 
muuttaa asumaan vakitui-
sesti Pudasjärven laitakau-
pungille Korpisen kylälle. 
Isona asiana muuton toteu-
tumiselle oli saada hank-
kimalleen loma-asunnolle 
muutos vakituiseksi asuin-
rakennukseksi. Kouvalai-
set ostivat nykyisen paikan 
jo vuonna 2009 ja uuden lo-
ma-asunnon rakentaminen 
alkoi seuraavana kesänä. 
Muutaman ahkeran rakenta-
miskesän jälkeen Korpijoen 
Paratiisi oli valmiina. Kou-
valaiset haluavat antaa suu-
ren kiitoksen Pudasjärven 
kaupungin rakennusvalvon-
nalle.

-Aivan ensimmäises-
tä yhteydenotosta lähtien 
olemme saaneet kaiken tar-
vittavan tiedon, neuvot ja 
kannustuksen rakennus-
hankkeisiimme, he kiittele-
vät.

Nyt kaikki on valmiina 
ja Kouvalaiset valmistautu-
vat tulevaan talveen, joka 
aiotaan viettää poikkeuk-
sellisesti koronasta johtuen 
kokonaisuudessaan uudessa 
kodissa. Tuleva talvi ja joulu 
tulee olemaan ensimmäinen 
kymmeneen vuoteen koti-
suomessa.

-Jos koronaa ei olisi, läh-
tisimme jälleen talveksi jon-
nekin, missä pärjää shortseil-
la ja sandaaleilla läpi talven. 
Tutuiksi ovat tulleet mm. 
Kanariansaaret, Thaimaa, 
Espanjan aurinkorannik-
ko, Florida sekä Intia, jossa 
olemme viihtyneet viimei-
set kaksi talvea ja useita ly-
hyempiä reissuja jo 90-luvul-
ta lähtien.

Maaliskuun alussa Kou-
valaisilla on ollut jo kova kii-
re pilkille ja nauttimaan lu-
misesta Korpisen luonnosta 
ja odottamaan jäiden lähtöä 
ja uutta kalastuskautta jo-
ella, järvillä ja puroilla, joi-
ta Korpisen seuduilla riittää. 

Kouvalaiset kehuvat seudun 
paikallisia ihmisiä ystävälli-
siksi ja auttavaisiksi, ja he sa-
novatkin leimautuneen Kor-
piselle hyvin.

-Edellisessä kotikaupun-
gissa Raahessa meillä on 
vielä tukikohta. Sitä tarvit-
semme, kun käymme ter-
vehtimässä lapsia, sukulai-
sia ja tuttavia.

Pitkät työurat  
Rautaruukilla
Aira Kouvalainen kertoo 
tehneensä koko pitkän työ-
uransa Rautaruukki Oy:n 
Raahen terästehtaalla. Aluk-
si hän oli tehtaan kunnossa-
pidossa LVI-osastolla eris-
tyspeltiseppänä. Työkohteet 
olivat eri puolilla tehdasta 
eri osastoilla, usein myös hy-
vin korkealla. Pelätä ei saa-
nut, muuten työt olisivat jää-
neet tekemättä. Toinen pitkä 
työrupeama Airalla oli vals-
saamolla ison siltanosturin 
kuljettajana ja nuorempi-
en kuljettajien opastajana ja 
kouluttajana.

Risto Kouvalainen kertoi 
elämäntarinansa olevan pit-
kän ja monimuotoisen, pit-
kän linjan hitsausammatti-
lainen.

-Olen käynyt läpi koko 
ammatillisen koulutusketjun 
ammattikoulusta, teollisuu-
den konepajakoulun kautta 
koneteknikoksi ja edelleen 
ammatillisen koulutuksen 
opettajaksi metallialalle, ja 
kelpo-insinööriksi sekä kan-

sainväliseksi IWT-hitsaus-
teknikoksi Lappeenran-
nan Teknisessä Yliopistossa. 
Työuran alkutaipaleella kä-
vin vielä “kolmannen am-
mattikoulun” hitsariksi 
Ruotsin telakoilla. Varsinai-
nen työurani alkoi Rauta-
ruukin Terästehtaalla kone-
suunnittelijana, mutta veri 
veti käytännön töihin.

Risto on tehnyt pitkän ja 
ansiokkaan uran nuorten ja 
yritysten henkilöstön kou-
luttajana. Hän muistelee 
antaneensa oppejaan noin 
500 nuorelle hitsarin alulle 
sekä 2000-luvun alussa to-
teutetun Steelpolis-projek-
tin aikana yli 300 yrityksen 
hitsaajalle ja muulle työnte-
kijälle. Parhaimpina uransa 
saavutuksina hän pitää oppi-
laidensa saavuttamia lukui-
sia hitsauksen nuorten Suo-
men mestaruuksia ja ennen 
kaikkea kahden oppilaansa 
saavuttamia Taito-olympia-
laisten neljänsiä sijoja perät-
täisissä kisoissa 1997 Sveit-
sissä ja 1999 Kanadassa sekä 
yhtä Euroopan mestaruutta 
vuonna 1998 Hollannissa.

-Näitä kansainvälisiä lois-
tavia saavutuksia ei vieläkään 
ole pantu paremmaksi, tuo-
marina itsekin kisoissa toimi-
nut Risto kertoo ylpeänä.

Opettajana ja  
yrittäjänä
Käsillä tekeminen ja erityi-
sesti eri metallien käsitte-

aira ja Risto kouvalainen ovat rakentaneet korpijoen rannalle kymmenen vuotta sitten ”Paratiisin”, jonka saivat muutettua vakituiseksi asuinrakennuk-
seksi kuluneena kesänä.

Kouvalaiset muuttivat vakituisiksi asukkaiksi Korpijoen Paratiisiin

aira ja Risto ovat tehneet lomamatkoja moniin eri maihin 
ympäri maailmaa. viime vuonna matka suuntautui Thai-
maan Battayaan.

Surulle ja kaipaukselle paikat ja tilaisuus
Pudasjärven seurakunnan 
luottamushenkilöt ja työn-
tekijät kuuntelevat ja ha-
vainnoivat herkillä aisteil-
la seurakuntalaistensa iloja 

ja riemuja. Samoin he teke-
vät jäsentensä mieltä mur-
heuttavien asioiden ja kehit-
tämisehdotusten kohdalla. 
Viime viikolla 30.9. siunat-

tiin käyttöön Riekinkan-
kaan hautausmaalla uur-
na-alueen muistokumpu 
ja tyhjän sylin muistopaik-
ka lääninrovasti Tuomo 

Tämän jutun kirjoittaja sointu veivo yleisön joukossa vasemmalla muistokummun siunaa-
mistilaisuudessa.

Törmäsen johdolla. Roh-
keat ja aktiiviset seurakun-
talaiset ottivat aikoinaan al-
lekirjoittaneeseen yhteyttä ja 
pyysivät viemään pyynnön 
uurna-alueen rakentamises-
ta kirkkoneuvoston pohdit-
tavaksi. Kirkkoneuvosto ja 
–valtuusto tekivät hienon 
seurakuntalaisia palvelevan 
ja kunnioittavan päätöksen. 
Ehdotus toteutettiin ja nyt 
muistomerkkien arkkiteh-
tinä toimineen Ritva-Liisa 
Pihlajan sanoja mukaellen, 
muistoalue sijaitsee kirkko-
maan kauneimmalla ja kor-
keimmalla paikalla, lähellä 
sankarivainajien leposijaa. 

Seurakunnan kansliasta an-
netaan ohjeet uurna-alueen 
käyttöön. Samassa ympäris-
tössä olevalla Tyhjän sylin 
muistopaikalla on rauhaisaa 
ja lohduttavaa surra mene-
tettyä tai saamatta jäänyt-
tä lastaan. Muistopaikka- ja 
merkki antavat lohtua ja toi-
voa suureen kaipaukseen.

Lokakuun alussa käyn-
nistivät Pudasjärven seura-
kunnan diakoniatyöntekijät 
viimeisen vuoden aika-
na puolisonsa menettänei-
den Sururyhmän. Ryhmäs-
sä on mahdollista puhua 
ja käsitellä luottamukselli-
sesti ja avoimesti omaa su-

rutuskaansa kunnioittaen 
omia ja toisten tunteita ja su-
run kokemuksia. Yhdessä 
samankaltaisessa tilantees-
sa olevien ja ammattilaisten 
hienovaraisella tuella on hel-
pompaa käsitellä ja kohdata 
omaa henkilökohtaista mur-
hettaan ja olla samalla loh-
duttajana toisille.

Sun, Isä, tahtoos tyytyen
saa sydän levon suloisen.
Oot hädässä ja tuskassa
mun auttajani ainoa.
Virsi 377 3.säk.

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

ly kiinnosti niin paljon, että 
80-luvun alkupuolella Ris-
to päätti aloittaa virkatyön 
ohessa sepän töiden tekemi-
sen. Tätä varten hän perus-
ti Taidetakomon. Toimin-
ta laajeni ja lopulta toiminta 
oli täyspäiväistä ja opettajan 
työt sai jäädä. Kymmenen 
vuoden uurastukseen tai-
deseppänä mahtuu paljon, 
mm. oman liikkeen pitoa Lii-
kekeskus Zeppelinissä. Risto 
ja Aira ovat tottuneet teke-
mään asioita yhdessä, niinpä 
takomon töissä asennuksi-
neen ja liikkeen pidossa Aira 
oli auttamassa aina kun vain 
omilta töiltään kerkesi.

-Takomolle ilmaantui ha-
lukas ostaja ja palasin ta-
kaisin opetustöihin. Taat-
tu virkatyö ammattikoulun 
opettajana ei kuitenkaan 
tuntunut enää riittävän 
haastavalta. Niinpä sopivan 
aloitteen tultua konepajate-
ollisuuden taholta, tein vielä 
rohkean ratkaisun ja irtisa-
nouduin turvallisesta virka-
työstä.

-Viimeiset seitsemän 
vuotta ennen eläköitymis-
täni menivät kuin siivillä 
oman koulutus- ja konsul-
tointiyrityksen töissä. Työ-
maana oli koko Suomi, aina 
Helsingistä Muonioon. Työt 
vaihtelivat muutaman tun-
nin luennoista, aina puolen 
vuoden mittaisiin räätälöi-
tyihin koulutuksiin konepa-
jayrityksissä. Yksi merkittä-
vimpiä koulutuksia oli useat 

sen aikaisen ELY-keskuksen 
kanssa yhteistyössä toteute-
tut yritysten hitsaushenki-
löstön Kansainvälinen Hit-
sausneuvoja- koulutukset, 
Risto muistelee. 

Nyt Kouvalaisilla on ai-
kaa muistella ja nauttia yh-
dessä ansaituista eläkepäi-
vistä ja toteuttaa yhteisiä 
harrastuksia, joista tärkeim-
pänä on uusien kokemus-
ten hankkiminen kaikissa 
muodoissaan. Sadepäiviä-
kin mahtuu vuoden mittaan, 
ja näiden varalle Ristolla on 
sopivaa tekemistä.

-Silloin syntyy muistoja 

kuvien ja kertomusten muo-
dossa. Korpijoen Paratiisi 
-kuvakirja ja Takomon ajois-
ta kertova kuvakirja Rauta-
Riston Aika ovat jo valmii-
na. Vielä on jäljellä kuvia ja 
muistoja, kunhan vain oli-
si sopivasti niitä sadepäiviä-
kin. 

Kauniita ja lämpimiä päi-
viä ei kannata uhrata kir-
joitushommiin, vaan silloin 
nautitaan yhdessä touhuten 
kaikkea muuta ulkona kau-
niissa luonnossa. 

Rauni Räisänen
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Riekinkankaan hautausmaan 
muistokumpu, johon kuu-
luu uurna-alue ja tyhjänsy-
lin muistomerkki, on valmis-
tunut ja siunattiin käyttöön 
keskiviikkona 30.9. Siunaami-
sen toimitti lääninrovasti Tuo-
mo Törmänen Taivalkoskelta, 
kirkkoherra Timo Liikasen ja 
kanttori Keijo Piiraisen avus-
taessa. Tilaisuuden jälkeen 
tarjottiin kappelissa iltakahvit 
noin 70 tilaisuuteen kokoon-
tuneille seurakuntalaisille.

-Tämä muistokumpu on 
vastaus hautaustapojen ja su-
remisen tapojen muutokseen. 
Koillismaallakin vainajien 
tuhkaaminen on viime vuosi-
na lisääntynyt ja tulee lisään-
tymään. Muistokumpu on 
konkreettinen paikka muista-
miselle, kaipaukselle, surulle 
ja kivulle. Toisaalta tällä pai-
kalla on läsnä lohdutus, kii-
tollisuus ja toivo. Täällä hau-
tausmaalla on läsnä ihmisen 
elämän moninaisuus. Jokai-

sen elämänpolku on erilainen 
ja omanlaisensa, samalla ai-
nutlaatuinen ja arvokas. Suru 
ja kaipaus ovat syvimmiltään 
merkki rakkaudesta ja välittä-
misestä. Jokainen suree omal-
la tavallaan ja ajallaan. Tämä 
muistokumpu muistomerk-
keineen on nyt paikka surra, 
kaivata ja rakastaa, totesi Tör-
mänen.

Hän muistutti, että muis-
tomerkit on valmistettu tum-
masta kivestä. 

-Molempien muistomerk-
kien materiaali kova ja kestä-
vä kivi muistuttaa meitä Ju-
malan antamasta turvasta ja 
suojasta. Tyhjän sylin muis-
tomerkissä lasisesta ikkunas-
ta näemme toiseen Jumalan 
todellisuuteen. Lentelevissä 
linnuissa voimme nähdä aja-
tuksen toiveistamme, kaipa-
uksestamme ja koti-ikäväs-
tä. Rukouksemme nousevat 
Jumalan tykö. Tärkeimpänä 
merkkinä muistokummulla 

on risti, joka on meille kristi-
tyille pelastuksen, armon, an-
teeksiannon ja täydellisen so-
vituksen merkki. Ajan rajan 
toisella puolella Jumala ottaa 
luomansa ja Kristuksessa lu-
nastamansa lapsensa syliin ja 
kantaa lepoon taivaan kotiin. 

Riekinkankaan uurna-alu-
een suunnittelun toteuttanut 
pudasjärveläislähtöinen mai-
sema-arkkitehti Ritva-Liisa 
Pihlaja kertoi muistomerkki-
en suunnittelun olleen hänen 
työnsä vaativimpia maisema-
kohteita. Ensin oli ajatuksena 
muistomerkkien materiaaleik-
si punainen graniitti, mutta 
päädyttiin tummiin korkei-
siin kiviin. Mukana on tum-
maa terästä, joka jatkuu edes-
sä olevan penkin alle, joka 
mahdollistaa myöhemmin 
muistomerkkikivien lisäämi-
sen, kun uurnien nimilaatat 
ovat täyttäneet nyt rakenne-
tut kivet. 

Pihlaja toivoi, että vainaji-

en tuhkia ei heitellä, vaan siro-
tellaan varvikon sekaan. Uur-
nat sijoitetaan muistomerkin 
taakse maahan 50 senttimet-
rin välein. Kukille on muisto-
merkin edessä yhteinen paasi. 
Tyhjän sylin muistomerkillä 
on paikka kynttilöille. 

Oulussa asuva Pihlaja ker-
toi saattaneensa neljä vuot-
ta sitten aviomiehensä Rie-
kinkankaan hautausmaalle ja 
oma hautapaikkakin on varat-
tu täältä. 

Raamatunluvun toteuttivat 
kirkkovaltuuston puheenjoh-
taja Esko Ahonen ja varapu-

heenjohtaja Terttu Puurunen. 
Kirkkoherra Timo Liikanen ja 
kanttori Keijo Piirainen esitti-
vät duettona laulua Psalmien 
teksteistä. 

Lopuksi talouspäällikkö 
Timo Niskanen kiitti raken-
nustoimikuntaa rakentamisen 
ohjaustyöstä, sekä rakentajia, 
suunnittelijaa sekä seurakun-
nan työntekijöitä muistokum-
mun hyvin hoidetusta raken-
tamistyöstä. Uurna-alueen 
käyttöohjeet löytyvät seura-
kunnan kotisivuilta www.pu-
dasjarvenseurakunta.fi/hau-

tausmaat
Muistomerkit valmisti pu-

dasjärveläinen Metallityö Lii-
kanen, kivimateriaalin toimit-
ti Nivalan kivi ja työt paikan 
päällä lähellä sankarivainajien 
muistomerkkiä toteutti seu-
rakunnan oma hautausmaan 
työntekijäporukka. HT

Riekinkankaan hautausmaan muistokummun ja uurna-alueen käyttöön siunaamisessa kirkkoherra Timo liikanen, kant-
tori keijo Piirainen ja lääninrovasti Tuomo Törmänen. Raamatun tekstejä lukivat Terttu Puurunen ja esko ahonen ja pää-
tössanat lausui Timo niskanen. 

lääninrovasti Tuomo Törmänen toimitti Riekinkankaan 
hautausmaan muistokummun ja uurna-alueen käyttöön 
siunaamisen. Hän kertoi, että Taivalkosken ja kuusamon 
seurakunnissakin on alettu suunnitella vastaavaa muisto-
kumpua uurna-alueineen. 

Pudasjärveläislähtöinen 
maisema-arkkitehti Ritva-
liisa Pihlaja kertoi muis-
tomerkkien suunnittelun 
olleen yksi hänen vaativim-
mista töistään. 

Muistokummun siunaamistilaisuuteen osallistui noin 40 
seurakuntalaista. 


