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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Suomen suurimmat 
hirsikerrostalot

nousemassa 
Pudasjärvelle s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 15.10.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Me OP Pudasjärvellä
olemme täällä sinua varten.

Ajanvarauksen ja
puhelinnumerot löydät

osoitteesta op.fi/pudasjarvi
Palvelemme ajanvarauksella

ma ja pe 9.00-16.00
sekä

ti, ke ja to 8.00-18.00

Kassapalvelut
(käteisnostot ja –panot sekä laskunmaksu)

ma, ke ja pe klo 9.00-11.00

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, puh. (08) 821 185

www.pudasjarvenapteekki.fi

KAMPANJA-
TARJOUS -15  %Kampanja kestää 

lokakuun ajan.

Lasten luontoviikko 
16.-25.10. 

Syötteen luontokeskuksella

Revontuli-esitys auditoriossa

Lue lisää: syote.fi/tapahtumakalenteri

Lastuja 

Selkosilta

-näyttely

Opastettuja 
retkiä:

mm. erätaitotuokio, 
Raisa-huskyn retki, opastusta 
pajun punontaan... ja paljon muuta!

Parhaat retkivinkit!

South Hampton on klassisen kaunis 
vaalea laminaatti, jolla kodin tunnelman 
saa helposti tyylikkään elegantiksi. 

Tarjoukset voimassa 24.10.2020.

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

Goodiy Chloe Anis on lämpimän harmaa 
vinyylilattia. Käyttöluokka on 32. Tässä 

LAMINAATTI GOODIY TAMMI SOUTH 
HAMPTON 8461 7 mm 2,47 m2

VINYYLILANKKU GOODIY CHLOE ANIS 
2423IB KL32 2,348 m2

795
/m2

1995
/m2

lukkopontillisessa 
vinyylilankussa on 
kevyt pintastruktuuri. RAJOITETTU ERÄ!

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 Yaris 1,4 hieno 
dieselpihi vm. 2012, hy-
vähuoltokirja, aj. 188 740 
km, ilmastointi, kahdet 
renkaat.  
 6900 €

Toyota Avensis 1.8 
VVT-i, bens. vm. 2004, 
huoltokirja,  hyvä sol mal-
li,  aj. 333 000 km, ilmas-
tointi, kahdet renkaat.   
 2800 €

Toyota Corolla  bens. 
vm. 1999, huoltokirja, 
LÖYTÖ ruosteeton yksi-
lö aj. 173 000 km, juuri 
kats., kahdet renkaat.  
 2900 €

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Pudasjärven OPtiikan 
ruska-ajan 

tarjOukset!!

Yksiteholasien ostajalle 

ohennetut 1.6 linssit valitsemallasi 

pinnoitteella kehyksen hinnalla!
Tarjous voimassa kun ostat linssit ja kehykset normaalihinnalla. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LiikE TäYnnä 

sYksYn 
uuTuus-

kEhYksiä! 

ma-to klo 10-17, pe 10-15, la suljettu.
huom! Viikolla 43 liike auki ma-ke klo 10-17, to-pe 22.-23.10. 

suljettuna syysloman vuoksi.

Moniteho-
lasien ostajalle 

toinen linssi 

0€! 

Lääkäriajat: to 15.10., ke 21.10. ja ke 18.11.

Tarjoukset voimassa 15.11.2020 saakka. 

Kauppatie 4, p. 08 821 595. 
Tervetuloa!

VALMISTAUDU 
TULEVAAN TALVEEN!

Kasvohoito 55€
Intialainen päähieronta 25€

3 krt. sarja 70€

044 700 2577
Jukolantie 18, 93100 Pudasjärvi

kosmetologisenja@gmail.com

HEMMOTTELUA SYKSYYN

löydät minut myös facebookista ja instagramista

Phytocéane erikoiskasvohoito

65€ (norm. 80€)

Hot Stone jalkahoito

55€ (norm. 65€)

Tarjoukset voimassa 30.11.2020 asti.

Muista myös tehohoidot:
ultraäänikasvohoito, timanttihionta ja mikroneulaus.

Hoidoista enemmän facebooksivuillani.
Kysy rohkeasti lisää!

TalvikunnossapiToa 
siuruan alueella
Yksityisteiden auraukset ja 

pihojen auraukset ym. lumityöt.
J. Järvenpää
0400 313 002

juha.jarvenpaa7@luukku.com

Kirppis pe-la  
16.-17.10. 
Klo 11-15lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!
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Eläinkonsertin kokoonpanoon kuuluvat Juha Hakulinen, Joonas Vatjus, Elias Vatjus, Juho Lääkkö, Kari Kaunisto, Hen-
riikka Ranta, Vilhelmiina Heikkilä, Nilla Kananen, pianisti Reeta Kinnunen, Tuomas Heikkilä, Tuomas Kallio, Riku-Ville 
Heikkilä, Loviisa Laukkanen sekä opettaja Raimo Niemikorpi.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Messu seurakuntakodissa su 18.10. kello 10, toimittaa 
Jari Valkonen, saarnaa Sauli Typpö Herättäjä-yhdistykses-
tä, kanttorina Keijo Piirainen. Kirkkokahvit ja Siioninvirsi-
seurat.
Iltakirkko seurakuntakodissa to 15.10. kello 19, Eva-Ma-
ria Mustonen, Keijo Piirainen, kirkkokuoro. Lopuksi iltatee.
Raamattupiiri rippikoulusalissa ke 21.10. kello 18, veto-
vastuussa Heimo Turunen.
Kuorot: Kirkkokuoro to 15.10. kello 18 ja Sarakylän kap-
pelikuoro ti 20.10. kello 18.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) ma 19.10. 
kello 18.
Lähetystupa seurakuntakodin rippikoulusalissa keskiviik-
koisin kello 10-13, kahvia ja pullaa ja arvontaa, lisäksi myy-
tävänä pullaa mukaan 0,50 €/kpl.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoi-
sin kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä van-
hempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.  
Syyslomaviikolla 43 ei perhekerhoa.
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen 040 586 1217/Rauni. Syyslomavii-
kolla ei parkkia.
Rauhanyhdistys: seurat Kurenalan ry:llä su 18.10. kello 
16.

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

”Minä aion esittää viisaita mietteitä, tuon julki 
menneisyyden arvoituksia, vanhoja asioita, jois-
ta olemme kuulleet, joista isämme ovat meil-
le kertoneet.”

Näin runoili Israelin kuningas Daavidin 
aikana elänyt leeviläinen temppelin laulun-
johtaja ensi sunnuntain psalmissa 78. Psal-
mit säilyivät sukupolvelta toiselle, koska 
niitä laulettiin suurissa juhlissa ja luettiin 
opetusrunoina. Isien velvollisuus oli tuol-
loin kertoa lapsilleen ”Herran voimasta, 
Herran teoista ja ihmeistä”. Eivätkä he halun-
neet niitä salata, kuten psalmissa kerrotaan. 

Kehotusta kertoa Jumalan työstä, joh-
datuksesta ja suurista ihmeistä on toteu-
tettu vuosisatojen ajan niin lapsille kuin 
aikuisillekin. Jumalan sanaa on pidetty ar-
vossa ja sitä on haluttu kuulla, oppia ja 
opettaa. Se on antanut ihmisille turvaa ja 
lohdutusta vaikeuksissa. Miten nyt, vuonna 
2020, sopiiko Asafin psalmin viisaat miet-
teet meidän aikaamme? Onko kiire ja ajan 

henki etäännyttänyt meitä ihmisiä Raama-
tun sanomasta? Toteutuuko vanhan Kate-
kismuksen kolmannen käskyn selitys saar-
nasta ja Jumalan sanasta, että ”pidämme sen 
pyhänä , mielellämme sitä kuulemme ja opim-
me”.

Psalmissa Asaf opettaa oman kokemuk-
sensa perusteella turvautumaan Jumalaan 
ja muistamaan sitä hyvää mitä Hän on teh-
nyt. Ihmisinä mittailemme ja vertailemme 
elämäämme usein toisten elämään ja saa-
vutuksiin. Näin Asaf vertaili myös toisten 
ihmisten menestystä, ihmetteli Jumalaa 
vastaan kapinoivien onnistumista aivan kiu-
sauksiin asti.  Unohdamme helposti Juma-
lan johdatuksen ja siunauksen elämässäm-
me. Tulevaisuutta suunnittelemme liikaa 
omiin voimiin luottaen unohtaen Jumalan 
johdatuksen. 

Elämäänsä pohtiessaan Asaf toteaa lo-
puksi, että kaikkein suurinta lahjaa ja rik-
kautta on kuitenkin Jumalan läheisyys: ”Mi-

nun onneni on olla lähellä Jumalaa.” Asafin 
toteamus vie meidät ensi sunnuntain ai-
heen Usko ja epäusko tärkeimpään, us-
kon päämäärään. Jumala tahtoo johdattaa 
ihmisiä valtakuntaansa löytämään ja otta-
maan vastaan uskon lahjan, Jeesuksen so-
vintotyön synneistä Hänen nimessään ja 
veressään ja säilyttämään sen elämän lop-
puun asti ja näin pääsemään kerran Juma-
lan luokse taivaaseen.

Asaf voitti omat kiusauksensa ja epäi-
lynsä pyhäkössä Jumalan sanan kuulossa. 
Jumalalla oli silloin ja on vieläkin hyviä ter-
veisiä, kannattaa uskoa: ”Minä saan aina olla 
luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johda-
tat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nos-
tat minut kunniaan. Taivaassa minulla on si-
nut, sinä olet ainoa turvani maan 
päällä.” (Ps 73:22-25)

Arvo Niskasaari

Viisaita mietteitä

Lokakuun ensimmäisen päi-
vän iltana saimme kuul-
la iloisia eläinaiheisia laulu-
esityksiä seurakuntasalissa, 
kun pudasjärveläislähtöi-
nen laulupedagogi Raimo 
Niemikorpi toi oppilaitten-
sa kanssa kaikille lapsille ja 
lapsenmielisille Eläinkonser-
tin myös Pudasjärvelle. Ensi-
esityksen tämä konsertti sai 
viime marraskuussa Kempe-
leessä. 

Tämä konsertti oli tarkoi-
tus esittää Pudasjärvellä jo 
maaliskuussa, mutta maail-
manlaajuinen pandemia py-
säytti ne haaveet ja kokoon-
tumisrajoitukset Suomessa 
astuivat voimaan.

Torstai-ilta veti rajoituk-

Eläinkonsertti veti kuulijoita seurakuntasaliin

sen mukaisesti seurakunta-
salin täyteen kuulijoita. Ison 
kahvion puolelle jouduttiin 
avaamaan ovet, jotta kaik-
ki halukkaat pääsivät sisälle 

Konsertin päätti ”kansainvälistä kieltä” käyttävä kissaduo 
Vilhelmiina Heikkilä ja Henriikka Ranta, säestäjänä pianis-
ti Reeta Kinnunen.

Teddykarhujen huviretkellä olivat mukana altto Nilla Kananen, tenori Riku-Ville Heikkilä, 
basso Tuomas Heikkilä ja sopraano Loviisa Laukkanen.

Satunäytelmä Mikkihiiri ja Susihukka hieman pelotti pie-
nimpiä kuulijoita, kun Juha Hakulinen yritti viedä Vilhelmii-
na Heikkilän mennessään.

turvavälejä noudattaen.
Niemikorpi on koonnut 

”Metsolan kantele soi” -kon-
sertin yhdessä oppilaittensa 
kanssa. Konsertissa kuultiin 
suurten suomalaisten sävel-
täjien ja sanoittajien eläimel-
lisiä lastenlauluja. 

Tämä konsertti oli luonte-
vaa järjestää myös Pudasjär-
vellä, sillä Niemikorpi toimii 
Pudasjärven kansalaisopis-

ton yksinlaulun opettajana 
ja esiintyjät olivat enimmäk-
seen tähän ryhmään kuulu-
via. 

Välillä Niemikorpi piti 
lapsille myös yhteistä ohjel-
maa sirkuttaen taidokkaasti, 
jonka joku lapsi tunnisti lin-

nuksi!
Yhteislauluna laulettiin 

”Piippolan vaari”, johon lap-
set valitsivat eläimiksi ka-
nan, lehmän ja possun. 

Säestyksestä koko kon-
sertin ajan vastasi pianisti 
Reeta Kinnunen.

Konsertin järjestivät yh-
teistyössä Niemikorven oma 
yritys Vocal art MP, Pudas-
järven kansalaisopisto sekä 
Pudasjärven seurakunta. 

Terttu Salmi

Kastettu: Samu Heimo Jo-
hannes Heikkinen, Tuukka 
Tapani Puhakka, Joose Vil-
jami Lyytikäinen.
Haudattu: Esko Aulis Simi-
lä 83 v, Heleena Kaivorinne 
81 v.
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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 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 15.-18.10. ELLEI TOISIN MAINITA

-35%
Plussa-kortilla

-14-37%
Plussa-kortilla

-7-29%
Plussa-kortilla7.- 1.-

2
kpl 4

kpl

Ilman korttia 0,39 kpl (6,72/kg)Ilman korttia 3,79-4,99 kpl (11,63-24,94/kg)

HäLSANS KöK

kaSviSTUOTTeeT
180-400 g  
(8,75-19,44/kg)

kaUraSydän 100 %
58 g (4,31/kg)

059
kg499

keräkaali
 SUOmi

naUdan  
jaUheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

Rakkaudesta
rUOkalajiin

rS

SUOMI

9.- 3
pkt

Ilman korttia 3,59-4,79 pkt (4,22-5,64/l)

INgMAN

Creamy  
kermajääTelöT
850 ml (3,53/l)  
myöS mUUmi

599
kg

Voimassa TO-LA 15.-17.10.
kUUkaUden 

kala
2595

kg

Voimassa TO-LA 15.-17.10. vaSTUUlliSeSTi
PyydeTTy Voimassa TO-LA 15.-17.10.

3.-
3

pkt

Ilman korttia 1,15 pkt (4,60/kg)

kalaPUikkO
250 g (4,00/kg)

-13%
Plussa-kortilla

TM

www.msc.org
MSC
VASTUULLISESTI
PYYDETTY

SERTIFIOITU 

VAASAN

rUiSPalaT 
OhUT herkkU 
12 kPl/390 g (5,10/kg)

199
PSS

499
raS

Lerøy 
TUOre elävä 
SiniSimPUkka 
1 kg, TanSka

erä 

TOnni-
kalafilee
eSPanja, varaSTOiTU 
PakaSTeTTUna

erä
 

TUOre 
Silakkafilee
SUOmi, SäävaraUS erä

SUOMI

jOnAgOLd 
Omena 
PUOla

099
kg

CallUna
13 Cm, SakSa

10.-
3
kpl

TM

www.msc.org
MSC
VASTUULLISESTI
PYYDETTY

SERTIFIOITU 

PerUna
2 kg (0,50/kg)  
SUOmi

099
PS

-11%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 2,69 kpl (8,41/kg)

kaUra- 
SPelTTileiPä 
320 g (7,47/kg)

239
kPl

 
hiivaTOn 100% 
rUiSlimPPU 
500 g (5,98/kg)

299
kPl

Ma 19.10.

eloKuva-
ilta

pohjantähdessä

● Klo 15.00 ja 17.00 
risto 

rÄppÄÄJÄ Ja 
vÄÄrÄ viNCeNt 

-S- 8€ 
● Klo 19.00 

MetsÄJÄtti
 -K7/4- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Syyslomalla turvallisesti
Pudasjärvellä ja Pohjois-
Pohjanmaalla olemme ko-
rona-tilanteen osalta vielä 
THL:n luokituksen perus-
vaiheessa. Taudin ilmaan-
tuvuus on maltillista, 
vaikka nousua kesän luke-
mista hieman onkin. Pudas-
järvellä ei ole todettu koro-
natartuntoja kevään jälkeen. 
Koulujen syyslomaviikot 
ja ihmisten käyttäytymi-
nen lähiviikkoina saattavat 
tämän muuttaa. Varautu-
minen on aloitettu ennal-
ta ja maakunnassa on tullut 
voimaan 12.10. etätyösuo-
situs sekä maskisuositus 
terveydenhuollon henkilö-
kunnalle ja asiakkaille. Pu-
dasjärven kaupungin toimi-
pisteissä etätyötä tehdään 
soveltuvin osin. Kuitenkin 
niin, että kaikki palvelut 
ovat toiminnassa. Kokous-
käytännöissä suositaan etä-
kokouksia ja matkustamista 
vältetään. Luottamushen-
kilöiden kanssa pidettävät 
kokoukset hoidetaan pää-
asiassa hybridimallilla eli 
kokouksissa on mahdolli-
suus osallistua etänä. Ku-
ten viime viikon kokous, 
valtuuston marraskuun ko-
kous pidetään näillä nä-

kymin Hirsikampuksella 
turvavälejä noudattaen ja 
maskeja käyttäen.

Toivotaan, että meillä 
pudasjärveläisillä ja kaikil-
la muilla lomiaan viettävil-
lä suomalaisilla on malttia 
pitää hyvästä käsihygieni-
asta ja turvaväleistä huol-
ta. Maakuntien rajoja ei ole 
laitettu kiinni, joten var-
masti meilläkin matkailee 

kaupungin alueella paljon 
ihmisiä ympäri Suomea, 
myös heikomman tautiti-
lanteen alueilta. Toivotan 
vieraat lämpimästi terve-
tulleiksi Pudasjärvelle. Toi-
von kuitenkin, että he-
kin muistavat saman kuin 
me täällä; pesemme kädet, 
huolehdimme turvaväleis-
tä ja käytämme tarvittaessa 
maskeja. Liikumme muu-

tenkin väljästi ja järkeväs-
ti ihmismassoja ja ”ahtai-
ta paikkoja” välttäen. Näin 
voimme turvallisesti käyt-
tää alueemme monipuolisia 
palveluja ja nauttia upeasta 
syysluonnosta!

Tomi Timonen,  
kaupunginjohtaja

Viime viikolla pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa harjoiteltiin maskien käyttöä 
mahdollisen tositilanteen varalta.

MTK 
teemaliite

2020
MTK-Pudasjärven 

kustantama Maaseutuliite 
ilmestyy to 29.10.2020 

Pudasjärvi-lehden 
erikoisnumerona. 

Lehdessä on Maaseutuasiaa 
monin eri tavoin, 

MTK Pudasjärven toiminnasta 
juttua ja kuvia sekä tietoa 

MTK-Pudasjärvestä. 

Yhteydenotot, 
aineiston toimitusosoite:

Pudasjärvi-lehti p. 0400 385 281, 
vkkmedia@vkkmedia.fi

PUDASJÄRVI-lehti

SYKSY
Ystävänkammarin runo:

Ruska.
Paljon väriä.
Kaunis maisema.
rauhaisa olotila.

Syksy maalaa maisemaa.
Värit silmää hivelee!
Mieli virkistyy, rauhoittuu.
Nautin syksystä
Ja kesän antimista.
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Suomen suurimmat hirsikerrostalot 
nousemassa Pudasjärvelle

Pudasjärvi on noussut Suo-
messa modernin hirsiraken-
tamisen edelläkävijäksi. Nyt 
Pudasjärven keskustaan ra-
kennetaan kaksi Suomen 
suurinta nelikerroksista hir-
sikerrostaloa, jotka toteute-
taan hybridirakenteella. Ta-
lojen kantava runko tehdään 
betonielementeistä ja ulko-
vaippa sekä osa väliseinistä 
paikallisesta hirrestä. Hirsi-
hoviksi nimetyt rakennukset 
tulevat olemaan korkeimmat 
Suomessa rakennetut hirsi-
kerrostalot. Rakentaminen 
on aloitettu keväällä 2020 
ja rakentamisen on arvioi-
tu kestävän 1,5 vuotta, joten 
talot valmistuvat syksyllä 
2021. Vuokrauskäyttöön tu-
lee yhteensä 53 asuntoa yk-
siöistä perheasuntoihin sekä 
viisi liikehuoneistoa. Raken-
nushankkeen kustannusar-
vio on noin 9,5 miljoonaa 
euroa. Pääurakoitsijana toi-
mii rakennusliike Lapti Oy ja 
painumattoman SmartLog-
hirren toimittaa Kontiotuo-
te Oy. Rakennuttajana toimii 
Pudasjärven Vuokratalot Oy. 

Metsäkeskuksen puu-
rakentamisen hanke Puu-
ta seinästä siltaan järjestä-
mässä puurakentamisen 
tapahtumassa 2.10., raken-
nustyömaalla ja sen jälkeen 
kaupungintalossa, kuultiin 
muun muassa miksi Pudas-
järvi rakentaa puusta. Pudas-
järven kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inkeri 
Törmänen kertoi, että kau-
pungin strategian mukaises-
ti julkisten rakennusten en-
sisijainen rakennusmateriaali 
on hirsi. Valintaan johtanei-
ta syitä ovat olleet erityisesti 
vanhojen rakennusten sisäil-
maongelmat sekä läheltä saa-
tava puuraaka-aine. 

-Köyhällä ei ole varaa ra-
kentaa halvalla ja tästä syys-
tä Pudasjärvellä rakennetaan 
puusta, totesi Törmänen. 

Hirren nousussa 
nopeaa kehitystä
Kontiotuotteen liiketoimin-
tajohtaja Hanna Haipuksen 

puheen otsikko oli Hirren 
nousu, joka kuvaa seinän 
pystysuuntaista etenemää. 

-Hirren nousua nykyi-
seen arvostukseen ja tuote-
malliin on vuosisatojen ajan 
rytmittänyt nopeammat ja 
hitaammat kehityspyräh-
dykset. Teollisen tuotannon 
lamellihirsi hirren historias-
sa on verrattavissa nykyisen 
älypuhelimen elinkaareen 
koko ihmiskunnan histori-
assa. Eli elämme nopean ke-
hityksen aikaa, jota olemme 
päässeet hirrenkin osalla to-
distamaan viimeisten vuo-
sien aikana. Emme kuiten-
kaan ole lähelläkään maalia. 
Olemme kenties painumat-
tomalla hirrellä vasta niissä 
ensimmäisissä GSM puhe-
limissa. Edessä siintää kui-
tenkin kirkkaana seuraavat 
askeleet, mutta täysin tule-
vaisuuden mahdollisuuk-
sia emme edes uskalla arvi-
oida ilman, että jalat irtoavat 
maasta. Vaikka perustuo-
te, eli puuraaka-aina ei oike-
astaan ole muuttunut lain-
kaan, niin pieniltä tuntuvat 
detaljien parannukset, tuot-
teen käyttö moninaisissa 

rakenneratkaisuissa inno-
vatiivisesti ja moderni arkki-
tehtuuri ovat tehneet hirren 
nousuun ison harppauksen 
viime vuosina, totesi Hai-
pus.

Hirsikerrostalot  
ovat todellisia  
hiilivarastoja
Hirsikerrostaloille on tehty 
Puuta seinästä siltaan -hank-
keessa elinkaaren arviointi-
menettely, jonka avulla on 
selvitetty rakennusten koko 
elinkaaren aikaiset ympäris-
tövaikutukset raaka-aineen 
hankinnasta rakennusten 
purkuvaiheeseen. Hirsiho-
vin osalta laskelmat on teh-
nyt Oulun Ammattikorkea-
koulusta rakennusarkkitehti 
Sini Varis. Hän kertoi että, 
kerrostalojen elinkaaren hii-
lijalanjäljeksi 50 vuoden 
käyttöiällä tuli yhteensä 
noin 2 800 tonnia CO2e (hii-
lidioksidiekvivalentti), mikä 
vastaa 2800 lentoa Helsin-
gistä Tokioon. Vastaavas-
ti hiilikädenjälki, joka muo-
dostuu tässä kohteessa puun 
hiilivarastosta sekä mate-
riaalien uudelleenkäytöstä 
ja kierrätyksestä saatavista 
hyödyistä, on noin 1360 ton-
nia CO2e. Hiilikädenjäljen 
määrä vastaa 232 hehtaaria 
kasvavaa metsää. Rakennus-
materiaalien aiheuttamis-
ta päästöistä noin puolet ai-
heutuu ontelolaatoista sekä 
betonista. Varis huomaut-
ti myös, että betonin karbo-
nisaatiota ei ole huomioitu 

laskelmissa, koska laskenta-
ajankohtana sen laskemiseen 
ei ole ollut vielä yksiselitteis-
tä menetelmää. (Karbonisaa-
tio on kemiallinen reaktio, 
jossa sementin valmistus-
vaiheessa vapautunut hiili-
dioksidi pyrkii sitoutumaan 
takaisin sementin rakentee-
seen. Ilmiö tapahtuu hitaasti 
edeten betonin pinnalta sy-
vemmälle betoniin.) Massii-
vipuu rakennusmateriaalina 
pienentää rakentamisen hii-
lijalanjälkeä sekä toimii mer-
kittävänä pitkäikäisenä hiili-
varastona.

Juttu kirjoitettu 
yhteistyössä 
Janica Mäyrä/Metsäkes-
kus ja Heimo Turunen. 
Kuvat Janica Mäyrä

Betonirungon päälle asennetaan hirsivuoraus Kontiotuotteen painumattomasta hirrestä.

Projektipäällikkö Janica 
Mäyrä esitteli Puuta seinäs-
tä siltaan -hanketta. Kuva 
Antti Jänkälä. 

Suomen suurimman hirsikerrostalon rakentamista oli saa-
punut maanantaina 28.9. seuraamaan asiasta kiinnostuneita 
kuntapäättäjiä, rakennuttajia, rakentajia sekä suunnittelijoita.

Hiilijalanjälki: Kuvaa päästöjen määrä, jonka rakennus tuot-
taa koko elinkaarensa aikana, alkaen
rakennustuotteiden valmistuksesta päättyen rakennuksen pur-
kamiseen.
Hiilikädenjälki: Rakennusten myönteiset ilmastovaikutuk-
set. Mitattavia hyötyjä ovat esimerkiksi puurakenteisiin sitoutu-
nut hiili (hiilivarasto) sekä rakennustuotteiden uudelleen käyt-
tö ja kierrätys.
CO2e eli Hiilidioksidiekvivalentti: Eri kasvihuonekaa-
supäästöjen yhteenlaskettu ilmastoa lämmittävä vaikutus.

Kurenkartanossa vanhat kirkonpenkit pääsivät uusiokäyt-
töön. Niissä istuessa vanhuksilla riittää paljon muistelta-
vaa. Kuva: Eeva Leinonen.

Kirkonpenkit uusiokäyttöön 
Kurenkartanossa
Syyskuun alussa Pudasjär-
ven seurakunta piti käytös-
tä poistettujen tavaroitten 
huutokaupan Liepeen pap-
pilassa. Myytävien tavaroit-
ten joukossa oli myös nip-
pu vanhoja kirkon penkkejä, 
jotka päätyivät Kurenkarta-
noon vanhusten iloksi. 

Monenlaisia muisto-
ja niistä löytyi, kun ihmiset 
pääsivät penkeille istumaan.

Seurakuntapastori Jari 
Valkonen kävi vihkimässä 
penkit käyttöön keskiviikko-
na 23.9.

Hartauspuheessaan Val-
konen muisteli kirkonpenk-
kien vuosisataista historiaa. 

- Niihin on tarttunut sekä 
ajan patinaa, että sitä pyhyy-
den kokemusta, olemusta ja 
tunnetta joka seurakuntam-
me kirkossa vallitsee, puhui 
Valkonen ja jatkoi että näi-
tä penkkejä on moni seura-
kuntalainen kuluttanut ja 
niillä ovat istuneet niin her-

rat kuin narrit. Ne ovat osa 
kulttuuri- ja hengen perin-
töä, jota seurakunnassamme 
on runsain määrin.

Vanhat kirkonpenkit ovat 
nyt Kurenkartanon terassil-
la, jossa vanhukset pääsevät 
istuskelemaan ja hiljenty-
en kohtaamaan Jumalan, ru-
koilemaan yhdessä tai yksin 
sekä kokemaan sitä pyhyy-
den tunnetta kuten olisi kir-
kossa. Koska vanhuksilla on 
usein vaikeaa, jopa mahdo-
tonta päästä kirkkoon, nämä 
penkit tuovat siitä heille pie-
nen palan sanan kuulemi-
seen.

- Istukaa täällä. Muis-
takaa Herraa, meidän Ju-
malaamme ja hänen suurta 
uhraustaan Pojassaan Jee-
suksessa Kristuksessa, päät-
ti Valkonen hartaushetken 
Kurenkartanossa.

Terttu Salmi

Valokuitua Ylikiiminkiin 
selvitystyö alkaa

Entisen Ylikiimingin kunnan alueen asukkaat ja yritykset ovat 
taistelleet hitaiden tietoliikenneyhteyksien kanssa jo vuosia. Alu-
eella on myös odotettu Oulun kaupungin päätöksiä, miten kau-
punki aikoo edistää yhteyksien rakentumista alueellaan. Syys-
kuun lopulla Oulun kaupunki linjasi toimenpiteitään ja tämän 
pohjalta ylikiiminkiläiset kyläaktiivit ottivat yhteyttä naapurikun-
nan puolella toimivaan Kairan Kuitu Oy:öön, joka on rakennut-
tanut kattavan valokuituverkon Pudasjärven kaupungin ja Taival-
kosken kunnan alueelle vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana.

Ylikiimingin alueen selvitystyössä kartoitetaan valokuituyh-
teyksistä kiinnostuneiden määrä sekä sijainti, ja tiedotetaan alu-
een asukkaita, yrityksiä ja yhdistyksiä valokuituliittymän tuomis-
ta mahdollisuuksista. Tulevalla talvikaudella Ylikiimingin kylillä 
järjestetään valokuituiltoja mahdollisuuksien mukaan koronati-
lanteen niin salliessa. Selvitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä 
paikallisten kyläaktiivien kanssa. 

Selvitystyön tavoitteena on kerätä riittävä määrä kiinnostu-
neita, minkä pohjalta tehdään verkkosuunnitelma ja rakentami-
sen kustannusarvio. Kiinnostuneiden määrän selvittyä voidaan 
myös tarkentaa liittymän hinta-arviota. Tavoitteena on, että liit-
tymän hinta säilyy kohtuullisella tasolla, jotta mahdollisimman 
moni voi liittymän tilata.

Nopea tietoliikenneyhteys on yhtä tärkeä perustoiminto 
kuin lämmitys, sähkö tai vesijohtoverkosto. Moderni tietoliiken-
ne ja uudet sähköiset palvelut edellyttävät suuria tiedonsiirto-
nopeuksia, joihin nykyisten kuparikaapelin kautta toimivien kiin-
teiden tai liikkuvien langattomien yhteyksien ominaisuudet eivät 
enää riitä. Nopeat yhteydet mahdollistavat etätyön ja –koulun, 
kiinteistön valvonnan, turvapalvelut, etälääkäritoiminnan ja mo-
net muut sähköisesti toteutettavat palvelut. Antenniverkon pal-
veluiden vähentyessä valokuituyhteys tuo myös nykyaikaiset TV-
palvelut kaikkien saataville. 

Kairan Kuitu tiedotus 
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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) 
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MAANANTAI-TORSTAI
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199
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2 kpl
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3 pkt 890

3490

690

1090

2290

1550

Uudet

ALMANAKAT
2021

SAAPUNEET

Vaasan
LOUNASSäMPyLäT
8 kpl/320 g
vaalea tai tumma

MA-TI 19.-20.10.  KE-TO 21.-22.10.

PE-TO 16.-22.10.

PE 16.10.    LA 17.10.

Kananpojan
bROILERIN-
KOIPI 3 kpl/ras

HK
SININEN 
LENKKI
580 g

pkt

Atria Kunnon Arki
gRILLINAKKI 

840 g

RAUTAOSASTOLTATEKSTIILIOSASTOLTA

Porsaan
KyLjyKSET

069

259

HK
bURgERI 
100 g

Mummon
RANSKAN-
PERUNA
450 g

Eldorado
jUUSTO-
hAMPURILAINEN
2 kpl/300 g

Keski
vANILjA-
RINKELI
378 g

PISARA-
TOMAATTI
250 g
Hollanti

PERjANTAI-LAUANTAI 
16.-17.10.

Atria
gOTLER-
MAKKARA
palana

Atria Kanan
OhUT-

LEIKKEET
300-380 g

HK
SUOMI-
PEKONI

1 kg
viipaloitu

Suomalainen
TUORE-

KURKKU

Hyvä 
NAUTA
jAUhELIhA
rasvaa 
max 10%

Irto 
KARjALAN-
PAISTI

HK Viljaporsaan
LIhASUIKALE
400 g 
marinoitu

Atria 
OhUKAISET

400 g

pkt

pss

pkt

SATOjA TARjOUKSIA 

jOKA PäIvä!

Taffel
SIPSIT ja SNAKSIT 
MEgAPUSSEISSA

235-325 g

Kananpojan
RINTALEIKE
marinoitu

Dan Sukker
TALOUS-
SOKERI
1 kg

Kingis
jääTELö-

PUIKOT
78 g

Valio
jOgURTIT

1 kg

Saarioinen
PIzzAT

200 g

Skittles
KARKKIPUSSI
174 g

Atria
hERKKU-
LENKKI
450 g

595
kg

jAUhELIhA
SIKA-NAUTA Arla

vOI 500 g
normaalisuolainen

Valio
OLTERMANNI
jUUSTOT 
250 g

Hartwall
NOvELLE MAKU 
KIvENNäISvEdET 
1,5 l, sis. pantin

Irto
SAvULUUT

Tuore 
KOTIMAINEN
KIRjOLOhI

rajoitettu erä

Eurol
jARRU cLEANER 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

65,-

Sievin 
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Atria 
KAISER-
vURSTI
palana

Monikäyttöinen 
neulottu
SOfTShELL 
-PUSERO
jossa pidennetty selkäosa ja 
vahvistukset kulumiselle alt-
tiissa kohdissa. Vetoketjulliset 
sivutaskut ja rintatasku. Kiris-
timet vyötäröllä. Hengittävä, 
tuulenpitävä ja vettä hylkivä.
Väri: Musta/harmaa.
Materiaali: Neulesoftshell 
fleece-vuorilla, hengittävä 
ja vettä hylkivä 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

10 kpl

Kariniemen
bROILERIN  
fILEESUIKALEET
250-300 g

Carr ś
vOILEIPäKEKSI-
LAjITELMA
200 g

McVities
dIgESTIvE
KEKSI 400 g
original

Chempioil
hydRAULIIKKA-
öLjy 20 l
32 ja 46

3495

vähittäin 11,90 kg

Uusi
NOvITAN
SUKKALEhTI

Miesten
TOPPATAKKI 
Koot: S-XXL

Miesten
POOLO-
PUSEROITA

Miesten
fLANELLI-
PAITA

Marinello naisten
PUSERO
raita

Tyttöjen
Muumi
PITKIKSET
Koot: 86-128 cm

Erilaisia
SyKSy-/TALvI-

KäSINEITä

Pienten lasten
erilaisia

cOLLEgE-
hOUSUjA,
PUSEROITA

Alkaen

Alkaen
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Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui tämän syk-
syn toiseen kokoukseensa 
torstaina 8.10. Hirsikampuk-
sen liikuntasaliin. Kaupungin 
johtoryhmässä oli päätetty, 
että kokouksessa otetaan te-
hostetusti huomioon mahdol-
linen koronan kiihtymisvai-
he. Kokouspaikalle tultaessa 
jokaisen tuli käyttää käsidesiä 
ja annettiin paperinen maski-
suojus käytettäväksi. Kau-
punginjohtaja Tomi Timonen 
totesi kokouksen aluksi, että 
maanantaina 5.10. kokoon-
tuneessa kaupungin johto-
ryhmässä todettiin koronati-
lanteen olevan Pudasjärvellä 
rauhallinen. Näillä toimenpi-
teillä valtuustonkokoukses-
sa harjoitellaan mahdollista 
tulevaa koronan kiihtymis-
vaihetta varten. Johtoryh-
mässä suositeltiin kaupun-
gilla etätyöskentelyä, kenelle 
se on mahdollista. Kaupun-
gintalossa säilyvät palvelut 
ja ovet ovat avoinna normaa-
listi. Kokoukset suositellaan 
pidettäväksi pääasiassa etä-
kokouksina. Sote puolella on 
ollut käytössä maskisuositus, 
muualla seurataan tilannetta 
ja reagoidaan nopeasti, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi. 

Kaupunginjohtaja ker-
toi myös kaupungin talous-
tilanteesta. Sitä ja talouden 
sopeuttamistoimenpiteitä on 
pohdittu maanantaina 12.10. 
valtuustoseminaarissa. Timo-
sen mukaan kaupungintalo-

Pudasjärven kaupungin talous on paremmassa kunnossa kuin keväällä näytti
us on parempi, mitä esimer-
kiksi viime keväänä pelättiin. 

- Ei olla pahasti miinuksel-
la. Valtion koronakompen-
saatiot ovat tasoittaneet tulo-
kuoppaa ja yritystoiminta on 
säilynyt vireänä. Oulunkaa-
ren osalta noin miljoonan eu-
ron ylitystarve tälle vuodel-
le on tarkastelussa. Yhdessä 
valmistellaan toimenpiteitä 
sen pienentämiseksi ja eten-
kin seuraavan vuoden osal-
ta. Teknisellä puolella kau-
pungin käyttämättömistä 
kiinteistöistä käydään kes-
kustelua ja harkitaan toimen-
piteitä. Näyttää, että saam-
me loppuvuodesta talouden 
kääntymään niin, että tulot ja 
menot ovat lähes tasapainos-
sa. Se kuitenkin edellyttää 
hyvää yhteistyötä eri hallin-
tokuntien välillä. Positiivisin 
mielin käydään loppuvuotta 
kohden, totesi Timonen. 

Kaavamuutoksia
Kokouksessa hyväksyttiin 
Syötteen Kovalammen ranta-
asemakaavan osittaisen muu-
tos, joka on ollut nähtävänä 
kesä-heinäkuussa. Kaavaeh-
dotuksesta antoivat lausun-
tonsa Pohjois-Pohjanmaan 
museo, Caruna Oy, Särkivaa-
ran vesiosuuskunta sekä kau-
pungin viranomaislautakun-
ta. Lausunnon antajilla ei ollut 
huomautettavaa kaavaehdo-
tuksesta eikä ehdotuksesta ole 
jätetty muistutuksia. 

Hyväksyttiin myös Ku-

renalan eteläisen osan asema-
kaavan muutos koskien kort-
telin 201 pysäköintialuetta. 
Kaavamuutos on omalta osal-
taan mahdollistamassa uuden 
ABC-liikenneaseman rakenta-
misen valtatie 20 varteen.

Tieasioita
Hyväksyttiin elinympäristö-
valiokunnan tietyöryhmän 
valmisteleman ja kaupun-
ginhallituksen täydentämän 
yksityistiekäytännöt ja tiea-
vustusperusteiden päivittä-
misen. Päätöksessä oli mu-
kana tiekunnan tienpidon 
omavastuuosuusasiaa sekä 
läpikulkuteiden hoitoon liit-
tyviä asioita. Yksityistielain 
mukaan yksityisteiden tien-
pitovelvollisuus ja siitä koi-
tuvat kustannukset kuuluvat 
tieosakkaille. Kaupunki osal-
listuu merkittävällä panok-
sella yksityisteiden kunnos-
sapitoon.

Kokouksen alussa henki-
löstöpäällikkö Heli Huhta-
mäki esitteli valtuutettujen 
langattomien äänentoisto-
laitteiden käyttämistä.

Kaupunginvaltuusto ennakoi kokousjärjestelyissä korona pantemian kiihtymistä ja harjoitteli muun muassa kasvomas-
kien käyttämistä.

Pohjois-Pohjanmaan 
liiton perussopimus
Hyväksyttiin Pohjois-Poh-
janmaan liiton perussopi-
mus, jossa mm. kuntavaali-
en ajankohdan vaihtuminen 
vaati muutoksen. Vuodesta 
2017 lähtien kuntavaalit jär-
jestetään huhtikuun kolman-
tena sunnuntaina. Perusso-
pimuksen muutos koskee 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
edustajainkokouksen jär-
jestämisajankohtaa. Samas-
sa yhteydessä on tarkistettu 
myös perussopimusta vas-
taamaan voimassa olevaa 
aluekehityslakia ja voimassa 
olevaa maankäyttö- ja raken-
nuslakia.

Pelastuslaitoksen  
yhteistoiminta- 
sopimus
Oulu-Koillismaan pelas-
tusliikelaitoksen johtokun-

ta on hyväksynyt ensi vuo-
den alusta voimaan tulevan 
uuden yhteistoimintasopi-
muksen ja on lähettänyt lä-
hettää sen yhteistoiminta-
kuntiin hyväksymistä varten. 
Sopimuksen allekirjoittajak-
si nimettiin kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen.

Kokouksen lopussa val-
tuutettu Marko Koivula esit-
ti, että kaupunki valvoisi 
mahdollisimman hyvin ensi 
vuoden alusta voimaan tu-
levan Oulu-Koillismaan pe-
lastuslaitoksen palvelutason 
toimivuuden. Koivula vaa-
ti kaupunkia edellyttämään, 
että Pudasjärvellä on toimiva 
pelastuspalveluyksikkö vuo-
rokauden jokaisena tuntina. 

Esityslistalla oli myös kau-
punginhallituksen esitys tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomuksen suosituksien 
käsittelystä. Asian käsittely 
siirrettiin seuraavan kokouk-
seen, koska tarkastuslauta-

kunnan puheenjohtaja ei ol-
lut kokouksessa läsnä.

Heimo Turunen

Kaupunginhallituksen ko-
kous pidettiin tiistaina 13.10. 
Taivalkosken kunnan tekni-
set palvelut on esittänyt Pu-
dasjärven kaupungille raken-
nusvalvonnan yhteistyötä, 
jossa Taivalkoski ostaisi Pu-
dasjärven kaupungilta kun-
nallisen rakennusvalvonnan 
joko osittain tai kokonaan. 
Taivalkoskella ei ollut 13.10. 
jälkeen käytettävissään ra-
kennustarkastajaa, joka voisi 
suorittaa virallisia rakennus-
valvonnan katselmuksia tai 
tehdä päätöksiä. Taivalkos-
ken kunnanvaltuusto päättää 
rakennusvalvonnan uudel-
leen järjestelyistä yhteistyöso-
pimusluonnoksen perusteella. 
Yhteistyöesitys päätettiin hy-
väksyä ja valtuuttaa kaupun-
ginjohtajan valmistelemaan ja 
solmimaan kuuden kuukau-
den määräaikaisen yhteistyö-
sopimuksen rakennusvalvon-
nan palveluista Taivalkosken 
kanssa.  

Kuntakohtaisen  
oppilas- ja opiskelu-
huoltosuunnitelma
Hyväksyttiin kuntakohtai-
nen oppilas- ja opiskeluhuol-
tosuunnitelma lukuvuodesta 
2020-21 alkaen. Oppilashuol-
lon perustana on opiskelu-
huoltolaki, jonka tavoitteena 
on turvata oppilaiden tarvit-
semien oppilashuoltopalve-
lujen yhdenvertainen saata-
vuus ja laatu. Laki kokoaa 
hajallaan lainsäädännössä ol-
leet säännökset oppilashuol-

lon jatkumoksi niin, että laki 
koskee niin esi- ja perusope-
tuksen kuin lukion ja amma-
tillisen koulutuksen oppilaita 
ja opiskelijoita. Opetussuun-
nitelman perusteissa määritel-
lään oppilashuollon suunni-
telman sisältö, jossa kuvataan 
toimenpiteet suunnitelman to-
teuttamiseksi ja seuraamisek-
si. Opetuksen järjestäjä vas-
taa yhteistyössä opetustoimen 
sekä sosiaali- ja terveystoimen 
oppilashuoltopalveluista vas-
tuussa olevien viranomaisten 
kanssa oppilashuollon koko-
naisuuden omavalvonnan to-
teutumisesta.  

Sarakylän tievalaistus
Sarakylän alueen Kyläseura ry 
vaatii 5.4. lähettämässään kir-
jeessä Pudasjärven kaupun-
kia palauttamaan ilman lupaa 
purkamansa valaistuksen sekä 
kustantamaan palautuksesta 
aiheutuvat kustannukset. Va-
laistus on rakennettu aikanaan 
latuvalaistukseksi. Elinympä-
ristövaliokunnassa todettiin 
tievalaistuksen olevan tarpeel-
linen turvallisen kulkemisen 
vuoksi. Tekniset palvelut on 
hakenut Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskukselta suunnitte-
lulupaa aloittaa valaistuksen 
suunnittelu maantielle 8570 
koulun ja ydinkeskustan väli-
selle osuudelle, jonka kustan-
nusarvio on 70 000 euroa. Val-
miista investoinnista aiheutuu 
myös vuosittaisia käyttöta-
lous ja ylläpitokuluja. Tekni-
nen johtaja Janne Karhu esitte-
li hanketta kokouksessa, jossa 

päätettiin, että tekniset palve-
lut aloittaa suunnittelulupa-
aluetta pienemmälle alueelle 
rakennussuunnittelun teettä-
misen Sarakyläntie 5403 – Sa-
rakyläntie 5444 välille kustan-
nusarvoltaan enintään 35 000 
euron hankkeelle. Tekninen 
johtaja selvittää kyläyhdis-
tyksen hyväksynnän esitetyl-
le alueelle. Kaupunginhallitus 
päätti esittää hanketta 2021 in-
vestointilistalle. 

Hankepäätöksiä
Pudasjärvelle perustettiin 
vuonna 2008 alaikäisten, yk-
sin tulleiden turvapaikanhaki-
joiden vastaanottokeskus, joka 
lakkautuu 30.11. Pudasjärven 
asukasluku syyskuussa 2020 
oli 7762. Heistä maahanmuut-
tajataustaisia oli 197, joista 115 
on alle 29-vuotiaita. Pudasjär-
vellä on toistaiseksi voimassa 
oleva sopimus humanitääri-
sestä vastaanotosta ja kiintiö-
pakolaisia kunta vastaanottaa 
joka toinen vuosi. Vuosi 2021 
on vastaanottovuosi, joten pa-
nostukset kotouttamisen al-
kuvaiheeseen sen arjen su-
juvuuteen sekä sosiaalisiin 
verkostoihin on kriittistä. Pu-
dasjärvellä kotouttamispal-
velut siirtyivät vuoden 2020 
alussa kaupungin omaksi toi-
minnaksi. Kuntakamu –han-
ke toimii siltana kuntalaisten 
ja maahanmuuttajien välillä ja 
toimii kotoutujan rinnalla kul-
kijana. Hanke on ESR-haussa. 
Kuntarahaosuus on yhteensä 
39 300 euroa, joka maksu ja-
kaantuu kahdelle seuraavalle 

vuodelle. Kaupunginhallitus 
ei hyväksynyt hanketta haetta-
vaksi. Marja Lantto esitti, että 
hanketta ei hyväksytä haetta-
vaksi. Päätöksestä äänestettiin, 
jossa kaupunginjohtajan esitys 
sai kolme ääntä ja Marja Lan-
ton esitys kuusi ääntä.

Oulun Seudun Lea-
der oli pyytänyt kaupun-
gin sitoumusta kuntarahasta 
Leadertoimintaan ohjel-
makaudelle 2021 – 2027. Kun-
tarahoitusosuus on Pudasjär-
ven kaupungin osalta laskettu 
neljä euroa/asukas Leader-
ryhmän rahoittamiin maaseu-
turahaston hankkeisiin. Hal-
litus hyväksyi sitoumuksen 
vuosille 2021-2027 kuntaraha-
osuuden ollessa yhteensä 325 
206 euroa.

Lausunto  
pelastuspalvelutaso-
päätöksestä
Oulu-Koillismaan pelastus-
liikelaitoksen johtokunta on 
syyskuun kokouksessaan kä-
sitellyt Oulu-Koillismaan pe-
lastusliikelaitoksen palve-
lutasopäätöksen 2021-2024 
valmistelua ja päättänyt lä-
hettää luonnoksen pelastus-
toimialueen sopijakuntien 
lausuttavaksi. Kaupungin-
johtajan esityksestä kaupun-
ginhallitus päätti lausua pal-
velutasopäätös-luonnoksesta 
seuraavaa: Syötteen paloase-
man lakkauttaminen on pal-
velutasopäätöksessä suunni-
teltu toteutettavaksi vuonna 
2021. Henkilöstön saaminen 

käyttämään paloasemalla ole-
vaa kalustoa on vaikeutunut 
vuosi vuodelta ja sinne sijoitet-
tu pelastuslaitoksen yksikkö 
ei ole aina lähtenyt tehtävälle 
kun väkeä ei ole. Pudasjärven 
kaupunki ei sinällään vastusta 
aseman lakkauttamista vallit-
sevassa henkilöstötilanteessa, 
mutta edellyttää, että Syötteen 
matkailukeskuksen kasvaes-
sa ja vapaa-ajan asutuksen li-
sääntyessä riittävä hälytysval-
mius turvataan Pudasjärven 
keskustaajaman ja Taivalkos-
ken paloasemien kalusto- ja 
henkilöstövalmiuksien kehit-
tämisellä ja riittävällä resurs-
soinnilla.

Palvelutasopäätöksessä esi-
tetään, että pelastustoimin-
nan henkilöstön varallaolos-
ta luovutaan ainakin pääosin 
liittyen varallaoloon tehtyi-
hin työaikalain tulkintoihin. 
Neuvottelut korvaavasta jär-
jestelmästä ovat kesken, eikä 
tässä ole mahdollisuutta lau-
sua korvaavasta järjestelmäs-
tä, kun tarkempaa päätösesi-
tystä ei vielä ole. Käytännössä 
on kuitenkin mahdotonta, että 
nyt esitetyillä päivystysvah-
vuuden lisäämisillä voitaisiin 
kokonaan korvata varallaolo-
henkilöstö. Hälytystehtäviin 
lähtevä henkilöstö koostuu 
myös jatkossa Pudasjärvel-
lä niin päivystysvalmiudes-
sa olevista virkahenkilöistä 
kuin sivutoimenaan pelastus-
toimintaan osallistuvista va-
paaehtoisista. Tämän vuoksi 
neuvotteluratkaisuun on pe-
lastuslaitoksen alueella pääs-

tävä tai vaihtoehtoisesti lykät-
tävä varallaolojärjestelmästä 
luopumisen ajankohtaa myö-
hemmäksi.

Lisäksi varallaolojärjestel-
mästä luopumisen yhteydes-
sä Pudasjärven kaupunki ha-
luaa korostaa, että kunnilla ei 
ole mahdollisuutta nykytilan-
teessa lisätä pelastustoimen 
rahoitusta nykytasosta, oli 
korvaava ratkaisu sitten mikä 
tahansa.

Kiinteistöpäällikön 
virka
Hyväksyttiin kiinteistöpääl-
likkö Markus Luukkosen il-
moitus, ettei hän jatka koeajan 
päättymisen jälkeen kiinteistö-
päällikön virassa, vaan palaa 
31.10. päättyvältä virkavapaal-
ta takaisin vastaavan raken-
nustarkastajan virkaan. Kiin-
teistöpäällikön virka päätettiin 
julistaa haettavaksi vakinai-
sesti täytettäväksi. 

Tuloveroprosentti ja 
ohjausryhmän  
varaedustaja
Kokouksessa käytiin alustava 
linjauskeskustelu ensi vuoden 
tulovero- ja kiinteistöveropro-
sentin valmistelun pohjaksi 
sekä merkittiin tietoonsa saa-
tetuksi talousarvion 2021 ja ta-
loussuunnitelman 2022-2023 
valmistelutilanteen ja linjasi 
jatkovalmistelua.

Älyliikenne 2020 –hank-
keen ohjausryhmään Jorma 
Kouvan varaedustajaksi ni-
mettiin Antti Tihinen. 

Rakennusvalvonnan järjestämisessä yhteistyötä Taivalkosken kunnan kanssa
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Kirkollisveroksi päätettiin 
edelleen 1,5 prosenttia
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoontui 
maanantaina 12.10. kuluvan 
vuoden kolmanteen koko-
ukseensa. Kokous pidettiin 
turvavälien vuoksi poik-
keuksellisesti seurakunta-
salissa. Uutta oli myös, että 
talouspäällikkö Timo Nis-
kanen selvitti talouskatsa-
uksen etänä. Tekniikka toi-
mi oikein hyvin, ihan kuin 
Niskanen olisi ollut kokous-
salissa. Kokouksen sihteeri-
nä toimi poikkeuksellisesti 
kirkkoherra Timo Liikanen. 

Valtuusto käsitteli ensi 
vuoden kirkollisveropro-
senttia. Tuleviin investoin-
teihin ja vuosikorjauksiin 
2021–2023 on suunniteltu 
ensi vuodelle kirkon, kello-
tapulin, asehuoneen ulko-
maalaus. Hilturannan leiri-
keskuksen päärakennuksen 
ulkovuoren korjausmaala-
us, katon juuri- ja päätypel-
tien korjaukset sekä katon 
pinnoitemaalaus on myös 
suunniteltu ensi vuodelle. 
Vuonna 2022 on seurakunta-
keskuksen korjaukset. Vuo-
den 2021 kirkollisveropro-
sentiksi päätettiin edelleen 
1,5 prosenttia.

Valtuusto sai tiedoksi ta-
louspäällikkö Timo Niska-
sen etänä esittämän talous-

arvion toteutuman 31.8. 
Toimintatuottojen kokonais-
toteuma on 67 prosenttia ja 
kulujen osalta 53 prosent-
tia. Kirkollisverojen kerty-
mä elokuun lopussa on 802 
000 euroa, joka on noin 65 
000 euroa alkuperäistä ta-
lousarvioennustetta suu-
rempi. Verotulot vastaavat 
tammikuun verotuloennus-
tetta, jossa on laskua viime 
vuoteen nähden noin 8 000 
euroa. Rahoitusarvopape-
rit, rahat ja pankkisaamiset 
olivat elokuun lopussa noin 
1,54 miljoonaa euroa, joka 
on noin 340 000 euroa enem-
män kuin vuoden vaihtees-
sa. Rahavarojen lisäyksen 
merkittävämmät erät ovat 
Liepeen pappilan ja kant-
torilan myyntitulot 163 000 
euroa ja koronaepidemian 
takia säästyneet käyttötalo-
usmenot noin 200 000 euroa. 

Kirkkoherra Timo Liika-
nen esittämässä ajankohtais-
katsauksessa vuoden alusta 
syyskuun loppuun kävi ilmi, 
että seurakunnan jäsenmää-
rä oli kokouspäivänä 6791 
henkeä. Siinä oli vuoden ai-
kana noin sadan vähennys. 
Kastettuja oli 33, kuolleita 
85 henkeä. Seurakuntaan oli 
muuttanut elokuun loppuun 
133 ja seurakunnasta muut-

tanut pois 178 henkeä. Kirk-
koon oli liittynyt seitsemän 
henkeä ja eronnut 11. Uusi 
lastenohjaaja Tanja Halme-
kangas on aloittanut työt lo-
kakuun alkupäivinä. Kirk-
kovaltuutettu Marja Lantto 
oli toiminut syyskuun ajan 
osa-aikaisena lastenohjaajan 
sijaisena. Raamattupiiri on 
alkanut jälleen toimimaan 
viikoittain. 10-vuotiaiden 
syntymäpäivillä oli erityisen 
paljon väkeä.

Alueellinen etätyösuosi-
tus on alkanut seurakunnas-
sa 12.10. Seurakunnan tilois-
sa on kesäkuun alusta asti 
noudatettu maksimiosallis-
tujamääriä, jotta 1-2 metrin 
turvavälejä pystytään nou-
dattamaan. Näin on toimittu 
muun muassa jumalanpal-
veluksissa, joiden osallistu-
jamäärä syyskaudella kes-
kimäärin on ollut 40-60. 
Kerran seurakuntakodilla on 
jouduttu ottamaan lisätilaa 
isosta kahviosta. Tämän het-
ken arvion mukaan turvavä-
lisuositusta ei tulla höllää-
mään. Tämä asettaa Liikasen 
mukaan haasteita esimerkik-
si juhla-aikojen tilaisuuksiin 
ja syyslomalle siirrettyjen 
kahden rippikoulun konfir-
maatioon, jotka järjestetään 
kahtena eri tilaisuutena. 

Oulun aluekeskus-
rekisterin jäseneksi 
liittyminen
Päätettiin liittyä Oulun alue-
keskusrekisterin jäsenek-
si tämän vuoden joulukuun 
alusta alkaen, jolloin myös 
tietosuojavastaavan palve-
lut ostetaan Oulun aluekes-
kusrekisteristä. Valtuusto 
nimesi kirkkoherran ja ta-
louspäällikön käymään neu-
vottelut Oulun aluekeskusre-
kisterin johtajan kanssa sekä 
allekirjoittamaan sopimuk-
sen. Kirkkohallituksen pää-
töksen mukaisesti kaikkien 
seurakuntien on siirrettävä 
kirkonkirjojen pito aluekes-
kusrekistereihin viimeistään 
vuoden 2022 alkuun mennes-
sä. Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa ke-
väällä 2021 tapahtuvan hen-
kilömuutoksen vuoksi Oulun 
aluekeskusrekisteriin siirty-
minen päätettiin tehdä jo lop-
puvuodesta 2020.

Jäsenrekisteriä ylläpide-

Syyslomaviikolla 
temppuillaan ja pelataan 

Sammelvuo -salissa

Kaupungin liikuntapalvelut järjestää syyslomalla liikunnallista 
toimintaa lapsille. 

Torstaina 22.10. Perhepeuhulassa kello 10.30-12 koko 
perhe pääsee leikkimään ja liikkumaan yhdessä Tuomas Sam-
melvuo -salissa. Käytössä ovat muun muassa trampoliini, ren-
kaat, air track, slack line ja sirkusvälineet. Torstaina iltapäivällä 
kello 14-16 salin valtaa puolestaan alakoululaisten temppuker-
ho.  

Perjantaina 23.10. pelaamme alakouluikäisten kanssa 
koko päivän aloittaen salibandyturnauksella (klo 10-12) siirty-
en futsalturnaukseen (klo 12.30-14) ja loppupäivän (klo 14.30-
16) pelaamme lasten pyynnöstä kaupunkisotaa. Pelipäivän 
joukkueet muodostetaan paikan päällä eli riittää, että ilmestyt 
paikalle yksin tai kavereiden kanssa. Torstain ja perjantain toi-
mintaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan ilmoittaudu 
tullessasi ohjaajille. Toiminta on osallistujille maksutonta. 

Pyydämme toimintaan osallistuvia noudattamaan viran-
omaisten antamia koronavirukseen liittyviä ohjeita (pidä 1-2 
metrin etäisyys muihin, pese kädet ennen saliin menemistä ja 
liikkumisen jälkeen, yski ja aivasta kertakäyttönenäliinaan tai 
hihaan sekä välttämään kasvojen koskettelua). Salissa voi liik-
kua kerrallaan rajoitettu määrä ihmisiä, joten mahdollisesti 
joudumme vuorottelemaan, jotta kaikki pääsevät mukaan.  Va-
raudu siis tarvittaessa odottamaan vuoroasi. 

Elina Wachira 

Turvavälit toteutuivat reilusti kirkkovaltuuston kokoontuessa poikkeuksellisesti seurakuntasalissa.

tään kirkkoherranvirastossa 
Suomen ev.-lut. kirkon yhtei-
sen Kirjuri-järjestelmän kaut-
ta. Jäsenrekisteriin kirjataan 
mm. kastetiedot, kirkkoon 
liittymiset ja kirkosta erot, 
rippikoulut ja konfirmaatiot, 
avioliiton esteiden tutkinnat, 
avioliittoon vihkimiset ja kuo-
lintiedot. Virkatodistuksia tar-
vitaan nykyisin pääasiassa pe-
runkirjoituksia, lainhuutoja, 
pesänselvityksiä ja pankkiasi-
ointeja varten. Tietoja välite-
tään ja päivitetään valtion vä-
estötietojärjestelmään (VTJ). 
Suurin muutos seurakunta-
laisten näkökulmasta tulee 
olemaan se, että virkatodis-
tukset ja muut jäsenrekisteriin 
liittyvät asiat tehdään jatkos-
sa Oulussa. Virkatodistusti-
lauksen voi tehdä puhelimit-
se tai sähköpostilla suoraan 
keskusrekisteriin, tai käyttä-
mällä kotisivuilla olevaa säh-
köistä lomaketta. Kirkkoher-
ranviraston aukioloaikoina 
tilauksen voi tehdä edelleen 
myös paikanpäällä asioimal-
la tai puhelimitse, josta pyyn-
tö toimitetaan eteenpäin alue-
keskusrekisteriin. Koska 
aluekeskusrekisterillä on käy-
tettävissä valtakunnallinen 
KirDi -aineisto, seurakunta-
laisilla on jatkossa mahdolli-
suus saada samasta paikasta 
myös sellainen virkatodistus, 
johon piti aiemmin hankkia 
todistukset useammasta seu-
rakunnasta. Kirkollisten toi-
mitusten, kuten kasteiden, 
vihkimisten ja hautausten va-
raukset ja tilavaraukset tul-
laan hoitamaan edelleen kirk-
koherranvirastossa. 

Hautapaikkamaksut
Hautapaikkamaksut hyväk-
syttiin edellisvuosien hin-
noilla. Uutena oli tänä syk-
synä valmistuneen ja pari 
viikkoa sitten käyttöön siu-
natun uurna-alueen mak-
sujen vahvistamiset. Uur-
na-alueen kivipaasiin 
kiinnitettävästä teräksises-
tä muistolaatasta peritään 
asennettuna ja kaiverrettuna 
95 euron maksu, joka kattaa 
hankinta- ja asennuskustan-
nukset. Uurnapaikkamak-
suksi päätettiin 45 euroa 
paikkakuntalaisille ja 125 eu-
roa ulkopaikkakuntalaisille.  

Heimo Turunen

Talouspäällikkö Timo Niskanen esittäessä talouskatsauk-
sen etänä kirkkoherra Timo Liikanen hoiti tekniset asiat ja 
toimi myös tämän kokouksen sihteerinä. Edessä valtuus-
ton puheenjohtaja Esko Ahonen.

Oikaisu
Viime viikon Pudasjärvi-leh-
dessä männyn käpyjen kerä-
ys -jutun kuvassa käpyjen 
tuojan nimi on Jorma Lehto-

la (ei Lehto, kuten kuvateks-
tissä mainittiin).

Toimitus 

Käpyjen vastaanottamisessa oli apuna Työpetarilta Tuo-
mo Jokikokko ja taustalla näkyvä Jorma Lehtola sekä vielä 
kaksi muuta työmiestä. 

Oikaisu
Viime viikon Pudasjärvi-leh-
dessä oli juttua Hirvaskos-
kelta Ruskatonnin kävelyta-
pahtumasta. Siellä aviopari 
Seija ja Pentti Lukkarila kä-
velivät vuorokauden aikana 
yhteensä 113 kilometriä; Sei-
ja 57 ja Pentti 56 km. Jutus-
sa oli heidän kävelymatkan-
sa mainittu liian alhaiseksi.

Viime viikonlopun Ultra 
juoksu-/kävelytapahtumas-
sa Jorma Puurunen juoksi ja 
käveli tapahtuman ennätyk-
seksi 117 kilometriä. Muita-
kin hyviä suorituksia siellä 
tehtiin. Niistä enemmän ensi 
viikon lehdessä..

Toimitus 
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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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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.

pudasJÄrveN HautaustoiMisto 
Ja KuKKa Ky, piHlaJa 
toritie 1, 93100 pudasjärvi
p. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

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

Keräyksellä tukea sotiemme veteraaneille ja 
sotiemme naisille
Sotiemme Veteraanit/So-
tiemme Naiset -keräys to-
teutettiin tänä vuonna Pu-
dasjärvellä perjantaina 
2.10. Keräyksen toteuttivat 
lipauskeräyksenä Pudas-
järven Sotainvalidien pai-
kallisosasto ja Pudasjärven 
Sotaveteraanit reserviläis-
järjestöjen sekä muiden 
järjestöjen avustamina. Ke-
rääjiksi oli ilmoittautunut 
25 vapaaehtoista, jotka ke-
räsivät kahdessa vuorossa 
yritysten edessä yllään so-
tiemme Veteraanit -liivit. 
Lippaissa oli myös Mobile 
Pay tunnus, jolla keräyk-
seen saattoi osallistua kä-
tevästi puhelinta käyttäen. 

Keräysvastaava Eero 
Ahosen mukaan keräystu-
los on ollut Pudasjärvellä 
aikaisempina vuosina Kai-
nuun Prikaatista saapu-
neiden varusmiesten ke-
räämänä 1500-2000 euroa. 
Tämän vuoden keräykses-
sä hän arvioi keräystuo-
ton olevan tuhannen eu-
ron luokkaa. 

Tukea tarvitaan vete-
raanien, puolisoiden ja 
leskien asumiseen omas-
sa kodissaan mahdolli-
simman pitkään. Paikalli-
set veteraanijärjestöt ovat 
myös kunniakansalais-
temme rinnalla kulkijoi-

Kerääjät kokoontuivat Ahosen entiseen kenkäkauppakiinteistöön. Ensimmäiseen vuo-
roon oli lähdössä 13 kerääjää, jotka jakaantuivat eri liikkeiden edustoille. 

Silja Ahonen huolehti kerää-
jien kahvituksesta Ahosen 
kenkäkauppakiinteistössä. 

Vesa Holmström ja Marko Ojala tutkivat keräyslippaissa 
olevaa Mobile Pay maksamismahdollisuutta. 

ta heidän viimeisessä ilta-
huudossaan ja tarvitsevat 

työhönsä taloudellista tu-
kea. HT

Viime lauantaina 10.10. alka-
nut hirvien jahtikausi alkoi 
Aitto-ojan Metsästysseurassa 
rytinällä. Metsästäjät ehtivät 
olla vajaan tunnin metsässä, 
kun kaksi aikuista oli nurin ja 
sunnuntaina sekä alkuviikos-
ta kaatui lisää. Jahtikansalle 
viikonlopusta tuli antoisa ja 
päivät venähtivät kohtalai-
sen pitkiksi ennen kuin ru-
hot oli saatu asianmukai-
sesti. Poikkeusolot asettavat 
omia rajoituksia esimerkik-
si hygienian ja väkimäärän 
yhtäaikaisen sisällä olemisen 
suhteen. Viikosta tuli positii-
visesti kiireinen, kun lihat tu-
lee käsitellä nopeasti lämpi-
mien säiden vuoksi!

Lauantain aamuhämäris-
sä metsästäjät kokoontuivat 
jo tutuksi tulleelle planille, 
jossa Tapio Pohjanvesi teki 
asiaankuuluvat tarkistukset 
sekä antoi ohjeistukset met-
sästykseen ja ennen kaikkea 

turvallisuuteen, jossa ohjees-
sa oli huomioitu myös hygie-
nia! 

Tämän syksyn hirvilupia 
on Aitto-ojan Metsästysseu-
ralla yhteensä 12, joista aikui-
sia saa olla enimmillään kah-
deksan ja Riistakeskuksen 
suosituksen mukaisesti ta-
sapainossa sekä uroksia että 
naaraita. Valtakunnallisesti 
on myös olemassa ohjeistus, 
jossa vasaprosentin tavoite 
tulee pysyä korkeana. Mikä-
li vasoja ei kaadu, aikuisten 
lupia ei tule käyttää kaikki, 
ettei kantarakenne vääristy 
eikä kanta leikkaannu liikaa. 
Riistakeskus toivoo harkin-
taa metsästykseen. 

Tänä syksynä Pudasjär-
velle on myönnetty 855 hir-
vilupaa, joka on noin 45 pro-
senttia enemmän kuin vuosi 
sitten.

Terttu Salmi

Aitto-ojan Metsästysseuran hirviporukkaan kuuluu 17 mer-
kin ampunutta jäsentä.

Hirvestys alkoi rytinällä
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUATAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

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

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

Palveluhakemisto

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAuTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

Leirikoulu Pikku-Syötteellä
Lakarin koulun 6A-luok-
ka kävi leirikoulussa Pikku-
Syötteelle syyslukukauden 
alussa 22.-24.9. Oppilaat pi-
tivät leirin aikana päiväkir-
jaa ja niistä on koottu yhtei-
nen kertomus reissusta. 

Olemme keränneet kol-
mannesta luokasta lähtien 
rahaa retkikassaan yhteinen 
päämäärä mielessä - luok-
karetki. Kassaa olemme kar-
tuttaneet myymällä erilaisia 
tuotteita, pitäneet myyjäisiä, 
esittäneet tieraesityksiä pitä-
neet halloween -juhlat yhteis-
työssä kodin ja koulun kans-
sa. Yhteistyö on ollut hyvää. 

Tämän hetkisestä maa-
ilmantilanteesta johtuen 
suunnitelmiimme on tullut 
muutos ja näin jälkeen päin 

ajateltuna olemme toisaalta 
tyytyväisiä. Saamme tehdä 
useamman pienen retken lä-
hiseudulle yhden pitkän ret-
ken sijasta. Ei tarvitse mat-
kustaa päivää. 

Ensimmäinen reissumme 
oli aivan huippu! Siitä seu-
raavaksi: 

Päätimme lähteä nyt 
syksyllä Pikku- Syötteel-
le leirikouluun luokkamme 
kanssa. Yhdessä Mervi-opet-
tajan kanssa suunnittelim-
me laajasta valikoimasta ak-
tiviteetit, mitä haluamme 
tehdä leirikoulussa. Valit-
simme jousiammunnan, pa-
kohuoneen, käsityöpajat, kii-
peilyseinän, tiimitehtäviä ja 
vapaata liikuntaa kuten fut-
salia, sulkapalloa ja kuntosa-

lilla käyntiä sekä frisbeegol-
fia. Reissuun lähti mukaan 
myös toinen aikuinen, Viena, 
joka on ollut meidän kanssa 
mukana kartuttamassa luo-
kan kassaa.

Ensimmäisenä päivänä, 
kun saavuimme kurssikes-
kukseen, kävimme aluksi 
säännöt läpi ja tutustuimme 
ohjelmaan. Syönnin jälkeen 
oli ensimmäinen aktiviteet-
ti eli jousiammunta. Se oli ki-
vaa ja siinä tuli yllätyksiä. Se 
vaati tarkkuutta ja huolellista 
keskittymistä. Ne, jotka malt-
toivat keskittyä, saivat nuo-
len osumaan tauluun ja osa 
jopa keskelle maalia. Jouk-
kuekisa lopussa oli hyvä.

Pakohuoneessa kävimme 
kahdessa eri ryhmässä. Sii-

tä ei sen enempää, jotta toi-
setkin pääsevät itse ratko-
maan ongelmia huoneessa. 
Toisen ryhmän ollessa pako-
huoneessa toinen ryhmä läh-
ti kuntosalille kuntoilemaan. 
Illalla olikin sitten mukava 
käydä saunomassa ja pesey-
tymässä.  

Toinen päivä alkoi tiimi-
tehtävillä ulkona. Ne olivat 
tosi kivoja. Syönnin jälkeen 
menimme patikoimaan mai-
semareitille ja ottamaan ku-
via. Onhan siellä hienot mai-
semat ja ruskakin alkoi jo olla.  
Onneksi ei satanut, vaan säät 
suosi. Toiselle päivälle oli oh-
jelmassa vielä kiipeilysei-
nä. Se oli haastava. Osa jak-
soi käydä kaikki neljä rataa. 
Menimme sen jälkeen pelaa-
maan saliin futsalia ja sul-
kapalloa. Illalla paistoimme 
tikkupullia kodassa. Pullista 
tuli hyviä, kun dippasimme 
niitä mansikkahilloon. Oli oi-
kein mukava päivä.

Viimeisenä päivänä meillä 
oli käsityöpajat. Painoimme t-
paidat ja teimme selviytymis- 
eli panacode rannekkeet. Kä-
sityöpajat olivat mukavia ja 
motivoivia. Jokainen oppi te-
kemään rannekkeen. Siinä on 
muuten 2,5 metriä nauhaa. 
Puseroista jokainen teki nä-
köisensä ja otimmekin luok-
kakuvan ne päällä. 

Reissu oli todella hy-
vin järjestetty kurssikeskuk-
sen toimesta. Ruuat tosi hy-
viä – nälkä ei ehtinyt yllättää. 
Kiitoksia Lauralle ja Terol-

Viimeisenä päivänä oli käsityöpajat, joissa painettiin jo-
kaiselle t-paidat ja tehtiin selviytymis- eli panacode ran-
nekkeet. Paidoista jokainen teki näköisensä ja luokkakuva 
otettiin ne päällä. 

Patikoinnin aikana maisemareitille oli hienot siellä hienot maisemat ja ruskakin alkoi jo 
olla, joten oli mukava ottaa valokuvia.

Kiipeilyseinä oli haasta-
va. Osa jaksoi käydä kaikki 
neljä rataa.

Jousiammunta vaati tark-
kuutta ja huolellista keskit-
tymistä.

le kurssikeskukseen! Toivot-
tavasti Pudasjärven muutkin 
koulut hoksaavat miten hy-
vät leirikoulutarjonnat ovat 
näinkin lähellä eli ei muuta 
kuin tekemään suunnitelmia 
ja katsomaan netistä mahta-
vaa tarjontaa. 

Hyvää syksyn jatkoa 
kaikille toivottaa

Lakarin 6 A:n poppoo
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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

Jaalangan 
vesiosuuskunnan 

vuosiKoKous 
la 24.10.2020 klo 14.00 

Paukkerinharjun kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

PUDASJARVI.FI

YLEISTIEDOKSIANTO
koskien jätteitä tilalla 615-409-16-44/4 Kurki

Hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedok-
siantona ilmoitetaan, että tilalla 615-409-16-44/4 
KURKI (Jonguntie, Pudasjärvi) oleviin jätteisiin liitty-
vä kuulemiskirje koskien hallintopakon käyttämis-
tä on vastaanottajan (roskaantumisesta vastaava) 
nähtävillä ja saatavissa kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaisessa Pudasjärven kaupungintalolla ajalla 
8.-29.10.2020. Ympäristönsuojeluviranomainen har-
kitsee jätelain (646/2011) § 126 mukaisen siivous-
määräyksen antamista ja määräyksen tehostamista 
uhkasakolla.

Tämä yleistiedoksianto koskien kuulemiskirjettä 
(25.8.2020, diaarinumero 1332/11.03.02.01/2020) on 
julkaistu Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla 
8.10.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajan-
kohdasta. Mahdollinen vastaus tulee antaa viimeis-
tään 29.10.2020 klo 16.

Lisätietoja antaa ympäristöjohtaja Henri Pätsi,   
etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi, p. 040 043 3998.

Oulunkaaren ympäristölautakunta

pudasjärven vanhustentaloyhdistys ry:n
yHdistyKseN yHdistetty 

tiliNpÄÄtÖs- Ja syysKoKous
pidetään keskiviikkona 4.11.2020 klo 13.00, 

Seurakuntatalolla.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan 

pitäjä. 
3. Valitaan pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varamies.
4. Todetaan kokouksen laillisuus.
5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
6. Esitetään johtokunnan laatima kertomus yhdistyk-

sen toiminnasta edellisenä vuonna.
7. Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajan an-

tama lausunto niistä, sekä vahvistetaan tilinpäätös.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johto-

kunnalle ja toimitusjohtajalle.
9. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, 

sekä talousarvio
10. Päätetään jäsenmaksuista.
11. Valitaan johtokunnan varsinaiset ja varajäsen ero-

vuoroisten sijaan.
12. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai vaih-

toehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö tarkastamaan 
seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.

13 Päätetään, millä tavoin seuraavana vuonna anne-
taan jäsenille tieto kokouksista.

14. Muut esille otettavat asiat.
15. Kokouksen päättäminen.
 
Tervetuloa!
Pudasjärvellä 30.09.2020

Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojelemiseksi kor-
navirukselta, kokouksessa ei ole tarjoilua.
Kokousedustajien sijoittuminen kokoustilaan järjestel-
lään väljästi huomioiden turvavälit. Tilasuuteen osallistu-
ville varataan kokouspaikalle käsidesiä, sekä hengitys-
suojaimia.

JOHTOKuNTA

pudasjärven reumayhdistys ry 
piKKuJouJu-Ja aluepÄivÄ 

viiKoNloppu roKualla 
27.-29.11.2020. 

 Hinta jäsenille  100€ + matkat
 ei jäsen             156€ + matkat

Sitova ilmoittautuminen Taimille 22.10. mennessä 
puh. 040 530 6839.

Koskenhovilla su 18.10.2020 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

PUDASJARVI.FI

ASIOIMINEN KAUPUNGINTA-
LOLLA JA ASIAKASPALVELUPIS-
TEESSÄ 13.10.2020 ALKAEN
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisen 
koordinaatioryhmän mukaan (tilanne 7.10.) maa-
kunnassa ollaan edelleen epidemian perusvaihees-
sa, mutta päivittäisten positiivisten koronanäyttei-
den lukumäärä kasvaa. 
Pudasjärven kaupunki on 12.10. ottanut käyttöön 
toimenpiteitä, joilla pyritään rajoittamaan epide-
mian mahdollinen laajeneminen alueella. 

ASIAKASPALVELUPISTE TOIMII 
NORMAALISTI
• Kaupungin puhelinvaihde on toiminnassa ma - pe 

klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana puhelinnumerosta 
040 826 6417.

• Pyydämme kuntalaisia olemaan ensisijaisesti yh-
teydessä työntekijöihin puhelimitse, sähköpostit-
se tai etäyhteyksin.

KAUPUNGIN TILOJEN KÄYTTÖÄ 
YHDISTYSTOIMINNASSA RAJOITETAAN 
TOISTAISEKSI
Maakunnallisesta koronapandemia tilanteesta joh-
tuen kaupungin tilat eivät ole toistaiseksi yhdistys-
ten käytössä.

PYYDÄMME KUNTALAISIA HUOMIOIMAAN, 
ETTÄ:
• Kaupungintalolle ei saa tulla, jos on hengitys-

tieoireita tai henkilö tuntee itsensä vähänkään 
flunssaiseksi tai sairaaksi. Tässä tapauksessa 
pyydämme asioimaan ainoastaan puhelimitse tai 
etäyhteyksillä asiakaspalvelupisteeseen tai työ-
pisteen työntekijöiden kanssa.

• Kaupungintalolle saavuttaessa tulee ensin pestä 
kädet aulan wc-tiloissa tai käyttää aulassa olevaa 
käsihuuhdetta.

• Asiakaspalvelupisteen neuvontaan odottaessa 
pyydämme asiakasta huomioimaan turvavälin, 1-2 
metriä.

• Julkisissa tiloissa suosittelemme kuntalaisille 
kasvomaskin käyttöä. 

Noudatamme turvallisissa työkäytännöissä THL:n, 
Työterveyslaitoksen ja PPSHn alueellisen koordi-
naatioryhmän voimassa olevia ohjeistuksia.

pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n     

Tervetuloa! Hallitus

syysKoKous    
tiistaina 27.10.2020 klo 18.30.  

HuOM! uusi kokouspaikka Ravintola Meritassa.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00.

PUDASJARVI.FI

HYVÄKSYTTYJÄ KAAVOJA
Valtuusto on kokouksessaan 08.10.2020 hyväksynyt 
seuraavat kaavat:
1. Kurenalan eteläisen osan asemakaavan osittainen 

muutos korttelin 201 autopaikkojen korttelialueella; 
2. Kovalammen ranta-asemakaavan osittainen 

muutos tilalla Kariaho 615-408-2-69. 
Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 15.10.2020 
alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa 
sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärvi 13.10. 2020 
Kaupunginhallitus

Koronaohjeistukset nyt 
syytä muistaa erityisen 

tarkasti 
Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin aluei-
den koronatilanteessa ollaan STM:n luokittelun mukaisesti pe-
rusvaiheessa. Epidemia on etenemässä kuitenkin molemmilla 
alueilla ja päivittäisten positiivisten koronanäytteiden luku-
määrä kasvaa jatkuvasti. Myös Oulunkaaren alueella on ha-
vaittu yksittäisiä tartuntatapauksia ja altistumisia, jotka liittyvät 
Oulunkaaren ulkopuolisiin tartuntaketjuihin. 

”Nyt on äärimmäisen tärkeää noudattaa koronaohjeistuk-
sia. Meillä on vielä mahdollisuudet ehkäistä viruksen leviämistä 
alueellamme, mutta se vaatii kaikilta kuntalaisilta erityistä vas-
tuunottamista. Meillä havaitut yksittäiset tartunnat on onnis-
tuttu jäljittämään eikä jatkoaltistumisia ole havaittu. Olemme 
jatkuvasti valmiudessa, mikäli epidemiatilanne muuttuu alueel-
la”, sanoo Oulunkaaren johtava lääkäri, ylilääkäri Tuula Sauk-
konen. 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä 
on suosittanut alueellaan etätyöhön siirtymistä 12.10. alkaen, 
jos se vain on työtehtävien puitteissa mahdollista. Myös terve-
ydenhuollon maskisuositus on laajentunut lähikontaktissa teh-
tävään potilastyöhön. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, 
opiskelijoita ja vierailijoita. Suosituksella halutaan suojata riski-
ryhmään kuuluvia potilaita. Myös Länsi-Pohjan alueella vastaa-
vat suositukset ovat tulossa voimaan lähiaikoina. 

Myös THL:n koronakaranteeniin liittyvä ohjeistus astuu 
voimaan maanantaina 12.10. Sekä omaehtoinen karanteeni 
että tartuntatautilääkärin asettama karanteeni lyhenevät tuol-
loin 14 päivästä 10 päivään. Muutos on tehty perustuen tutki-
muksiin, joiden mukaan mahdollinen sairastuminen tapahtuu 
5 – 10 päivän sisällä altistumisesta. Karanteenissa on erittäin 
tärkeää pysytellä kotona, jotta jatkoaltistumiset voidaan estää. 

”Haluaisimme myös muistuttaa kuntalaisia siitä, että kaik-
kia terveydenhuollon aikoja voi edelleen käyttää. On kuitenkin 
tärkeää muistaa, että niin terveysasemalle kuin koronatestei-
hin voi tulla vain ajanvarauksella. Esimerkiksi laboratoriotie-
dustelut, ajanvaraukset ja reseptiuusinnat on nyt syytä hoi-
taa puhelimitse tai Omahoidon kautta. Myös etävastaanottoja 
kannattaa hyödyntää”, muistuttaa Tuula Saukkonen. 

Tehokkaimmat tavat estää koronaviruksen leviämistä ovat 
edelleen turvavälien noudattaminen ja hyvä käsi- ja yskimis-
hygienia. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan alueella 
on voimassa THL:n määrittelemä perustason maskisuositus. 
Sen mukaan maskeja suositellaan pitämään joukkoliikentees-
sä, matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmis-
tumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella, sekä 
riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja jos karanteenin aikana 
on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Kasvomaskia voi 
käyttää myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttämi-
nen ei ole mahdollista.

Oulunkaari tiedotus 

Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston

 syysKoKous
pidetään 1.11.2020 klo13.00 alkaen. Kokous-

paikka Jonguntie 567, 93100 Pudasjärvi. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

Varhaiskasvatuksen

LASTENHOITAJAN SIJAISUUS
haettavana Pikku-Paavalin päiväkodissa (Puistotie 1)  
ajalle 1.12.2020 - 4.6.2021. Työ on vuorotyötä. 

Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosi-
aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaisina 
edellytyksenä tehtävään on soveltuva sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, 
esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja.

Arvostamme vuorovaikutus -ja tiimityötaitoja, sekä 
vastuullista työotetta.  

Hakemus toimeen tulee tehdä 29.10.2020 
klo 15.00 mennessä sähköisesti osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi/rekrytointi

Pudasjärven kaupunki 
Varhaiskasvatus
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Syötteen syyyslomaviikko on  
täynnä ulkoilmaelämyksiä

Syötteen kansallispuiston syyslomaohjelma käynnistyy perjantai-
na 16.10. ja mukavaa sekä ulkoilun täyteistä ohjelmaa jatkuu koko 
viikon 43. Syötteen syyspäiviin mahtuukin mukaan monenlaista, 
kuten kaksi pimeäretkeä, Pikku-Syötteen uuden luontopolun ava-
jaiset, erätaitojen opiskelua, pajun punontaa ja Kuura-koiran luon-
toretki. Retket ovat maksuttomia ja niille on ennakkoilmoittau-
tuminen. Perheen pienimpiä pyydetään ottamaan myös vanhempi 
retkelle mukaan. Tervetuloa nauttimaan syys-Syötteestä!

Ilmoittautumisohjeet ja aikataulua
Pe 16.10. Pimeäretki Anninkoskelle. Lähtö luontokes-
kuksen edestä kello 17 ja paluu 19.
La 17.10. Frisbeegolfrata kierrettävissä omatoimi-
sesti. Karttoja ja kiekkoja voi lainata luontokeskukselta.
Ma 19.10. kello 10–13 Pikku-Syötteen luontopolun 
avajaiset. Opastettu kierros polulle Raisa-huskyn kanssa kello 
10. Lähtö Pikku-Syötteen hotellin oven edestä. Tulistelua ja pientä 
purtavaa tarjolla Pikku-Syötteen kodalla kello 11–13
Ti 20.10. Pimeäretki Anninkoskelle. Lähtö luontokes-
kuksen edestä kello 17 ja paluu kello 19.
Ke 21.10. Lasten erätaitotuokio luontokeskuksella 
kello 12–14.
To 22.10. Pajun punontaa luontokeskuksella kello 
10–13.
Pe 23.10. Kuura-koiran luontoretki Naavaparran 

polulle (3 km). Lähtö luontokeskuksen edestä kello 10 ja pa-
luu kello 12.
La 24.10. Frisbeegolfrata kierrettävissä omatoimi-
sesti. Karttoja ja kiekkoja voi lainata luontokeskukselta.

Ilmoittautumiset tapahtumiin luontokeskukselle tai 
syote@metsa.fi / 020 639 6550. 

Ethän osallistu tapahtumiin, jos sinulla on flunssaoireita! 

Luontokeskus tiedotus

Oulunkaaren 
sote-lausunto nostaa esille 

alueiden erityispiirteet 
Oulunkaari on antanut oman lausuntonsa lakisesitykseen, joka 
koskee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen jär-
jestämistä koskevaa uudistusta. Lausunnossa huomiota on kiin-
nitetty erityisesti tarveperustaiseen rahoitusmalliin, eri alu-
eiden erityispiirteiden huomioimiseen sekä panostamiseen 
sähköisiin palveluihin.   

”Uudistus on nyt erittäin tärkeä saada eteenpäin myös Ou-
lunkaaren kuntien näkökulmasta. Tällä tavalla pystytään varmis-
tamaan kuntien taloudellista kantokykyä ja kuntalaisten yhden-
vertaiset oikeudet saada palveluita. Maakuntien käynnistymisen 
aikataulu on tiukka, mutta muutosten välttämättömyyden takia 
se on kannatettava”, toteaa kuntayhtymän johtaja Leena Pim-
peri-Koivisto. 

Monia edelliseen uudistukseen sisältyneitä ongelmia on uu-
dessa lakiehdotuksessa korjattu, ja Oulunkaari pitää uudistusta 
lähtökohtaisesti kannatettavana. Tarveperustainen rahoitusmal-
li, jossa resursseja kohdennetaan niitä eniten tarvitseville alueil-
le, nähdään oikeana, vaikka siihen liittyy myös kysymysmerkkejä. 

”Tarveperustainen rahoitusmalli lisää yhdenvertaisuutta, sil-
lä se mahdollistaa laadukkaiden palveluiden tarjoamisen myös 
esimerkiksi Oulunkaaren tyyppisissä kunnissa, joissa sairasta-
vuus ja väestön ikääntyminen ovat korkealla tasolla. Rahoituk-
sen osalta huoli kohdistuu muun muassa rahoituksen riittävyy-
teen ensimmäisinä vuosina, muutoskustannuksiin, palkkojen 
harmonisointiin ja investointien rahoittamiseen”, sanoo Leena 
Pimperi-Koivisto. 

Uuden lakiesityksen mahdollistama monituottajamalli näh-
dään Oulunkaarella pääosin toimivana, ja monituottajuutta tar-
vitaan alueella jatkossakin. Lausunnossa nostetaan kuitenkin 
esille, että maakuntajärjestäjällä on oltava mahdollisuus mää-
ritellä monituottajuuden muodot ja laajuus maakunnassa eri 
alueiden erot huomioiden. Myös yhteisyritys Mehiläinen Länsi-
Pohjan ulkoistussopimukseen liittyvät kysymykset on ratkaista-
va osana lakiuudistusta. Tärkeänä Oulunkaarella nähdään myös 
maakuntarajojen yli mahdollistuva yhteistyö, jonka erityisesti 
Simon kunta nostaa lausunnossa esille ja josta Oulunkaarella 
on hyvät kokemukset.  

”Uudistuksen myötä on mahdollista kehittää uudenlaisia 
malleja esimerkiksi kotiin vietäviin palveluihin liittyen. Ensihoi-
don kytkeminen osaksi sote-palveluja on tarkoituksenmukaista, 
ja lisäksi tarvitaan uusia rakenteita ja toimintamalleja, joilla edis-
tetään tulevan maakunnan ja kuntien välistä yhteistyötä mm. 
soten ja sivistyspalveluiden sekä hyvinvointityön välillä. Näem-
me, että voimakasta panostusta tarvitaan myös sähköisiin pal-
veluihin, joilla luodaan Oulunkaaren tyyppisiin kuntiin uudenlai-
sia lähipalveluja. Haastammekin uuden maakunnan tarjoamaan 
lähipalveluja myös pienemmissä ja maakunnan laitamilla olevissa 
kunnissa uudenlaisin ratkaisuin”, sanoo Oulunkaaren kehitys- ja 
resurssijohtaja Anu Vuorinen. 

Hallituksen esitysluonnoksesta jätettiin määräaikaan 25.9. 
mennessä yhteensä 773 lausuntoa, jotka käydään läpi ja huo-
mioidaan eduskuntaan joulukuussa 2020 annettavan hallituksen 
esityksen valmistelussa.

Oulunkaari tiedotus  

Pudasjärven sos.dem. työvä-
enyhdistys piti sääntömää-
räisen syyskokouksen keski-
viikkona 7.10.2020. 

Kokouksen asialistalla oli 
henkilövalintoja seuraavik-
si kahdeksi vuodeksi sekä 
vuodelle 2021 talousarvio ja 
toimintasuunnitelma.  Pu-
dasjärven Sos.dem. työvä-
enyhdistyksen puheenjohta-
jaksi seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi valittiin Päivi Poh-
janvesi, varapuheenjohta-
jaksi Håkan Blomqvist, joh-
tokunnan jäseniksi valittiin 
Tapio Pohjanvesi, Hilkka 
Blomqvist, Ari Pohjanvesi ja 
Tuula Kuukasjärvi. Piiriko-
kousedustajaksi valittiin Päi-
vi Pohjanvesi.

Pudasjärven keskus taa-
jaman muutoksia katsoessa, 
huomaa kuinka paljon kunta-
laisille tulee parannuksia päi-
vittäiseen elämään. Pudasjär-
vellä panostetaan kaupungin 
työntekijöiden, kuntalaisten 
ja asiakkaiden tiloihin. Pit-
kään jatkuneet sisäilma on-
gelmat on otettu vakavasti. 

Päivi Pohjanvesi jatkaa 
SDP Pudasjärven puheenjohtajana 

Vuokra- asunnoista on ollut 
puutetta tai ovat liian huono 
kuntoisia, tähänkin on tulos-
sa parannusta, uusia asuntoja 
rakennetaan keskustaan. 

Toivomme, että nämä Pu-
dasjärven isot satsaukset sai-
sivat muuttovirran kään-
tyvän kasvuun ja jo täällä 
asuvat viihtyisivät paremmin 
kunnassamme. 

Pudasjärvellä on tulevil-
le vuosille haettava säästö-
jä ja joudumme supistamaan 
menoja, sama tilanne on kai-
kissa kunnissa edessä. Ta-
voitteena meillä Sdp:ssä on, 
että kaupungin sopeuttamis-
toimenpiteistä huolimatta 
mm. lasten ja nuorten kou-
lutukseen ja erityislasten tu-
kemiseen nämä säästöt eivät 
toisi heikennyksiä. Meidän 
tulee myös huolehtia meidän 
ikäihmisten, niin kotona asu-
vien kuin laitoksissa olevien 
hoidosta ja vanhuspalveluis-
sa olevien työntekijöiden jak-
samisesta. 

Kuntavaaleihin ollaan 
valmistautumassa ja ehdok-

kaita on jo ilmoittautunut. 
Toivomme nyt rohkeita yh-
teydenottoja, jos tunnet ha-
luavasi vaikuttaa oman pitä-
jän asioissa. Kukaan ei yksin 
pysty mihinkään, mutta yh-
dessä voimme vaikuttaa.

Tavoitteena runsaasti 
kuntavaaliehdokkaita
Syyskokouksen päätteek-
si SDP:n Oulun piirin pu-
heenjohtaja ja SDP puolue-
hallituksen jäsen Mika Pietilä 
kävi läpi ajankohtaisia poliit-
tisia asioita. Pietilä nosti esille 
muun muassa budjettiriihen 
tulokset, sote-uudistuksen 
etenemisen, työllisyystilan-
teen ja koronakriisin hoidon. 
Syyskokouksen osallistujat 
pohtivat myös yhteiskunta-
vastuun ympärillä käytävää 
keskustelua.

SDP:n Oulun piirin toi-
minnanjohtaja Sanna Husa 
kävi läpi kokouksessa kun-
tavaaleihin liittyviä val-
misteluja muun muassa 
ehdokasasettelun ja ehdokas-
koulutuksen näkökulmasta. 

Oulun piirissä on tavoitteena 
saada sosialidemokraattinen 
ehdokaslista kaikkiin vaali-
piirin kuntiin sekä enemmän 
ehdokkaita jokaiseen kun-
taan kuin edellisissä kunta-
vaaleissa. Husa kertoi, että 
ehdokasasettelu on käynnis-
tynyt varsin hyvin koko pii-
rin alueella.

Pudasjärven Sos.dem. 
työväenyhdistyksen 
johtokunta

Syyskokouksen osallistujista yhteiskuva. Piirin puheenjohtaja Mika Pietilä ja toiminnanjohtaja Sanna Husa edessä va-
semmalla. 

Mekin Tuula ja Päivi olemme 
ehdolla kuntavaaleihin, tule 
sinäkin!

Pudasjärven kansalaisopiston 
Opistolaiskunta ry:n 

JÄrJestÄytyMisKoKous
su 1.11.2020 klo 18.00 

Hirsikampuksen aulatilassa.
Opistolaiskuntaan kuuluvat kaikki kansalaisopiston 

opiskelijat ja opettajat.
Opistolaiskunta toimii yhdyssiteenä opistolaisten ja kan-
salaisopiston välillä. Opistolaisten välisessä toiminnassa 
tavoitteena on mm. luoda ja lujittaa hyvää opistohen-
keä, edistää jäsenten kulttuuriharrastuksia ja miele-
kästä vapaa-ajan toimintaa ja vahvistaa opiskelijoiden 
yhteistoimintaa. Opistoon suuntautuvassa toiminnassa 
tavoitteena on mm. osallistua opiston kehittämiseen, 
toimintaan ja tarjontaan ja tukea opistotyötä. 
Tervetuloa kehittämään Opistolaiskunnan toimintaa!

Lasse Aaltonen, puheenjohtaja, 040 826 6597

MYYDÄÄN

PUDASTORI

Myydään Naamangantiellä 
osittain kalustettu rivitalon 
päätyhuoneisto 36,5 m2. Tied. 
voi 040 748 5308 tai 044 559 
8203.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta, Pudastorin normaalit 
kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset 
ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuok-
raukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutus-
lisä. 
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NYT KESÄN KURAT POIS JA
SUOJAA TALVEN 
TIESUOLAA VASTAAN 

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

TEHOPESU
+

VAHA

TEHOPESU
+

KOVAVAHA
ALKAEN

120€60€

Tykkyläiseltä veistos 
Kiertokaaren Oiva-alueelle
Tykkyläisen työt kelpaavat 
ainakin kaatopaikalle. Ennen 
eläkepäivilleen Kiertokaarel-
ta siirtyneen Markku Illikai-
sen toiveena oli saada ku-
vanveistäjä Kari Tykkyläinen 
tekemään kierrätysmateriaa-
leista "monumentti" Kierto-
kaaren Oiva-alueen keskelle. 
Niinpä syntyikin yhteistyö, 
johon kuin vahingossa pää-
sivät mukaan Oulun yliopis-
ton tohtorismiehet vuodesta 
2012 kehittämällään geopo-
lymeeribetonilla. Tykkyläistä 

pyysivät mukaan tunnetta-
vuutta tuomaan kehittämäl-
leen betonille. Erikoisek-
si betonin tekee se, että siinä 
ei käytetä sementtiä ja sid-
osaineena toimii kierrätettä-
vä vuorivilla, joka jauhetaan 
pieniksi hiukkasiksi, sekä 
metallisulattamojen kuona. 
Geoplymeeribetonin päästö-
määrät ilmakehään ovat noin 
85 prosenttia vähemmän 
kuin tavallisen sementin. 
Idea veistoksessa on ilmas-
tonmuutos, eli Tykkyläinen 

hitsasi kierrätysputkista puo-
likkaan halkaisijaltaan viisi-
metrisen maapallon, jonka 
sisälle voi mennä istuskele-
maan geopolymeeripisaroi-
den päälle ja katselemaan 
kuinka pilvet lipuvat metal-
listen lintujen ja lepakoiden 
päällä. Teos julkistetaan ke-
väällä Kiertokaaren 25-vuo-
tisjuhlien yhteydessä. Ko-
rona siirsi 25-vuotisjuhlat 
syksyltä kevääseen.

Pudasjärvi-lehti

Tykkyläinen kierrätysputkista hitsaama puolikas, halkaisijaltaan viisimetrisen maapal-
lo, jonka sisälle voi mennä istuskelemaan geopolymeeripisaroiden päälle ja katselemaan 
kuinka pilvet lipuvat metallisten lintujen ja lepakoiden päällä.


