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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Alli on tämän vuoden
100-tonnari 

Pudasjärvellä s.  4
Hyvän Olon Keskuksessa 

peruskiven 
muurausjuhla s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 31.10.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

OSTAMME PUUTA 
SYKSYN JA TALVEN
KORJUUSEEN

Tee puukaupat 

1.10.-31.12.2019 

välisenä aikana ja voit

voittaa Iivo Niskasen

sinulle valitseman 

suksipaketin!
(Arvo 1000€)

www.keitelegroup.fi 

Metsäsi arvoinen kumppani

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

Hankinta-alue: Ranua ja 
Pudasjärvi

ToimiTukseT suoraan TilalTa!
Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 15.11.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön viljapossuauto kulkee taas!

Tj Metalworks oy toimii meidän 
kanssamme samoissa tiloissa Taipaleenharjussa!

www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus
Meidän kautta myös teräkset niin putket, 

levyt, akselit, palkit, verkot, 
myös erikoismetalleina!

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
Pe 22.11. ja pe 13.12. 

Avaamme uuden 
kenkä- ja laukkuliikkeen
herroille ja rouville! 
Tervetuloa ostoksille!

050 547 6565, KESKUSTIE 1

Tule nauttimaan
Koleat kolkuttelee

– kipaise kenkäkauppaan

AVOINNA:
MA-PE 10–17 & LA 10–14

-50%

Liikkeeseen saapunut

paljon syys- ja talviuutuuksia.

31.10.-1.11.!ja piparistaglögistä

040 351 8002

OSTAMME HIRVENLIHAA
RANTSILASSA

Ostamme hirviä kokonaisina ruhoina 
nahka päällä, elimet mukana.

www.kylmanen.fi 

1 kg Kylmäsen hirven-
paistia (mikä 
tahansa paistin 
osa käy)

2  sipulia
1  porkkana
2  palsternakkaa
litra  lihalientä tai 

riistalientä
 voita paistamiseen
 suolaa ja rouhittua 

mustapippuria 
maun mukaan

Ota liha tunniksi huoneenlämpöön. Poista lihasta 
kalvot ja leikkaa se muutaman sentin kokoisiksi pa-
loiksi. Kuori ja pilko juurekset reilun kokoisiksi paloik-
si. Ruskista lihat voissa kuumalla pannulla, mausta 
suolalla ja mustapippurilla. Siirrä lihat kannelliseen 
pataan. Kuullota myös juureksia hetki pannulla ja 
siirrä pataan. Lisää kuuma lihaliemi ja laita 150 as-
teiseen uuniin hautumaan noin kolmeksi tunniksi. 
Tarkista välillä nesteen riittävyys ja lisää tarvittaes-
sa niin, että lihat ja juurekset peittyvät. Lihaliemen 
sijaan voit käyttää nesteenä punaviiniä tai korvata 
osan nesteestä viinillä. Tarjoa pata esimerkiksi peru-
namuusin tai keitettyjen perunoiden kanssa.

Hirvipata

Tarjoukset voimassa 31.10.-6.11.2019 

Pyhäinpäivä on hyvä syy 
kutsua ystäviä kylään.

Perinteinen pyhäinpäivän 
herkku hirvipata

sopii isommankin 
vierasjoukon kestitsemiseen.
Alkuun esimerkiksi salaattia 

kylmäsavuporosta.
kylmäsavuporoa
salaattia
tomaattia
leipäjuustoa

Kylmäsavuporosalaatti

Kylmäsavustettu poronpaistileike 
100 g 3 pkt 20,00 66,67 kg

Kylmäsavustettu OHUENOHUT 
Poronpaisti 80 g 7,90 pkt 98,78 kg

Huuhtele salaatti ja revi pienemmäksi.
Huuhtele tomaatit ja leikkaa paloiksi.
Leikkaa leipäjuustosta pieniä kuutioita.
Laita kylmäsavuporoa pieninä rullina salaatin päälle.

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496     Avoinna  Ark 9-20  La 2.11. 11-18  Su 11-19

JV Rauta Oy
Pudasjärvi Tuotantotie 1 
Puh. 020 752 8260

Tervetuloa 
poronrehu- 
kaupoille!

Meiltä sekä Lantmannen Feedin Poro Herkku  
ja Kinnusen Myllyn Tähti -poronrehut!

Poron herkku on ent. Raisio Agron poronrehu.

Kirppis mA-ti 
4.-5.11. 

klo 11-15
Körkön entisellä 

leipomolla 
Lukiontie 1
Tervetuloa!

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P.  050 501 9090 
myynti@rautiokalustaa.fi

Työtasoja erin mittaisia, yksittäisiä ovia, 
kalustelevyjä erinkokoisia palasia yms.

hinta 5 €/kpl sis. alv. 24 % kokoon katsomatta. 
(palaset semmoisenaan ei työstetä).

Satoja erilaisia. Ei ennakkovarauksia.

www.rautiokalustaa.fi

VaraSTon SiiVouS 
perjanTaina 8.11. 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu Sarakylän kappelissa pyhäinpäivänä la 2.11. kello 10, 
Timo Liikanen, Keijo Piirainen, kappelikuoro. Messussa luetaan 
Sarakylän hautausmaahan viime pyhäinpäivän jälkeen haudattu-
jen nimet. Messua voi seurata suorana videolähetyksenä seura-
kunnan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.
Messu kirkossa pyhäinpäivän iltana la 2.11. kello 19, Timo Lii-
kanen, Rolf Heikkinen, Keijo Piirainen, Vox Margarita. Mes-
sussa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden 
pudasjärveläisten ja Pudasjärvelle haudattujen nimet.Taksi seu-
rakuntakodilta kirkkoon klo 18.30, ei omavastuuta
Messu seurakuntakodissa su 3.11. kello 10, Rolf Heikkinen, 
Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. Messua voi seurata suorana vi-
deolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.
Kuorolauluja pyhäinpäivän tunnelmissa seurakuntakodissa to 
31.10. kello 19. Jukka Jaakkola, kirkkokuoro, Timo Liikanen.
Iltakirkko seurakuntakodissa to 7.11. kello 19, Eva-Maria Mus-
tonen, Tiina Inkeroinen, musiikista vastaa Marko Väyrynen ja 
nuoret. Lopuksi iltatee.
Kuorot: Vox Margarita ke 6.11. kello 18,  kirkkokuoro to 7.11. 
kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 6.11. kello 13, Sarakylän 
kappelikuoro to 31.10. kello 18.30 ja to 7.11. kello 18.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 4.11. kello 11.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 7.11. kello 17.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 4.11. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-
13. 
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 4.11. kello 
17-19 ja perhekerho seurakuntakodissa ke 6.11. kello 10-12.30.
Lapsen oikeuksien päivän perheilta Hilturannan leirikeskuk-
sessa ke 20.11. kello 18-20. Luvassa mukavaa yhdessäoloa, toi-
mintaa sekä sisällä että ulkona (säävarauksella), iltapala. Ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille. 
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, park-
kiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, pieni vä-
lipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille, Emmi 
Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217, Heli 
Tauriainen 040 868 4730. Ei parkkia pe 1.11. 
Rauhanyhdistykset: Seurat Sarakylän koululla su 3.11.kello 
12 (Antti Kemppainen, Vesa Turpeinen). Pyhäinpäiväseurat Ku-
renalan ry:llä la 2.11. kello 15 ja su 3.11. kello 13 ja 18 (Seppo 
Jokelainen, Jorma Hintikka). 
Haudattu: Olavi Puhakka 85 v, Martti Johannes Leskelä 66 v, 
Ahti Tapani Vähäkuopus 63 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Samalla lailla, kun jokainen kesä päättyy 
syksyyn ja talveen, jokaisen ihmisen elämä 
loppuu kerran. Näin on tapahtunut niil-
le, jotka ovat eläneet satoja vuosia ennen 
meitä. Näin käy meille, jotka olemme täl-
lä hetkellä elossa. Tulevana lauantaina vuo-
den pimeimpään aikaan vietämme pyhäin-
päivää. Silloin muistamme niitä läheisiä, 
jotka eivät ole enää luonamme.  

Pyhäinpäivää symbolisoi kynttilän valo. 
Kynttilän sytytys on perimiltään symboli 
iankaikkisuuden toivosta ja uskosta kuo-
leman jälkeiseen elämään ja se kertoo 
rakkaudesta, ikävästä, kunnioituksesta ja 
muistoista. Kynttilän liekki symbolisoi elä-
män valoa ja sammunut liekki kuolemaa. 
Nämä kaksi elämän peruskysymystä koh-
taavat erityisesti pyhäinpäivänä. Kun elä-
män liekki sammuu maallisessa kuolemas-
sa, se palaa edelleen ikuisessa elämässä 
Jumalan luona. 

Pyhäinpäivänä viemme kynttilät läheis-
temme haudoille. On tärkeää, että meil-
lä on paikka, jossa saamme muistella men-
neitä sukupolvia. Viipyminen läheisten 
muistoissa ja kiireetön vaeltelu hautaus-
maalla liittää meidät siihen kokemukseen, 
että elämä ei ole vain tässä. Kynttilä pa-

laa kappaleen aikaa syksyn pimeässä. Py-
sähdymme, viivymme ja muistelemme. 
Yhteisen matkamme kiinnekohdat nou-
sevat muistojen kätköistä. Ajatuksissam-
me on hiljainen kiitos kaikesta. Kiitos, että 
saimme olla yhdessä ja matkata kanssa-
si.   Voimme katsoa taaksepäin ja muistella 
menneitä, mutta myös eteenpäin – kiitol-
lisena elämästä ja kaikesta siitä, joita edes-
menneiltä saimme ja opimme sekä uhra-
uksista, joita menneet polvet ovat tehneet 
meidän hyväksemme.  

Läheistemme muistaminen nostaa 
mieleen myös monenlaisia tunteita, mene-
tyksen tuskaa, surua, pohjatonta kaipausta 
ja ikävää. Surematta jääneet surut saavat 
tulla ja tuntua. Haikeus, kaipaus ja selvittä-
mättä jääneet asiatkin.  

Elämän ääriviivat tuntuvat pelkistyvän: 
Kasvamme syntymään, synnymme kasva-
maan, kasvamme luopumaan, katoamme. 
Sukupolvi tulee, sukupolvi menee. Itse ku-
kin välähdämme maailmojen äärettömäs-
sä kaikkeudessa kuin kynttilä haudalla. 
Hetken. Hautakynttilöiden loisteessa sy-
dämestä kumpuavat kysymykset: Mikä on 
elämä? Mikä on elämä minussa ja ulkopuo-
lellani? Miksi juuri minä saan elää? Miksi 

elän juuri tässä ajassa ja paikassa? Mik-
si juuri minä olen minä enkä joku toinen? 
Mikä ja kuka syvimmältäni olen? Ja mihin 
lopulta katoan? Kysymykset summautuvat 
tiivistyneinä lopullisen luopumisen edes-
sä: Tässäkö tämä nyt kaikkiaan oli? Mikä 
oli tämän elämän ja mikä oman elämäni 
merkitys ja tarkoitus? Elämän rajallisuu-
den tiedostaminen antaa elämään syvyyt-
tä ja viisautta. 

Hautausmaiden kynttilämeri kertoo 
rakkaudesta ja kiitollisuudesta mennei-
tä sukupolvia kohtaan.  Me kuulumme yh-
teen, sukupolvet ennen meitä, nyt on mei-
dän vuoromme ja sitten tulevat he, jotka 
kulkevat meidän jälkeemme. Läheisen vii-
meisen leposijan äärelle hiljentyessä, kynt-
tilöiden valo tuo muistutuksen elämän lie-
kin sammumattomuudesta, pilkahduksen 
taivaan kirkkaudesta ja toivon jälleennä-
kemisestä.   

Herra, kiitos läheisistä, jotka tänään 
ovat ympärilläni. Siunaa kaikkia, jotka su-
revat ja kaipaavat pois mennyt-
tä läheistään. Anna surun kes-
kelle toivo ja rauha.  

Sirkku Fali

Pyhäinpäivän kynttilä

Rauhan matka aiheena Rauhanjulistekilpailussa
Lions-järjestön Rauhanjulis-
tekilpailu on jo vuosikymme-
nien ajan rohkaissut ja aut-
tanut nuoria osoittamaan 
luovuuttaan, pyrkimyksiään 
ja toiveitaan maailman rau-
hasta taiteen kautta. Viimei-
sen 32 vuoden aikana yli neljä 
miljoonaa lasta lähes sadasta 
maasta on osallistunut kilpai-
luun.

Kauden 2019–2020 rau-
hanjulistekilpailun teema on 
”Rauhan matka”. Kilpailuun 
kutsuttiin mukaan 11-13-vuo-
tiaita nuoria kaikista Pudas-
järven kouluista.

Kisatöiden arviointikoko-
us oli 10.10. Hirsikampuksel-
la. Paikalla olivat tuomaroi-
massa lion, kilpailun johtaja 
Janne Moilanen, lion presi-
dentti Juha Timonen ja Hirsi-
kampuksen 2A-luokan opet-
taja Minna Rissa. Lakarin 
kisatöiden tuomarina toimi 
Sari Poropudas, Janne Moila-

Lion presidentti Juha Timonen, Hirsikampuksen opettaja 
Minna Rissa ja Hirsikampuksen opettaja, lion Janne Moila-
nen esittelevät voittajatöitä; Hirsikampus Eetu Inkeröinen, 
Lakarin koulu Aliisa Siekkinen ja Hirvaskosken koulu Moo-
na Manninen.

Kisan voittajat
Sivukylien koulut
1. Moona Manninen Hirvas-
kosken koulu, 2. Aada Rytinki 
Syötteen koulu, 3. Hanna Ran-
tamaula Syötteen koulu. 
Hirsikampus
1. Eetu Inkeröinen, 2. Maaria 
Mattila, 3. Amanda Antikainen. 
Lakarin koulu
1. Aliisa Siekkinen, 2. Ella Saari-
nen, 3. Selena Stenius.  

sen jäävättyä itsensä tuoma-
roinnin ajaksi siltä osin.

Juha Timonen kommentoi 
töitä kertomalla töiden ole-
van korkeatasoisia. 

-Oikein piti ihmetel-
lä, ovatko koululaiset teh-
neet niitä? Laadukasta työ-
tä ja sanoma oli kirkastunut. 
Oli ilahduttavaa nähdä, että 
runsain määrin oli osallistut-
tu kilpailuun. Kiitos kaikille 
osanottajille ja toimijoille, to-
tesi Timonen. 

Pudasjärven Lions klu-

bit kiittävät pudasjärveläisiä 
opettajia kilpailuun mukaan 
lähtemisestä, ja kiitos myös 
kaikille kilpailuun osallistu-
neille oppilaille. Rauhanju-
listekilpailu järjestetään taas 
ensi vuonna, silloin uusin ai-
hein.

Kilpailun kolme parasta 
työtä joka sarjasta, ovat näh-

Lämmin kiitos Teille, 
jotka kunnioititte rakkaamme 

Matti Johannes 
Ylilehdon

muistoa ja otitte osaa suureen suruumme. 
Puoliso ja lapset

Syötteen koulusta
Hyvinvointivaliokunta teki selkeän esityksen Syötteen lasten kou-
lupaikkajärjestelyistä kevään kokouksessaan. Esityksen perustee-
na on vähäinen oppilasmäärä. Kaupunginhallitus päätti vaatia ke-
säkuussa lukuisan määrän selvityksiä lakkauttamisen vaikutuksista. 
Niiden valmistumista odotellessa näyttää jo siltä, että valiokunta 
teki huonon ja Syötteen tulevaisuutta kaikin puolin uhkaavan esi-
tyksen.

Nyt koulu toimii Pikku Syötteen hotellin tiloissa vuokralla, siis 
hotellissa, ei kylätalossa. Siellä on yksi opettaja ja 9 +1 oppilasta.

Avoimia kysymyksiä: kuinka paljon ulkopuolisia oppilaita on ollut 
2010-luvulla ja millaisen korvauksen Pudasjärvi on saanut 
opetuksen järjestämisestä toisen kunnan oppilaille?

Taina Vainio

tävillä kirjastossa marras-
kuun ajan. Siitä voittaneet 
työt jatkavat L-piirin kisaan, 
sitten valtakunnalliseen ki-
saan ja sieltä voittajatyö jat-
kaa maailman laajuiseen ki-
saan. 

Janne Moilanen 

SIIVOUSTOIMET
teemme erilaisia siivouksia asiakkaiden 

toiveiden mukaisesti

mArrAsKUUssA 
tEHDYistÄ 

KOtisiiVOUs-
tiLAUKsistA 
ALENNEtUt 

HiNNAt!

Tilaukset: 
044 971 9161

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

KYsY mYös: 
* sotaveteraanien kotiapu
* rakennustyömaasiivoukset
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Tavallista parempi

pyhäinpäivä

Kulta Katriina 
jauhetut kahvit
450-500 g (5,00-5,56/kg)  
ei erikoissekoitukset 
rajoitus 1 erä/talous

ingman Creamy 
jäätelöt
850 ml (3,53/l)

10.- 9.-

Hätälä     
tuore  
ruoDoton lohifilee
vak. pakattu, C- leikattu, norja 
rajoitus 2 fileetä/talous

1095
kg

Marabou big TasTe   
suklaalevyt
276-320 g (7,03-8,15/kg)

450

4
pkt 3

kpl

1295
kg

tarJOuKSet VOimaSSa to-su 31.10.-3.11. ellei tOiSin mainita

-14%
Plussa-kortilla -23-37%

Plussa-kortilla

-16-37%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 17,50 kg Ilman korttia 3,49-3,99 pkt (6,98-8,87/kg) Ilman korttia 3,59-4,79 kpl (4,22-5,64/l)

Ilman korttia  
2,79 kpl (8,72-10,11/kg)

paahtopaisti ja
lämmin  

sienisalaatti

KaTso resePTi:
k-supermarket.fi tai  

K-ruoka -sovellus

erä
ruoDoton

2
kpl

-19%
Plussa-kortilla

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

 
kypsä  
savulammaspaisti
n. 900 g

1490
kg

 
omena
suomi

199
kg

SUOMI

 
pyhäinpäiväkimppu
15 oksaa, hollanti

1290
kpl

ilmankorttia 2,89 pss (8,89-20,64/kg)

taffel 
megapussit
160-325 g
(6,15-14,29/kg)

2
pS4.- -30%

Plussa-kortilla

tamminen SuOmalainen 
takuumurea nauDan 
paahto- tai sisäpaisti  
palana tai maustettu 
paahtopaistipala
palana n. 1,2 kg

Palvelemme 
pyhäinpäivänä 

klo 10-21

KIDE Hotel by Iso-Syöte 
avaa ovensa marraskuun alussa
Uusi KIDE hotelli avaa oven-
sa 1.11. Iso-Syötteellä. Ho-
tellissa yhdistyvät kiertota-
louden, ekologisuuden ja 
digitaalisuuden elementit roh-
keasti uudella tavalla. Ympä-
ristöön ja ekologiseen kestä-
vyyteen liittyvät tekijät ovat 
ohjanneet kotimaisesti valmis-
tetun hotellin rakentamista ja 
yhteistyökumppanivalinto-
ja. Uuden lähestymisen saat-
telemana Iso-Syötteen hotelli 
Kide tuo Pohjois-Suomen ho-
tellitarjontaan uutta väriä ja 
lunastanee paikkansa erityi-

sesti kestävän matkailun ar-
vopohjan omaavien kuluttaji-
en keskuudessa.

Alueellisesta  
yhteistyöstä voimaa 
Kun trendinä on, että palvelu-
kilpailutukset tehdään kustan-
nusperusteisesti ja usein jopa 
valtakunnallisesti, kuljetaan 
Pudasjärvellä, Iso-Syötteen 
kansallispuiston tuntumassa 
omia polkujaan. Marraskuun 
alussa Iso-Syötteelle avattava 
uusi KIDE Hotelli luottaa pai-

kallisiin toimijoihin ja alueyh-
teistyön voimaan.

Kestävän kehityksen peri-
aatteiden ymmärtäminen on 
tärkeää, mutta oma lukun-
sa on asioiden vieminen käy-
täntöön. Tähän haasteeseen 
on uudessa KIDE Hotellissa 
haluttu tarttua voimakkaas-
ti. Puurunkoinen hotelli läm-
penee maalämmöllä, jätteet 
lajitellaan ja jopa kiertotalo-
utta hyödynnetään hotellin 
arjessa. Näiden konkreettis-
ten toimien lisäksi myös yh-
teistyökumppanivalintoja on 
punnittu kestävän kehityksen 
näkökulmasta ja yhteistyö-
kumppaneiksi onkin valittu 
pitkälti juuri paikallisia toimi-
joita, vaikka valtakunnallisia-

Taivalkoskelainen perheyritys Pesiölä Oy aloittaa 1.11. uu-
den KIDE hotellin yhteistyökumppanina kiinteistönhuollos-
sa ja siivouksessa. Tänä vuonna uusi hotelli on kokenut jo alkutalven lumipyryn. 

kin olisi ollut tarjolla.
Kestävän kehityksen edis-

täminen tarkoittaa myös pai-
kallisen yhteistyön kehittä-
mistä. 

-On luontevaa, että yhteis-
työkumppaneiksi valitaan 
paikallisia toimijoita. Alueen 
kestävä kehitys sosiaalisen 
kestävyyden näkökulmasta 
näkyy paikallisten yrityksien 
ja niiden työntekijöiden hy-
vinvointina, paikallisten työl-
listämisessä ja alueen elinvoi-
maisuuden ylläpitämisenä. 
Haluamme ehdottomasti olla 
osaltamme tätä tukemassa, 
kertoo KIDE hotellin hotellin-
johtaja Jarkko Koskenmäki.

Veinalotta Vesterinen

Sujuva arki Pudasjärven 
vetovoimaisuuden ytimenä
Pudasjärven kaupungin Yhteisöllisyys- ja elinympäristövalio-
kuntien kokoontui yhteiskokouksena keskiviikkona 16.10. Asi-
oina oli muun muassa Seutukaupunkiverkoston ja Kuntamark-
kinoinnin tutkimukset kaupunkien vetovoimasta. Tekninen 
toimi alusti osaltaan keskustelua asuinympäristön viihtyvyy-
teen liittyvistä asioista. 

Viihtyisä ympäristö, tiivis kaupunkirakenne ja läheltä löyty-
vät palvelut ovat Seutukaupunkiverkoston ja Kuntamarkkinoin-
nin kyselytutkimuksen mukaan osa sujuvan arjen elementtejä. 
Pudasjärven keskustassa tehdyt ja tulossa olevat muutokset 
kohdentuvat juuri näihin kokonaisuuksiin. Keskustan ympäris-
tön näkymä on muuttunut lyhyessä ajassa ja muutos jatkuu vie-
lä tulevinakin vuosina. Huonokuntoisten rakennusten purku on 
tehnyt tilaa uusille investoinneille, joista Hyvän Olon Keskus 
uudistaa merkittävästi kaupungin näkymää sekä palvelujen saa-
vutettavuutta. Keskus yhdistää osaltaan Kuusamontien vartta 
vahvemmin osaksi Kurenalan aluetta. Tätä tukevat myös tule-
vat liikennejärjestelyt. 

Samaan aikaan panostuksia tehdään myös kylillä. Kipinään 
valmistui kyläkoulun laajennus keväällä 2019. Lisäksi kaupun-
gin kehittämis- ja toimintatuet vauhdittavat vuosittain yhdis-
tysten toimintaa. Pudasjärvellä viihtyisä ympäristö tarkoittaa 
asumisen väljyyttä sekä luonnon läsnäoloa jo kotiportailta al-
kaen. Moni-ilmeiset ja vireät kylät ovat muodostuneet aluei-
densa keskuksiksi ja todentavat siten Pudasjärven moninaisia 
mahdollisuuksia elää hyvää elämää maaseudulla.

Valiokuntien mukaan asuinympäristön viihtyisyys on yh-
teinen asia. Sen todeksi tekeminen on kaupungin, yritysten ja 
yksityisten yhteinen tehtävä. Keväällä 2020 pidetään yhteiset 
ympäristön siistimisen talkoot koko kaupungin alueella. Tapah-
tumaa valmistellaan tapahtumatuottajan toimesta.

Seutukaupunkiverkoston ja Kuntamarkkinoinnin tutkimuk-
set aiemmin tänä vuonna nostivat esiin kaupunkien vetovoi-
matekijöitä. Työllistymisen mahdollisuuksien ja opiskelun lisäk-
si myös vetovoimaa kasvattivat sujuvan arjen elementit, kuten 
viihtyisä ympäristö ja läheltä löytyvät palvelut. Lisäksi tärkeään 
rooliin nousivat mielikuvat alueen identiteetistä ja vireydestä. 

Kaupunki tiedotus 
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Pankkiympäristö 
muuttunut pysyvästi?

Talousympäristöämme miettiessämme, on otettava kantaa, josko 
olemme tässä taloustilanteessa menossa kohti taantumaa, hidas-
ta kasvua vai kohti jopa kohti noususuhdannetta. Taantumasta on 
kyse, jos vientimarkkinat taantuvat ja talous ei kasva, korot säily-
vät miinuksella ja hintojen kasvu on hidasta sekä asuntojen hinnat 
laskevat kaikkialla. Tämä johtaa siihen, että eri alueiden eriytymis-
kehitys jatkuu tai jopa kiihtyy. Monia näistä merkeistä on jo nyt 
näkyvillä, kuten negatiiviset korot. Hitaassa kasvussa talous kas-
vaa, mutta keskiajan keskiarvoa (1,5 prosenttia) hitaammin, ko-
rot säilyvät matalalla ja inflaatio on hidasta sekä asuntojen hinnat 
nousevat vain kasvukeskuksissa. Jos olisi kyse noususuhdanteesta, 
talouskasvu olisi noin kahden prosentin luokkaa, korot nousisi-
vat odotuksia nopeammin ja inflaatio nousisi tavoitetasolle, noin 
kahteen prosenttiin ja alueellinen eriytyminen hidastuisi.

Näiden tunnusmerkkien perusteella voisi ajatella, että olem-
me seuraavat vuodet hitaassa kasvussa. Euroalue on näihin päiviin 
asti nauttinut kasvusta, johon Suomi pääsi mukaan hieman jälki-
junassa. Näin heikko talouskasvunkin kausi jäänee Suomessa ly-
hyeksi. Sellaiset merkit ovat nyt olemassa. Toisaalta nyt päättyvä 
kasvukausi on kehittyneissä maissakin ollut heikompaa kuin aikai-
semmin noususuhdanteissa.

Meille kuluttajille ja pankeille hitaan kasvun kausi merkitsee 
alhaisia korkoja myös jatkossa. Euribor-koroista 3 kk Eb ja 12 kk 
Eb jäävät ennusteiden mukaan miinusmerkiksi vuoteen 2024 asti 
eli siis ainakin viiden vuoden ajaksi. Jotkut ovat jopa väläytelleet, 
että lähellä nollaa mennään jopa 10 vuotta. Velallisille tämä on tie-
tenkin hyvä uutinen; iso osa velanhoitomenoista lyhentää laino-
jen pääomaa. Sijoittajat joutuvat sen sijaan miettimään, miten saa 
omaisuudelleen parempia tuottoja. Pankeille tämä alhaisen korot 
aikakausi on merkinnyt jo monta vuotta sitä, että taseella teh-
tävä tulos eli korkokate on laskenut ja pankit ovatkin joutuneet 
miettimään, miten tulosta tehdään jatkossa. Toisaalta alhainen 
korkotaso on aiheuttanut sen, että asiakkaiden lainat lyhenevät 
ennätysvauhtia. Tämä on johtanut siihen, että kasvaakseen pank-
ki joutuu myöntämään entistä enemmän luottoja. Toisaalta kasvu 
on pankin elinehto, jotta alentuva korkokate saadaan korvattua 
isommalla lainamäärällä. Toistaiseksi matalien korkojen talousvai-
kutukset ovat olleet kokonaisuutena positiivisia, mutta nähtäväk-
si jää, kasvavatko negatiivisten korkojen sivuvaikutukset jatkossa. 

Onko siis muutos hitaaseen kasvuun ja alhai-
seen korkomaailmaan kuinka pysyvää, jää nähtä-
väksi.

Pertti Purola
toimitusjohtaja Pudasjärven Osuuspankki

Vengasaho vuoden ammatillinen opettaja
Pudasjärvellä syntynyt, kas-
vanut ja koulunsa alkuas-
keleet käynyt Markku Ven-
gasaho kävi torstaina 17.10. 
pokkaamassa Finlandia-ta-
lossa Euroopan vuoden am-
matillinen opettaja -tittelin! 
Euroopan komission jär-
jestämässä kilpailussa eu-
rooppalaiset oppilaitok-
set ehdottivat opettajiaan 
ammatillisen koulutuk-
sen huippuosaamisen kil-
pailuun. Tuomaristo valitsi 
heistä kaksi finaaliehdokas-
ta, joista yleisö äänesti voit-
tajan. 

Markku Vengasaho toi-
mii konditoria-alan leh-
torina Lappeenrannas-
sa. Saimaan ammattiopisto 
Sampossa hän on valmenta-
nut opiskelijoita Taitaja-kil-
pailuihin niin kansallisella- 
kuin kansainvälisellä tasolla. 
Pari vuotta sitten yksi hänen 
opiskelijoistaan voitti kondi-
toria-alan maailmanmesta-
ruuden World Skills -kilpai-
lussa.

Vengasaho on luonut ver-
koston, jossa alan opiskelijat, 
opettajat sekä yrittäjät ver-
kostoituvat ja kehittävät uu-

sia tuotteita. Tämä hänen ke-
hittämänsä konditoria-alan 
huippuvalmennusyksikkö ja 
Mestari-kisälli -valmennus-
järjestelmä sai vuonna 2016 
Opetushallitukselta kunnia-
maininnan. 

Markku Vengasaho lähet-
tää näin Pudasjärvi-lehden 
kautta nöyrimmät kiitokset 
äänestäjilleen! Suuntana on 
uudet huippuosaajat - tästä 
on hyvä jatkaa nousua!

Terttu Salmi Yleisöäänestyksellä Markku 
Vengasaho selätti serbia-
laisen kilpaveljensä. (Kuva 
Euroopan komissio)

Alli on tämän vuoden 
100-tonnari Pudasjärvellä

Pudasjärvellä on tänä vuon-
na hiljattain yltänyt yksi leh-
mä sadan tonnin tuotokseen. 
Kysymyksessä on ay-leh-
mä Alli, jota hoitavat Juho 
ja Armi Kellolampi Yli-Ku-
ressa olevalla Kellolammen 
maitotilallaan. Alli on jo 
11-vuotias ja poikinut kah-
deksan kertaa. 

- Alli on poikinut viimei-
sen kerran viime vuoden 
joulukuussa ja sen jälkeen 
lehmää ei ole enää siemen-
netty, vaan se saa viettää 
rauhassa vanhuuttaan, sa-
noi Kellolampi-tilan Armi-
emäntä, jonka mukaan sata-
tonnarit eivät ole nykyisin 
mitenkään harvinaisia. 

Tilalla on tälläkin hetkel-
lä muitakin hyvätuotoksi-
sia lehmiä, joilla on hyvät 
mahdollisuudet saavuttaa 
100-tonnin tittelin, mikä-
li pysyvät terveinä. Armi-
emännän mukaan hyvään 
tuotokseen tarvitaan lehmi-
en hyvä hoito ja sen lisäksi 
onneakin. 

Kellolammen yrittä-

jät hoitavat lehmäkar-
jaansa 1955 rakennetussa 
parsinavetassa ja 2001 val-
mistuneessa nuoren karjan 
navetassa. Armi arvelee tilan 
lehmänavetan olevan Pudas-
järven vanhimpia ellei van-
hin. Sen vuoksi he tekevät 
kovasti töitä muun muas-

sa kuljettamalla rehun kotti-
kärryllä kumpaankin navet-
taan kolme kertaa päivässä: 
aamuisin, päivällä ja iltai-
sin. Väkirehunkin he jakavat 
kuudessa erässä, minkä us-
kovat näkyvän lehmien tuo-
toksessa.

Alli on hyvin sielukas ay-
lehmä, joka on Kellolammin 
tuottajien sormijuotto ja on 
30-päisen lehmikarjan van-
hin ja sen vuoksi oman ar-
vonsa tunteva.       

- Allia on seurattu juot-
tovasikasta lähtien sen kas-
vamista ja kehitystä. Tilal-
lamme on keskimääräistä 
vanhempia lehmiä kuin val-
takunnassa keskimäärin. 
Koska lehmämme ovat hy-
vätuotoksisia, terveitä ja tii-
neytyviä, ei ole ollut tarvet-
ta hävittää lehmiä. Allin emä 
oli muualta ostettu ja suku-
juuriltaan hyvä lehmä. Sekin 
ehti poikia yhdeksän kertaa.  

Kellolammen paikalla on 
ollut asutusta jo 1600-luvul-
ta lähtien. Vuodesta 1775 
-lähtien tila on ollut Kello-
lammen suvun hallinnassa. 
Juho ja Armi alkoivat hoitaa 
maitotilaa 1986 ja sen jälkeen 
tilalla on panostettu kar-
jan hyvinvointiin, hoitoon 
ja säännölliseen elämänryt-
miin. Tila on ollut karjan-
tarkkailussa mukana vuo-

desta 1993. Sen vuoksi Juho 
ja Armi pääsevät seuraa-
maan lehmiensä tuotoksia 
ja ovat sen vuoksi tietoisia 
maitomääristä. Kellolam-
men tilalta on aina lähetetty 
maito Kuusamon meijeriin.  

Armi-emäntä kertoi, että 
karjanhoitoon löytyy hyvää 
tukea ja tärkeiltä yhteistyö-
kumppaneilta, kuten Pro-
Agrialta, Fabalta ja eläin-
lääkäriltä. ProAgria auttaa 
seuraamaan tilantuottoa, 
kannattavuutta sekä ruo-
kintaa. Säilörehusta otetaan 
rehuanalyysi, kun sato on 
valmis ja näiden tulosten pe-
rusteella voidaan laskea tar-
kasti, miten ruokintaa tu-
etaan väkirehulla ja mitä 
hivenaineita karja vaatii. 
Faba auttaa karjanjalostus- 
ja keinosiemennysasioissa, 
jotta jälkeläisistä saataisiin 
tuottavia ja terveitä yksilöitä 
maatiloille. 

- Pudasjärvellä on tällä 
hetkellä eläinlääkintä hyväl-
lä mallilla, ja lääkäri saadaan 
tarvittaessa nopeasti paikal-
le. Olemme aina raskineet 
kutsua eläinlääkärin paikal-
le, jos on ollut jotain hoitoa 
vaativaa. Lehmien tervey-
den ja kestävyyden kannal-
ta oikea hoito on avainase-
massa. RRJuho ja Armi Kellolampi ovat hoitaneet Kellolammin maati-

laa vuodesta 1986 lähtien. 

Alli-lehmä on sielukas ja saanee 100-tonnaritittelin ja Kellolammen viljelijät palkinnon ja 
kunniakirjan.

KAO KUUSAMON 
JOULUMARKKINAT

Apajatie 1, 93600 Kuusamo

Ritva Oikarinen 044 497 5037 ritva.oikarinen@kao.fi
Anna Kivelä 044 497 5017 anna.kivela@kao.fi

Yhteydenotot:

lauantaina 14.12.2019 klo 10-14
Myyntipaikan hinta 25 € / pöytä

Viime viikon Pudasjärvi –leh-
dessä oli juttua Siuruan työ-
väentalolla pidettävistä tilai-
suuksista. Siinä mainittiin, 
että seurakunta vuokraisi ti-
laa Kauneimpiin joululaului-
hin. Kauneimmista joululau-

luista ei ole ollut käytäntönä 
maksaa tilavuokraa, vaan ky-
lien toimijat vastaavat tiloista 
ja seurakunnasta tulee kantto-
ri laulattamaan joululauluja.

Pudasjärven seurakunta

Oikaisu

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAi 1.11. MAANANTAi-ToRsTAi
4.-7.11.
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199

499 695

1195

599
169159

199

100

199

149

299

159

595

149

raj. erä

995
kg

Snellman maatiais-
posun uuNifilEE 
n. 1,4 kg/kpl 
maustettu

Naudan
PAisTi-
JAuhElihA

795
kg

595
kg

699
kg

099

kpl

179

275
pkt

2 kalaa/talous

299

1195
kg

kg

100

2 kg/
talous

kpl

199

pkt

200
kg

pkt

595

kg

pss

249

pss

kg

kg

kpl

399
pkt

kg

pkt

pkt

179

299
kpl

kg

pkt

prk

pkt

3690

1990
pari

950

790

595
3 pari

990

ras

249
plo

pkt

pkt

2 pkt/
talous

2 pkt/
talous

kg

379

650

225

349

279

295

359

795

115

595

399

MA-Ti 4.-5.11.     KE-To 6.-7.11.

Vaasan
lAPiN 
RiEsKAsET
8 kpl/260 g

PYhÄiNPÄiVÄÄN

MAAlAis-
PAlViKiNKKu
palana ja siivuina

Atria takuumurea
NAudAN

PAAhToPAisTi
n. 1 kg/kpl

PE-To 1.-7.11.

Lopen
PuiKulA-
PERuNA 

pesty

Turun eines
lihAPiiRAKKA
4 kpl/400 g

HK Kariniemen 
bRoilERiNKoiPi 
3 kpl/ras
marinoitu

Grillattu 
kuuma
bRoilERi

Atria perhetilan
KANAN 

filEElEiKE
450 g, merisuola-chili 

tai grillimaustettu

Atria
goTlER-
MAKKARA
palana

HK Popsi
iso ViiToNEN
900 g

Hyvä
NAuTA
JAuhElihA

Kantolan
KAuRA- tai 
suKlAAKAuRA-
KEKsi
200-300 g

HK viljaporsaan 
lihAsuiKAlE
400 g 
kermapippuri

279

Atria
Muusi ATERiAT

300 g, lihapullat, 
nakkikastike, jauhelihapihvi 

tai kanakastike ja riisi

Valio Voi 500 g
normaalisuolainen

sATsuMAs
Espanja

Kotimainen
RuusuKAAli

300 g

Saarioinen
PizzAT

200 g

Alkaen

pkt

Atria
lAuANTAi-
MAKKARA 
palana

HK
METRilENKKi
600 g

ras

TEKsTiiliosAsTolTA

Kotimainen
TuoRE-

KuRKKu

Nestle Aino
JÄÄTElö 
mansikkapulla
900 ml

Atria
hERKKulENKKi

450 g

Kotimainen 
tuore
KiRJolohi

Ingman 
VANilJAKERMA-
JÄÄTElö
1 l

KANANMuNAT 
10 kpl

JAuhElihA
siKA-NAuTA

pkt

Taffel siPsiT  
sNAcsiT
MEgAPussissA
325-325 g

HK 
AuRiNKo- tai 
siENisAlAATTi
250 g

Vaasan 
isoÄidiN-
PiTKo
360 g

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKiJuusTo
750 g

Black Horse
miesten
shoRTsi 
PYJAMA

NAhKATossuT
harmaa

Sauli
AAMuTossu

Erilaisia
liuKuEsTEiTÄ
KENKiiN

Miesten
PiTKÄT-
KAlsARiT
100 % puuvilla
Koot: S-XXL

Naisten paksut
bAMbu
suKKAhousuT
Koot: S/M ja L/XL

Lasten
NÄPPYlÄsuKAT
erikokoja

64,-

Muista isää, 

pappaa, ukkia...

isÄNPÄiVÄNÄ
su 10.11.!

Valio
Kuohu-
KERMA
3,3 dl

Eldorado
PERsiKAN-
PuoliKKAAT
840/470 g

Kynttilä-tuote
hAuTAKYNTTilÄT
5 kpl kannella

Polar ölJYKYNTTilÄ
6 kpl, paloaika 96h

hAuTAKYNTTilÄ
tekstillä, paloaika 70-90 h

Havi
lYhTYKYNTTilÄ
6 kpl, paloaika 12h

Havi
lÄMPöKYNTilÄ
50 kpl valk tai 
40 kpl lehmuksen vihreä

Havi
JuhlAKRuuNu 
KYNTTilÄ
6 kpl, paloaika 8h

Polar
KYNTTilÄlYhTY
puualusella, paloaika 28h

Minikuu
ulKoTuli
2 kpl, paloaika 4-5 h

Polar
ulKoTuli 155x75, 
paloaika 10h

lYhTYKYNTTilÄ
5x6 cm 10 kpl, paloaika n. 18h

Polar hAuTAlYhTY
sydän, 18 cm

pyhäinpäivänä 

lA 2.11. liikkeemme  

on suljettu.
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Rakennustyöt edistyvät hyvää vauhtia
Hyvän Olon Keskuksessa peruskiven muurausjuhla

Pudasjärven kaupungin his-
torian suurimman raken-
nushankkeen Hyvän Olon 
Keskuksen peruskivi muu-
rattiin maanantaina 28.10. 
juhlallisesti noin 50 kutsu-
vierasjoukon ollessa läsnä. 
Tapahtuman osallistujat ko-
koontuivat Hirsikampuksel-
le, josta oli linja-autokuljetus 
rakennustyömaalle. Siellä 
oli valmiina betoninen pe-
ruskivi, lämmitetty sement-
ti ja peruskiveen muuratta-
va teräksinen lieriö. Sinne 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja YIT:n aluejohtaja 
Marko Palonen laittoivat uu-
simpia paikallislehtiä, tämän 
ajan kolikoita sekä puretun 
Kurenalan koulun ja Hy-
vän Olon Keskuksen perus-
tusasiakirjan, jonka Timo-
nen myös luki läsnäoleville 
kutsuvieraille. Ensimmäise-
nä muuraussementtiä nos-
ti kaupunginjohtaja Timo-
nen, aluejohtaja Palonen 
jatkoi. Sitten olivat vuoros-
sa kaupunginhallituksen ja 
valtuuston puheenjohtajat, 
varapuheenjohtajat, sekä ra-
kentamiseen osallistuvat yh-
teistyökumppanit. Kaikille 
halukkaille riitti sementtiä ja 
muun muassa rakennushir-
sitoimittajan Kontiotuotteen 
edustajat ryhmittyivät yh-
teiskuvaankin merkittävässä 
tilaisuudessa. Lopuksi YIT:n 
työmaapäällikkö Niko Ste-
nius ja paikallaolleet raken-
nusmiehet kaatoivat saavis-
ta loput laastit peruskiven 

täytteeksi. 
-Tällä hetkellä rakennus-

työmaalla työskentelee 18 
työmiestä. Ensi vuoden puo-
lella harjannostajaisvaihees-
sa on noin 100 työntekijää, 
kertoi aluejohtaja Palonen. 

Juhlatilaisuus  
Hirsikampuksella
Muurauksen jälkeen juhla-
tilaisuuden Hirsikampuk-
sella aloitti tervetulosanoil-
la kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkä-
jä. Puheen jälkeen siirryttiin 
nauttimaan kaupungin tar-
joama poronkäristyslounas. 
Rakennushankkeen tilaajan 
edustajana kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen esitteli 
kaupungin hirsirakentami-
sia, jotka alkoivat 10 vuotta 
sitten Karhu-/hirsikunnaan 
rakentamisella.

-Hirsipääkaupungin tari-
na on jatkunut siitä lähtien 
useilla rakennushankkeilla. 
Pudasjärvi on ollut edellä-
kävijä puurakentamisessa. 
Nyt on meneillään kaupun-
gin historian kaikkein suurin 
rakennushanke, hirrestä tie-
tenkin. Suunnittelupöydällä 
on edelleen lähitulevaisuu-
den hirsirakentamisia; Van-
hustentaloyhdistyksen ra-
kentamat talot torin varrelle 
sekä Vuokrataloyhtiöiden 
kerrostalohanke kaupun-
gintalon edustalle ja jäähalli-
hankekin on vireillä vuosille 
2022-23. Lumiareena ja lii-
kennejärjestelyt ovat valmis-

tumassa Syötteelle. Lisäksi 
Syötteellä on valmistumassa 
useita yksityisten rakennus-
hankkeita ja lisää on suun-
nitteilla, mainitsi Timonen. 

Sisäilmaongelmiin 
ratkaisu
Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Anni-Inkeri Tör-
mänen mainitsi juhlapu-
heessaan rakennushankkeen 
olevan seurausta useiden 
kaupungin rakennusten si-
säilmaongelmista. Ne ovat 
myös laajasti julkisten ra-
kennusten ongelmana eri 
puolilla Suomea.  

-Pudasjärvellä jo tähän 
mennessä toteutetut julki-
sen hirsirakentamisen koh-
teet ovat hyviä esimerkkejä 
onnistuneesta tavasta rat-
kaista sisäilman ongelmat 
kestävästi. Ilmastotalkois-
sa hirsirakentaminen on oi-
vallinen ratkaisu, koska kilo 
puuta sitoo kaksi kiloa hiili-
dioksidia ilmasta. Männyn 
öljyt kykenevät nujertamaan 
myös sairaalabakteereita ja 
tämä ominaisuus säilyy vuo-
sikymmeniä, mainitsi Tör-
mänen. 

-Pudasjärvi on rohkea 
esimerkki muillekin puura-
kentamisessa ja elinkaari-
mallin käyttämisestä raken-
nushankkeissaan. 20 vuotta 
kestävän palvelujakson jäl-
keen kaupunki saa vielä ra-
kennuksen käyttöönsä prii-
makunnossa. Terveet tilat 
kokoavat myös hyviä ja mo-

tivoituneita työntekijöitä, to-
tesi YIT:n aluejohtaja Marko 
Palonen. 

Hän kertoi rakennustyö-
maalla räjäytysten olevan 
ohi. Perustustyöt valmistu-
vat tämän vuoden puolella 
ja ensi vuoden alussa alkaa 
rakennuksen pystyttämi-
nen. Hän korosti, että työn-
tekijöinä ja aliurakoitsijoina 
on käytetty paikallista työ-
voimaa sekä muita paikalli-
sia palveluja niin paljon kuin 
mahdollista. 

Rahoitusmalli hyvänä 
esimerkkinä
Rahoituspäällikkö Daniel 
Eriksson mainitsi Kuntara-
hoituksen rahoittavan nyt 
kiinteistöleasing elinkaariso-
pimuksella jo kolmatta koh-
detta Pudasjärvellä. 

-Sopimus velvoittaa, että 
kiinteistöissä ei tule korjaus-
velkaa ja nämä rahoitusmal-

Pudasjärven kaupungin historian suurimman rakennushank-
keen hirsisen monitoimikeskuksen rakentaminen toteutuu Pu-
dasjärven kaupungin ja YIT:n yhteistyönä. Hyvän Olon Keskus 
toteutetaan elinkaarimallilla ja se käsittää tilat terveydenhuol-
lon, kuntoutustoiminnan, sosiaalitoimen, kulttuuritoimen, kir-
jaston ja nuorisotoimen tarpeisiin. Rakennukseen tulee myös 
300 hengen auditorio, kokoustiloja sekä kolme liiketilaa. Hank-
keen bruttoala on 9300 neliömetriä, kokonaisarvon ollessa 
noin 43 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan leasing-rahoituk-
sella Kuntarahoituksen toimesta. Rakennustyöt ovat alkaneet 
elokuussa ja rakennus valmistuu syyskuussa kahden vuoden 
kuluttua.  

Suuri rakennushanke

Käyttäjien puheenvuorot 
aloitti ylilääkäri Tuula Sauk-
konen Oulunkaaren kun-
tayhtymästä.  

Kuntarahoituksen rahoituspäällikkö Daniel Eriksson muu-
rauspuuhassa.

Aluejohtaja Marko Palonen ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen laittamassa peruskiveen 
muurattuun tiukasti suljettuun teräslieriöön paikallisia lehtiä, nykyajan kolikoita sekä Ku-
renalan koulun ja Hyvän Olon Keskuksen perustusasiakirjat. 

Muurauslaastia laittamassa kaupungin johtavat luottamus-
henkilörouvat Mari Kälkäjä ja Anni-Inkeri Törmänen, jotka 
kumpikin myös puhuivat muurauksen jälkeen pidetyssä 
juhlassa Hirsikampuksella. 

Hirsikampuksella peruskiven muurausjuhlaan osallistui viitisenkymmentä henkeä.

lit ovat olleet ja tulevat ole-
maan hyvinä esimerkkeinä 
koko Suomen kuntakentäs-
sä, Eriksson mainitsi. 

Käyttäjien puheenvuoro-
ja käyttivät ylilääkäri Tuu-
la Saukkonen Oulunkaa-
resta, kirjastotoimenjohtaja 
Outi Nivakoski ja liikunta- 
ja hyvinvointikoordinaatto-
ri Elina Wachira. He iloitsi-
vat siitä, että valmistuttuaan 
Hyvän Olon Keskuksessa 
monipuoliset palvelut ovat 
saman katon alla, lähellä toi-

siaan ja pystytään myös te-
kemään nykyistä paremmin 
yhteistyötä.

Peruskivenmuurausjuh-
lassa Hirsikampuksella mu-
siikkia esittivät lukion toisen 
luokan oppilaat Essi Tör-
mänen, Essi Hanhela ja Vil-
ma Hyvärinen. Juhlan juon-
taja opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Holappa esitteli heidät 
Yllätykselliset -nimellä. 

Heimo Turunen



6 7nro 44PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti31.10.2019 31.10.2019nro 44

TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA 2.11. klo 11-18, SU klo 11-18

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

Forssan riisipiirakka
6 kpl/390 g

Bonne soseet 0,5 l
marja- ja hedelmäpitoisuus 100%

atria hiillos 
grillimakkara 400 g

0,99
pkt

2,49
prk

3,00
2 pKT

lOpUT 
KANERVAT, 

cAllUNAT JA 
hOpEAlANgAT

-50%
suklaa-
joulukalenteri

Disney 
Cars ja prinses
lelu-
kalenteri

kotikokki
pakaste-
arkku
100 litraa

Weber
muuraus-
laasti
25 kg

0,99

1,99 199,-

299,-

5,-

prego
kahvinkeitin 
6 kupin

10,- säkki

JOUlU- JA 
TAlVIVAlOT 
SAApUNEET!

liukueste
kenkiin

soft embo
WC-paperi
40 rullaa

luxor
leD tv 32”

UUTUUS! 
hornet
sähkösavustin
termostaatilla

Duro
aggregaatti
3.0 kW

10,-

9,95

79,-

199,-

3 pARIA

pkt

luxor
leD tv 39”

299,-

hOX!
MEIlTÄ TV:N 

KAUKO-
SÄÄTIMET!
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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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIDEN HYVäKSYMä KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

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
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. 

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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 

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)

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

mAArAKENNUs pUUrUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

mAjOitUstA KOKOUs- jA jUHLAtiLOjA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

TILAUSAJOT

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä
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Liepeen pappilan ja kanttorilan myynti 
käyntiin kuntoarvioiden valmistuttua 
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 28.10. Kirkko-
valtuusto oli päättänyt antaa 
kirkkoneuvoston tehtäväksi 
myyntivalmistelut ja myyn-
tiaikataulun hoitamisen Lie-
peen pappilan ja väentuvan 
sekä kanttorilan myymisek-
si. Liepeen pappilasta on 
tullut paljon kyselyjä sen 
jälkeen, kun myyntiasia oli 
tullut julkisuuteen. Pappila 
sisältää talous- ja varastora-
kennuksen, makasiinin sekä 
väentuvan noin yhden heh-
taarin määräalalla sisältäen 
rantaoikeuden. Kanttorila 
myydään noin 800 neliömet-
rin määräalla. Seurakunta 
siirtää omat niissä olevat toi-
minnot ensisijaisesti seura-
kuntakeskukseen.

Päätettiin valtuuttaa ta-
louspäällikkö tarjousten 
perustella teetättämään 
myytävistä rakennuksis-
ta kuntoarviot sekä valitse-
maan tarjousten perusteella 
internetin markkinapaikan, 

jossa rakennukset myydään. 
Myynti toteutetaan 1,5 kuu-
kauden myyntiajalla, kun 
kuntoarviot ovat valmistu-
neet. Myynnit toteutetaan 
tarjouskaupalla ja seurakun-
ta pidättää itsellään oikeu-
den hyväksyä tai hylätä tar-
joukset.

Henkilöstö- 
koulutukset
Seurakunnan henkilöstö-
koulutuksien lähtökohtana 
on seurakunnan toiminnan 
mukanaan tuomat koulu-
tustarpeet. Henkilöstökou-
lutus on koulutusta, joka 
tukee seurakunnan toimin-
nan tavoitteellista kehittä-
mistä, parantaa henkilöstön 
työskentelyvalmiuksia, li-
sää työtyytyväisyyttä sekä 
henkistä hyvinvointia. Kirk-
kovaltuuston hyväksymäs-
sä henkilöstöstrategiassa 
on osaaminen yhtenä pai-
nopistealueena. Strategi-
an mukaan tavoitteena on, 
että arvostamme osaamista 

ja ammattitaitoa sekä yllä-
pidämme osaamista koulut-
tautumalla ja perehtymäl-
lä. Hyväksyttiin henkilöstön 
koulutussuunnitelma vuo-
delle 2020. Hyväksyttyjen 
koulutusten ajalta viran-
haltijalla/työntekijällä on 
oikeus saada varsinainen 
palkkansa tai täysi korva-
us menetetystä säännöllisen 
työajan ansiosta sekä matka-
kustannukset. Valtuutettiin 
kirkkoherra ja talouspääl-
likkö määrärahojen puit-
teissa hyväksymään vuo-
den varrella eteen tulevat eri 
työaloille suunnatut koulu-
tukset, joihin on tarkoituk-
senmukaista osallistua. 

Kirkolliset ilmoitukset
Kirkkoherra on pyytänyt 
tarjoukset molemmilta pai-
kallislehdiltä vuoden 2020 
ilmoituksiin liittyen. Pää-
tettiin asian käsitteleminen 
siirtää marraskuun kokouk-
seen. Seurakunnan eri työ-
aloilta kartoitetaan vielä tar-

kemmin ilmoittelutarpeet ja 
pyydetään lehdiltä vaihto-
ehtoiset tarjoukset kahden 
viikon välein julkaistavista 
ilmoituksista sekä isommis-
ta kuukausitiedotteista pää-
töksenteon perusteeksi. 

Metsäsuunnitelma
Seurakunnan met-
siä hoidetaan kirkko-
valtuuston hyväksymän 
metsäsuunnitelman mukai-
sesti. Suunnitelman tulee 
olla metsänhoidon ammat-
tiasiantuntemusta edusta-
van yhteisön tai henkilön 
laatima. Metsäsuunnitelma 
vuosille 2021-2030 päätet-
tiin tilata tarjouksien perus-
teella Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaa ry:ltä. Metsän-
hoitotöitä tehdään nykyi-
sen suunnitelman mukaan 
siihen saakka, kunnes uusi 
suunnitelma on hyväksyt-
ty. RR

Hyvinvointivaliokunta 
kokousmatkalla Kipinän koululla
Hyvinvointivaliokunta ko-
kousti 15.10. Kipinän kou-
lulla. Koulunjohtaja Anne 
Punkeri esitteli Kipinän 
koulun laajennusta ja perus-
korjausta. Koulun uudessa 
laajennusosassa toimii kaksi 
luokkatilaa, ruokasali, opet-
tajainhuone, jakelukeittiö 
sekä sosiaalitiloja. Vanhaan 
osaan on laajennuksella 
saatu tilat ryhmäperhepäi-
väkodille. Uusien tilojen 
myötä vanhojen tilojen käyt-
tötarkoitusta on muutettu ja 
kaikki 43 oppilasta pääsevät 
käyttämään uusia luokka-
huoneita.

Oppimisympäristön 
uudistus 
Pudasjärven kaupungin pe-
ruskouluissa on toteutettu 
oppimisympäristöjen uudis-
tamista vuosien 2018 ja 2019 
aikana. Siihen on myön-
netty investointirahaa vuo-
sille 2018-2020 100 000 eu-
roa vuosittain. Vuoden 2020 
määräraha on siirrettyvuo-
delle 2021. Kahden vuoden 
aikana koulut ovat hank-
kineet varatuilla määrära-
hoilla uusia, perinteisistä 
luokkakalusteita poikkea-
via kalusteita, älytauluja- ja 
tykkejä, tabletteja, tietoko-
neita sekä pienten koulujen 
yhteisen kiertävän tvt-sal-
kun. Oppimisympäristöjen 
modernisointiin varatulla 
määrärahalla ei ole tarkoi-
tuksena hankkia ainoastaan 
digilaitteita, vaan moderni-
sointi käsittää uusien liikun-
ta, käsityö- ja musiikin ope-
tukseen tarvittavat laitteistot 

ja välineet.

Lapsiraha
13.6. päivätyllä valtuusto-
aloitteella esitetään, että Pu-
dasjärven kaupunki mak-
saa ylimääräistä lapsirahaa. 
Lapsirahan arvo on vuosit-
tain 500 euroa/ syntynyt 
lapsi seuraavat kymmenen 
vuotta. Aloitteessa esitetään, 
että lapsiraha korvaisi tällä 
hetkellä maksettavan vau-
varahan. Aloitteen mukaan 
kunnan lapsilisä 5000 euroa 
maksetaan kymmenen vuo-
den aikana, 500 euroa vuosi. 
Lapsilisä myönnetään hake-
musten perusteella, lapsen 
asuinkunnan ja henkikirjoi-
tuskunnan perusteella. Raha 
annettaisiin palvelusetelei-
nä/ostokortteina paikalli-
siin liikkeisiin.

Talous- ja hallintopäällik-
kö esitteli hyvinvointivalio-
kunnalle laskelman vauva-
rahan kustannuksista sekä 
esitteli poiminnan eri kun-
tien kokemuksista vauva-
rahasta. THL:n arvioin mu-
kaan vauvaraha ei vaikuta 
syntyvyyteen, eikä sillä ole 
vaikutusta kunnan vetovoi-
maan. Tutkimuksista on to-
dettu, että lapsiperheiden 
kuntaan sijoittumiseen vai-
kuttavat olennaisesti pal-
veluiden saatavuus ja saa-
vutettavuus. Talous- ja 
hallintopäällikkö esitti aloit-
teen tekijöille kysymykset: 
miten vauvarahan kustan-
nukset ovat perusteltavis-
sa kaupungin talouden nä-
kökulmasta, miten ja millä 
perusteilla odotetaan vai-

kuttavan asukasmäärään ja 
veronmaksajien määrään, 
miten odotetaan vaikutta-
van kaupunkimme vetovoi-
maan ja elinvoimaisuuteen, 
miten vaikuttaa palvelura-
kenteen sekä palveluiden 
saatavuuteen ja saavutetta-
vuuteen esimerkiksi neu-
volapalveluissa, varhais-
kasvatuksessa ja kouluissa, 
millaisia vaikutuksia vau-
varahalla voi olla lasten hy-
vinvointiin monilapsisissa 
perheissä ja millaisia vaiku-
tuksia voi olla lasten van-
hempien koulutus- ja työ-
uraan? 

Keskustelun jälkeen pää-
tettiin ohjeistaa kahta muu-
takin valiokuntaa antamaan 
lausuntonsa vauvaraha-
aloitteeseen kuluvan vuo-
den loppuun mennessä. Hy-
vinvointivaliokunta ottaa 
asian uudelleen käsittelyyn 
lausuntokierroksen jälkeen 
vuoden 2020 alussa. 

Koulupsykologi
Valiokunnan ohjeistukses-
ta opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Holappa on keskustel-
lut Oulunkaaren sosiaali- ja 
perhepalveluidenjohtaja 
Mirva Salmelan kanssa Pu-
dasjärvelle palkattavasta 
koulupsyykkarista. Salme-
lan mukaan Oulunkaari on 
hakemassa rahoitusta Mie-
tu-toimintoon, jonka avul-
la nuorille voitaisiin tarjota 
mielenterveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseen suun-
nattua palvelua. Hanke on 
suunnattu alle 18- vuotiail-
le vakavasti oirehtiville nuo-

rille. Palvelu on kehitetty 
ja toteutettu tiiviisti yhteis-
työssä sosiaali- ja terveys-
palveluiden kesken. Toimin-
tamallissa työskentelevät 
sosiaaliohjaaja ja psykiat-
rinen sairaanhoitaja. Tällä 
hetkellä odotetaan hankera-
hoituksen päätöstä. Koulu-
nuorisotyöntekijän tehtävää 
on jatkettu kesäkuun 2020 
loppuun saakka ja mahdol-
lista jatkoa selvitellään. 

Syötteen koulu 
Hyvinvointivaliokunnan 
ohjausesitys Syötteen kou-
lun lakkauttamiseen täh-
täävän selvityksen käynnis-
tämisestä on aloitettu. Se 
sisältää lapsivaikutusten ar-
vioinnin, tarkastelun talou-
dellisista vaikutuksista, pe-
dagogisten vaikutusten 
arvioinnin, elinkeinovaiku-
tusten arvioinnin ja sosiaa-
listen vaikutusten tarkas-
telun. Selvitys toteutetaan 
syksyn 2019 aikana siten, 
että mahdollisesta lakkaut-
tamispäätöksessä voidaan 
huomioida koulun tilojen 
vuokrasopimuksen irtisa-
nomisaika. Selvitys menee 
kaupunginhallituksen käsit-
telyyn.

Tarkastuslautakunta on 
pyytänyt hyvinvointivalio-
kuntaa ottamaan selvitet-
täväkseen, miten kodin ja 
koulun välistä yhteistyötä 
voidaan parantaa. Asiaa val-
mistellaan ja otetaan myö-
hemmin käsittelyyn.

Sointu Veivo

MYYDÄÄN

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

- 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

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Suora yhteys pankkiisi

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

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, TIEISÄNNÖINTI

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana 2 h + s 53 m2, 
2 kpl saunallisia yksiöitä Ko-
rennnolla. P. 0400 512 997.

Perikunta myy Livolla metsä-
tilan n. 16,2 ha ja kitumaata 
n. 10,1 ha määräalana. Tila 
sijaitsee pääosin Livontien ja 
Sarakyläntien varressa. Met-
sänhoitoyhdistys on arvioinut 
tilan vuosi sitten syksyllä. P. 
045 675 8102.

Myytävänä kevyitä ja hyvän-
mallisia puunkantotelineitä 
15.11. asti Kelosyötteellä, Kä-
pytie 4. P. 050 302 8548 / Mau-
no.

Vähän asuttu, 3. kerroksen 
kaksio Naamangantiellä, Kure-
nalla. Täysin remontoitu kylpy-
huone. Voi ostaa myös kaluste-
tuna. P. 0400 944 615

SEKALAISTA

Annetaan vanha parisänky 
koko 160x200, mukaan tulee 
iso yhtenäinen joustinpatja 
sekä kaksi petauspatjaa. Vain 
nouto. P.  0440 822 494.

Hierontaa ja energiahoitoa 
15.11. asti Kelosyötteellä, Kä-
pytie 4. P. 040 591 2324 / Sis-
ko.

VUOKRATAAN

Rauhallinen, työssäkäyvä avio-
pari hakee väliaikaista vuokra-
kotia n. 10 km säteellä Pudas-
järveltä.  Mukana myös ulkona 
viihtyvä metsästyskoira, joten 
pieni piha häkkiä varten pitäisi 
olla. Muutto heti ja varma vuok-
ra. P. 040 741 0052.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteis-
tön myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja 
on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. nu-
merosi tai osoitteen. 
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Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen tapahtumista ja 
osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa 
Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

taksi-, inva- ja paarikuljetukset
puh. 0400 244 195, rytinki, pudasjärvi

taksi piipponen Oy
EU-Ruokapakettien jako pe 1.11. klo 9, Suojalinna, Urheilutie 2, Pudasjärvi.
Raakel Piri luennoi muistisairaan kohtaamisesta rauhanyhdistyksellä pe 1.11. 
klo 18.
Peli-ilta ti 5.11. klo 16-19, Kirjasto ja nuokkari, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Parkkisenniemellä to 7.11. klo 18.

TYöPETARI ry jakaa

EU-rUOKA-
pAKEttEjA 

Perjantaina 1.11.2019 klo 9.00  
Suojalinnalla, Urheilutie 2. 

Paketteja jaetaan, niin kauan kuin niitä riittää. 
Ei puhelinvarauksia.

             Tervetuloa!                            Työpetarin hallitus

Lippu 10 €, käteismaksu. 

lauantaina 2.11.  klo 21 - 01.00 

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

soittaa
timO tApANiNEN 

ja LEmppArit Tervetuloa!

Siuruan TyöväenTalolla
römppäTanSSiT 

Oulun seudun ulosottovirasto
mYYDÄÄN pUDAsjÄrVELLÄ iijOEN 
rANNALLA sijAitsEVA tiLA jA rAKENNUs

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 31.10. - 20.11.2019.

Kohdenumero 1561030: Pudasjärven kunnassa sijaitseva He-
vosniemi -niminen tila RN:o 83:15 (615-404-83-15). Tilan pinta-
ala 0,3260 ha. Tilalla oleva päärakennus on rakennettu vuonna 
1964 ja siihen on rakennettu lisäosat vuosina 1982 ja 1989. Ra-
kennuksessa on ollut asuin- ja tuotantotiloja. Tilalla olevat sähkö-, 
vesi- ja valokuituliittymät kuuluvat myytävään kohteeseen.

Kohteen esittely: Esittely kohteella osoitteessa Kollajanniemen-
tie 58A, 93140 Kipinä torstaina 7.11.2019 klo 13.00-13.30.

Tarkemmat tiedot ja esitteet: 
kihlakunnanulosottomies Ritva Honkanen p. 02956 28425 
(arkisin klo 8.00-16.15) tai internet www.oikeus.fi.

Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

p.s. la 16.11. raimo Laamanen, la 7.12. Napakymppi

La 2.11. klo 21.00–01.00

TanssiTTaa

ÄssÄT

Maanomistajat, kyläläiset ja 
seuran jäsenet perheineen 

tervetuloa!!

Pelttarinseudun metsästysseura ry:n
Hirvipeijaiset
Lauantaina 2.11. kello 12-15

seuran majalla.

INFOILTA RAHOITUSMAHDOL-
LISUUKSISTA YHDISTYKSILLE
Kaupungintalolla (os. Varsitie 7) 
tiistaina 5.11.2019 klo 17.30-19.00

Anni Rekilä Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne 
-hankkeesta tulee kertomaan erilaisista tukira-
hoitusmahdollisuuksista yhdistyksille. Koulutuk-
sessa käydään läpi mm. säätiöiden ja rahastojen 
tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia ja Annilta voi 
kysellä lisätietoja tukirahoituksen luonteesta.
Pirjo Hongisto kertoo Oulun Seudun Leaderin tu-
kirahoitusmahdollisuuksista. 
Lisätiedot: Sinikka Mosorin, p. 040 5043 861  
sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi

Henkilöstö- ja tukipalvelut

PUDASJARVI.FI

Livon metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT 
 Livon koululla su 3.11.

klo 12 alkaen.

Hirviporukka

Seuran jäsenet, maanvuokraajat, kyläläiset ja 
mökkiläiset perheineen TERVETULOA!

sÄÄNtömÄÄrÄiNEN 
sYYsKOKOUs 
ke 6.11.2019 klo 14 

seurakuntakeskuksessa.  
Esillä sääntömääräiset asiat.

pudasjärven 
reumayhdistys ry

HallitusKahvitarjoilu, arvontaa! Tervetuloa!

Koskenhovilla su 3.11.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BiNGO 

Tervetuloa! 

seuran jäsenet, 
maanvuokraajat ja 

kyläläiset perheineen 
tervetULOa!

Konttilan Erä ry:n 
Hirvipeijaat

Hirvituvalla su 3.11. klo 11 alkaen.

Hirviporukka

pudasjärven ilmailukerho
sÄÄNtömÄÄrÄiNEN 

sYYsKOKOUs  
su 17.11.2019 klo 13.00 alkaen 

lentokentällä.
Vanhat ja uudet jäsenet tervetuloa!

Hallitus  

pudasjärven reserviupseerit ry  
sÄÄNtömÄÄrÄiNEN 

sYYKOKOUs  
 ke 20.11.2019 klo 18.00 Pudasjärven

kaupungintalo, kokoustila Häävi.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma -Ti  klo 14.00-20.00 
Ke klo 14.00-01.00 •  To klo 14.00-20.00 

Pe - La klo 15.00-04.00 • Su klo 15.00-20.00 

Lauantaina 2.11.Perjantaina 1.11.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 5 € sis. ep.
lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

Avoinna:
www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

sYYsKOKOUs    
ke 6.11.2019 klo 10 Liepeen väentupa.  

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta

MTK Pudasjärven  

Pudasjärven syöpäosastoTervetuloa!

Pudasjärven syöpäosaston 

piKKuJoulu 
pidetään sunnuntaina 24.11.2019 klo 14 alkaen 

Palvelukeskuksessa  (Kauppatie 25). 
Ilmoittautumiset 15.11.2019 mennessä 

Ainolle puh. 040 578 6912. 
Jouluruokailun hinta on 10 €/hlö/jäsen ja 20 €/hlö/ei jäsen. 

Ken lahjan tuo hän lahjan saa.

ruuhensuon metsästysseuran
 hirvipeijaiset 
su 10.11.2019 klo 12.00 alkaen 

seuran toimitalolla.

Hirviporukka

Seuran jäsenet, kyläläiset ja 
maanvuokraajat lämpimästi 

tervetuloa!

Juhlimme uuden lattian valmistumista ja tarjoamme  
kahvit klo 20–21, joten tulehan hyvissä ajoin paikalle!

Väliyön tanssit
taiValKaaRElla

  LA 2.11.2019 klo 20.00-01.00

Järj. TaKuTERVETULOA!

EsiiNtYY 
triO tUOViLAt

Lippu 12€

puU HiiHtOjAOstO Hiihtokoulut (0-9 lk.)
alkavat ensi viikon tiistaina 5.11. Jyrkkäkoskella klo 18.
Sauvat mukaan. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat!

HiiHDON YstÄVÄt pUDAsjÄrVELLÄ! 
PuU:n hiihtojaosto järjestää reissun hiihdon maailman cupin 
avauskilpailuun Rukalle perjantaina 29.11. Lajeina naisten ja 
miesten sprintit + yhdistetyn mäki. Nähtävää siis koko päivälle! 
Hinta 50€ sis. (pe-pääsyliput 22€ + keittoruoka+ makkara+ kahvi/tee/pulla), 
kyyti Nevakiven bussilla. Lähtö S-marketin pysäkiltä klo 8 ja paluu n. 20. 
Reissu toteutuu, jos lähtijöitä on riittävästi, (paikkoja max. 45). 
Sitovat ilmoittautumiset viestillä/lisätietoja pe 8.11. mennessä: 
Janne Majava 040 559 3356.  Vietetään yhdessä unohtumaton 
päivä Maailman Cupin kisoja paikan päällä seuraten!
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Pudasjärven Invalidien hallitus uusiutui
Perjantaina 25.10. Pudasjär-
ven Invalidien pitämässä 
sääntömääräisessä syyskoko-
uksessa muutettiin hieman 
hallituksen kokoa, joka muo-
dostuu nykyisellään puheen-
johtajasta, varapuheenjohta-
jasta sekä neljästä jäsenestä. 
Yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkaa määräaikaisen 2-vuo-
tiskauden toisen puoliskon 
ajan Esa Viuhkola, varapu-
heenjohtajaksi valittiin Kyl-
likki Hanhisuanto ja jäsenik-
si uusina tulokkaina Kauko 
Torvinen sekä hallituksen ul-
kopuolisena jäsenenä kaksi 
vuotta taloudenhoitajana toi-
minut Ismo Riepula. Terttu 
Salmi ja Pirjo Stenius jatkavat 
hallituksessa. Varajäseniksi 
valittiin varsinaisen hallitus-
paikan jättäneinä Reino Ruot-
tinen ja Annikki Ylitalo. 

Toiminnantarkastajina jat-
kavat Pirkko Päätalo ja Hei-
mo Turunen sekä varajäse-
ninä Oili Illikainen ja Raimo 
Åkerlund.

Yhdistyksen säännöllis-
tä toimintaa ovat kerhot aina 

Vaikuttamistietoisku inva-
pysäköinnistä järjestettiin 
Pudasjärvellä 22.10. Reino 
Ruottisen ei tarvinnut opas-
taa invapysäköintipaikalle 
pysäköinnistä. 

Syyskokousväkeä kokoontuneena Palvelukeskukseen.

FC Kurenpojille Nuori Pohjoinen -tukea 
lasten ja nuorten harrastamiseen 

LähiTapiola Pohjoinen jakaa lähes 20 000 euroa tukea lasten ja nuor-
ten harrastustoimintaan syksyllä 2019. Kaksi kertaa vuodessa avat-
tavaan Nuori Pohjoinen -hakuun tuli 59 hakemusta Pohjois- ja Kes-
ki-Pohjanmaalta, ja niistä 20 on nyt valittu tuen saajiksi. Pudasjärveltä 
tukea sai FC Kurenpojat. Avustusrahaa oli anottu peli-, turnaus- ja 
leirimatkoihin, jotka ovat näillä etäisyyksillä huomattava kuluerä. 
Tuen ansiosta seuran ei edelleenkään tarvitse periä perheiltä ylimää-
räisiä kuluja, vaan voidaan pitää toimintamaksu niin alhaisena, että 
kaikkien lasten ja nuorten on mahdollista harrastaa seurassa. Lahjak-
kaidenkaan nuorten kehittymisen esteeksi ei näin muodostu perhei-
den taloudelliset tilanteet, vaan kaikki lapset ja nuoret voivat pon-

nistaa samalta viivalta.
Nuori Pohjoinen -sponsorointikonseptin tavoitteena on edistää 

lasten ja nuorten terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tukien 
saajien valinnassa painotettiin erityisesti harrastustoimintaan osallis-
tumisen matalaa kynnystä ja lasten elämänturvan tukemista. 

- Nuori Pohjoinen -konseptin avulla mahdollistamme yhä useam-
man lapsen harrastamisen ja tuemme lasten ja nuorten kokonaisval-
taista hyvinvointia lähialueellamme, korostaa LähiTapiola Pohjoisen 
toimitusjohtaja Veli Rajakangas. 

LähiTapiola tiedotus

Lapsirahaa koskevaan valtuustoaloitteeseen liittyen
Valtuutetut Mari Kälkäjä, Mirka Väyrynen, Juha Heikkilä, Tuula Kuu-
kasjärvi, Antti Tihinen, Onerva Ronkainen, Juho Kellolampi, Paula So-
ronen, Taina Vainio ja Marko Koivula jättivät valtuuston kokoukses-
sa 13.6.2019 valtuustoaloitteen koskien kymmenvuotista lapsirahaa.

Pudasjärvellä vuodesta 2010 vuoteen 2018 elävänä syntyneitä on 
ollut keskimäärin noin 76 lasta ja luku on lähtenyt tasaiseen laskuun 
vuoden 2014 jälkeen.  

Tilastokeskus julkaisi vuoteen 2040 ulottuvan alueellisen väestö-
ennusteen 30.9.2019. Ennuste perustuu sisäisen muuttoliikkeen osal-
ta vuosiin 2014–2018. Monen muun kunnan tavoin, ennuste ei mai-
rittele Pudasjärven osalta. Väestö vähenee, syntyvyys laskee ja työiän 
ohittaneiden ikäluokkien määrä kasvaa suhteessa muihin ikäluokkiin. 
Tästä seuraa se, että yhtä työssäkäyvää kohden on yhä enemmän 
työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia (lapset ja nuoret, opis-
kelijat, eläkeläiset jne.) Tätä kuvataan taloudellisella huoltosuhteella, 
joka tällä hetkellä on Pudasjärvellä 1:3, eli yhtä työssäkäyvää kohden 
on kolme työvoiman ulkopuolella olevaa. Verotulot määrittävät pit-
källe kunnan mahdollisuuksia tarjota erilaisia palveluita asukkaille ja 
on selvää, että mitä vähemmän näitä verotuloja on käytettävissä, sitä 
hankalampaa on olemassa olevien ja uusien palveluiden tarjoaminen. 
Pelkkien valtionosuuksien varaan on turha laskea, sillä ne ovat olleet 
laskusuuntaisia jo pitkään ja muutoinkin vaikeasti ennustettavia. On 
tarpeen tarttua itse toimeen, eikä antaa virran viedä.

Tilastokeskuksen ennuste perustuu menneiden vuosien kehityk-
seen, eikä siinä oteta huomioon esimerkiksi tulevien poliittisten pää-
tösten vaikutusta. Tämä tehty valtuustoaloite on yksi mahdollisuus 
muuttaa tilannetta pitkällä tähtäimellä kestävästi poliittisin toimin. 

Valtuustoaloitteen kovin ydin on siinä, että lapsiraha houkutteli-
si osaltaan meidän omia nuoria jäämään paikkakunnalle ja perusta-
maan perheen. Puhumme pitovoimasta, jonka aluetutkija Timo Aro 
nosti kaikkein tärkeimmäksi muuttotappiokuntien osalta, oleellises-
ti tärkeämmäksi kuin vetovoiman muilta paikkakunnilta mahdollises-
ti tulevien houkuttelemiseen. Kuitenkin lapsiraha toimii lisähoukut-
timena -terveiden päivähoito- ja koulutilojen lisäksi myös muualta 
paikkakunnalle muuttaville nuorille ja lapsiperheille. Tällöin vaikute-
taan osaltaan myös työikäisten ja nimenomaan veronmaksajien mää-
rään. Pelkkä syntyvyyden kasvu ilman uusia veronmaksajia kasvattaa 
palvelutarpeita (esim. päivähoito ja koulut) sekä rasittaa huoltosuh-
detta entisestään. 

Pudasjärven tulevaisuutta ajatellen on tärkeää saada syntyvyyden 
lasku ensin pysäytettyä ja sen jälkeen edes hienoiseen nousuun. Lap-
sirahan käyttöönoton myötä realistinen kehityskulku voisi olla viime 
vuoden tasossa (60 syntynyttä lasta) pysyminen muutamien vuosi-
en ajan, jonka jälkeen lapsiluku kasvaisi keskimäärin viidellä lapsel-
la muutamien seuraavien vuosien ajan. Kymmenessä vuodessa oli-
si näin arvioiden mahdollista saavuttaa vuoden 2010 taso, 79 lasta/

vuosi. Väestörakenne huoltosuhteineen saadaan tasapainoon vain pit-
käjänteisellä työllä ja lapsirahan käyttöönotto osaltaan on yksi tekijä 
tavoitteeseen pääsemiseksi, se nojaa vahvasti myös Pudasjärven kun-
tastrategiaan vuosille 2017-2027.  

Lapsirahan maksamisen kustannuksia tarkasteltaessa on hyvä 
muistaa, että lisääntyvä lapsimäärä vaikuttaa myös positiivisesti kun-
nan saamiin valtionosuuksiin, eikä ole talouden näkökulmasta pelk-
kä kuluerä.

Lisäksi on todettava, että Pudasjärven kaupunki maksaa tällä het-
kellä vauvarahaa, joka vuonna 2018 oli 479 euroa, ollen yhteensä vuo-
den 2018 osalta 25 260 euroa. Summaa nostetaan vuosittain yhdel-
lä eurolla. Lapsirahan on tarkoitus korvata nykyinen vauvaraha, joten 
näitä ei olisi tarkoitus maksaa päällekkäin. Mikäli taulukon mukaises-
ti vauvoja syntyisi vuonna 2020 yhteensä 60, olisi kustannusten ero-
tus nykyisen vauvarahan ja esitetyn lapsirahan välillä 30 000 euroa – 
28 860€ = 1140 euroa. Jo nyt on nähtävissä, ettei nykyisin maksettava 
vauvaraha ole lisännyt syntyvyyttä. Aloitteen lapsiraha (yhteissumma 
5 000 euroa/lapsi) on tietoisesti määritelty maksettavaksi osissa kym-
menen vuoden ajan, jolloin se osaltaan kannustaa perheitä pysymään 
paikkakunnalla ja näin ollen vaikuttaa sekä väestörakenteeseen että 
väestömäärään positiivisesti.

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet

kuukauden viimeisenä per-
jantaina, allasjumpat tiistai-
sin, retki- ja virkistystoiminta 
sekä yhdistyksen joulujuh-
la. Jäsenistön merkkipäiviä 
muistetaan ja jäsenhankintaa 
jatketaan entiseen malliin. Ta-
pahtumista ja kokouksista il-
moitetaan Pudasjärvi-lehdes-
sä sekä tekstiviesteinä, joka 
on jäsenistössä koettu muka-
vana yhteydenpitona yhdis-
tyksestä päin.

Toiminnan kannalta on 
tärkeää, että jatkuvasti muut-
tuvassa toimintaympäristös-
sä osallistutaan liiton koulu-
tuksiin ja tapahtumiin sekä 
yhteistoimintaan muiden 
paikkakunnalla toimivien yh-
distysten kanssa. Vertaistu-
en saamiseksi myös vierailut 
naapurikuntien Invalidiyh-
distyksiin on koettu hyväksi 
tavaksi sekä saada että antaa 
uutta virtaa toimintaan puo-
lin ja toisin.

Pudasjärven Invalidit ry. 
on ostanut jo kahden vuo-
den ajan kansalaisopistol-
ta erilaisia tietotekniikkaan 

liittyviä opetuskursseja. Tä-
män syksyn parinkymme-
nen tunnin mittainen kurssi 
on jo käyty, mutta loppiaisen 
jälkeen jatketaan ostokoulu-
tusta älypuhelimen käyttöo-
pastuksella. Kurssit ovat osal-
listujille ilmaisia, eikä vaadi 
yhdistyksen jäsenyyttä! Il-
moittautumisia ottaa vastaan 
Esa Viuhkola. 

Vaikuttavuutta pyri-
tään lisäämään erilaisilla ta-
pahtumilla ja tempauksil-
la. Viimeisin tapahtuma oli 
Vaikuttamistietoisku inva-
pysäköinnistä saman aikai-
sesti Kajaanin yhdistyksen 
kanssa. 

Tuloja toimintaan hanki-
taan muun muassa adressien 
myynnillä, avustuksilla ja jä-
senmaksuilla. 

Jäsenmaksu pysyy enti-
sellään 10 euroa. Suruadres-
seja sekä kaksiosaisia onnit-
telukortteja on ostettavissa 
Annikki Ylitalolta.

Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Heimo Turunen ja 
sihteerinä Terttu Salmi.

Syyskokouksen jälkeen 
juotiin yhdistyksen tarjoamat 
kokouskahvit. Kuukausiker-
ho-osuudessa Kalevi Vattula 
soitti haitaria ja laulatti ker-
holaisia. Päätteeksi pidettiin 
vielä perinteeksi muodostu-
neet arpajaiset. TS

Pikku-Paavalin päiväko-
dissa oli tiistaina 8.10. Pu-
dasjärven kulttuuripalvelu-
jen järjestämä koko perheen 
konsertti, jossa esiintyi las-
tenmuusikko Pentti Rasin-
kangas Jyväskylästä. Tru-
batuurina mies ja kitara 
periaatteella esiintyneen Ra-
sinkankaan tarinallisissa 
lauluissa oli hauskaa ja jär-
jenvastaista höpöttävästä 
enosta, lapsista, jotka kaata-
vat isän kumisaappaan täy-
teen vettä ja tädistä, joka rat-
sastaa lehmällä keittiöön. 
Hulluttelun vastapainona 
konsertissa toimi rauhalli-
suus, jota myös Ransinkan-
kaan mielestä hänen konser-
teissaan on oltava. 

Ympäri Suomea kouluis-
sa, päiväkodeissa ja yleisö-
tapahtumissa 1980-luvulta 
lähtien esiintyneen Rasin-
kankaan tunnettuja laulu-
ja ovat mm. Kanalomamat-
ka, Markan possu ja Meidän 
uusi vauva. Rasinkangas on 
myös lastenmusiikkiin eri-
koistuneen orkesterin, Lois-
kis-orkesterin perustajia ja 
toiminut sen taiteellisena 
johtajana. Pudasjärven esiin-
tymisen lähipäivinä Rasin-

kankaalla oli useita esiin-
tymisiä myös Oulussa ja 
Rovaniemellä. 

Kulttuuriohjaaja Birgit 
Tolosen mukaan näitä ilta-
juttuja on toivottu ja siksi 
hän järjesti konsertin sellai-
seen aikaan, jotta vanhem-
mat pääsevät yhdessä lasten 
kanssa nauttimaan musiikis-
ta. 

-Pienellä viiden euron 
pääsymaksulla kuitattiin ku-
luja hieman pienemmiksi, 
että mahdollisimman mo-
nella oli mahdollisuus tulla 
konserttiin, kertoi Tolonen.

Hän kertoi järjestävän-
sä usein koulukonsertte-
ja yhdessä koulujen kanssa 
ja silloin kulut tasaantuvat 
useamman tahon kesken. 
Näissä osallisiksi pääsevät 
kuitenkin ainoastaan koulu-
laiset. 

-On tärkeää antaa mah-
dollisuus tällaisiin kulttuu-
rikokemuksiin lapsille ja 
vanhemmille sekä isovan-
hemmille yhdessä. Mieles-
täni näin voimme opettaa 
lapsia käyttämään ja nautti-
maan kulttuuripalveluista, 
joita liiankin harvoin on tar-
jolla, pohti Tolonen. HT

Trubatuurina mies ja kitara periaatteella Pudasjärvellä 
esiintynyt lastenmuusikko Pentti Rasinkangas on kiertä-
nyt kouluja, päiväkoteja ja yleisötilaisuuksia 1980-luvulta 
lähtien.

Koko perheen konsertti 
Pikku-Paavalin 
päiväkodissa
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Ole hyvä!

Pirkka-lehteä ei tässä kuussa jaeta postitse.  
Lue lisää: k-ruoka.fi/pirkkalehti

Plussa-kortilla kaikista  
Pohjois-Suomen 

K-ruokakaupoista.

-LEHDEN
VELOITUKSETTA

Tässä kuussa saat

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

TerveTuloa Talvi!

149€

ST 227 P
● 254 cm3

● 5,6W / 7,6 hv
● ohjaustehostin
● lämpökahvat
● LED ajovalot
● sähkökäynnistys
● työleveys 68 cm

1650€

ST 5266 PB
● 250 cm3

● 5 kW / 6,8 hv
● sähkökäynnistys
● työleveys 66cm
● LED työvalot
● lämpökahvat
● Easy Turn mekanismi 

helpottaa kääntymistä

1555€

ST 4262 P
● 212 cm3

●  4,4 kW / 6 hv
● sähkökäynnistys
● työleveys 62cm

855€

Poro Työ / 
kelkkahaalariT 
● lämmin vanuvuori
● lahkeissa pitkät 
 vetoketjut ja lumilukot
● polvissa ja istuinosassa 

suojaus kosteutta ja 
kylmää vastaan

lämPöSaaPPaaT 
● alkuperäiset Ruotsalaiset!

8450€

runsas valikoima 
TalvikäsineiTä! 

esim.
arSka SormikaaT

990€

valmisTaudu Talveen! 
suojaa auTosi suolalTa! 

TeHoPesu 
+ vaHa 60€

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA

CORONARIA.FI

Pidä huolta isästä — osta lahjakortti 
fysioterapiaan toimipisteistämme!

MUISTA ISÄÄ 

ISÄNPÄIVÄNÄ!

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi
p. 010 525 8801

Varsitie 10 as. 5 
93100 Pudasjärvi
p. 010 387 8150


