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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Oppilaitokset ja 
terveydenalan
ammattilaiset 

yhteistyössä s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 5.11.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

PUDASJÄRVEN TEE SE ITSE HALLI 

Teollisuustie 12, Pudasjärvi
VARAA AIkASI p. 040 531 6262

Seuraava tarjous on voimassa 2020 vuoden loppuun:

Vuokraa päiväksi klo 7-15.30 TI-halli omaan käyttöön 50 eurolla. 

Voit puhdistaa autosi sisältä ja päältä hallimme välineillä. 

AJoNEUVo PUHTAAkSI SISÄLTÄ JA PÄÄLTÄ TALVEkSI.
Nyt on myös hyvä aika vahata auton maalipinta talven 
loska- ja suolakelejä vastaan.

UUTUUTENA tekstiilipesuri sisäverhouksien puhdistukseen. 
olemme myös hankkineet laadukkaan käsikiillotuskoneen maalipinnan 
hoitoon. Tietysti hallistamme löytyy myös painepesuri, perinteinen imuri 
ja ajoneuvonostin.

Tervetuloa!

Ei rajoitteita!

Kahdet lasit,
yKsi hinta.

Osta silmälasit, saat kaupan päälle mitkä tahansa 
samanarvoiset tai edullisemmat silmälasit, merkkiaurinkolasit tai 

piilolinssit – itselle tai kaverille!

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. 
Tarjous on voimassa 22.11.2020 asti.

0€
ilMainen OPtiKOn nÄÖntUtKiMUs  
silMÄlasien OstaJalle

VaRaa aiKa silMÄlÄÄKÄRille tai OPtiKOlle  OsOitteesta 
www.silMÄaseMa.Fi tai sOita 08-822 416. tORitie1, PUdasJÄRVi            

Kahvila-Ravintola 
TuliTauKo

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. 
P. (08) 833 114, 050 461 6543

Avoinna 
joka päivä 8-18

isänpäivälounaalla
su 8.11. klo 10-16 syödään

* Lohikeitto
* Broileri-sienipastaa
* Kasslerpihvit pippurikastikkeessa
* Salaatit, leivät, juomat
* Lättykahvit

10,50€

Järjestäjänä: Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOiva

TerveTuloa Tapaamaan 
omaisoivan TyönTekijöiTä 

sekä keskusTelemaan 
omaishoidosTa
pe 13.11.2020 klo 10-12

Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Tulethan terveenä ja 

suosittelemme oman suu- / 
kasvosuojan käyttöä.

Vauhtikuja 2 90440 Kempele 
Avoinna: ma-pe 8-17 • Puh. 010 755 7300

• www.lakkapaa.com •
Konemyynti

Kimmo Junttila
045 6749 626

LINKOKIERTUE
PE 6.11. klo 10-14 Pudasjärvi

Neste, Pietarilantie 46

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

TIEdUSTELUT JA VARAUkSET p. 0500 558 368.  
kurentie 24, Pudasjärvi 

- Akupunktio
- Fysioterapia
- Hieronta 

TOIMIMME VASTUULLISESTI JA 
NOUdATAMME kAIkkIA SUOJAUSSUOSITUkSIA!

Muista isää 
hierontalahjakortilla!
Hanki myös joululahjakortit ajoissa! 

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

IsäNPäIvälouNAs 
noutopöydästä 

sunnuntaina 8.11. klo 10-16 

11,50

lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Slaavilainen broilerleike L, GL

- Porsaan uunifile L, GL

Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

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 €

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

Toyota Corolla 1,6  far-
mari, vm. 2007, hyväkun-
toinen, aj. 308 000 km, il-
mastointi kahdet renkaat. 
 2900 €

Citroen C4 HDi 110 sx, 
vm. 2008, huoltokirja aj. 
222 000 km, automaatti, 
kahdet renkaat.  2700 €

Toyota Avensis bens. 
vm. 2004, huoltokirja, 
hyvä sol malli, aj. 333 
000 km, ilmastointi, kah-
det renkaat. 2500 €

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet, 
 hiivaton, vehnätön
-  Hiivaleivät, gluteenittomat leivät
-  Lämpimät, aidot ohrarieskat
-  Voilla leivotut kakut ja piparit
-  Tuoreet munkit
-  Saaristolaisleivät ym. p. 050 550 3450 

Pudasjärven torilla
pe 6.11. alkaen klo 9

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.vkkmedia.fi

Tarjous voimassa 17.11.2020 saakka

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

METALLITÄHTI CELLO 
SILVER LED 57CM IP44
Ulkokäyttöön soveltuva hopeinen me-
tallivalotähti IP44-muuntajalla. Tähden 
pituus on 60 cm ja korkeus on 57 cm. 
Tähdessä on 35 lämpimänvalkoista 
led-hopeajohtovaloa ja 5 metrin johto. 

Raidallinen auringonku-
kansiemen ulkolintujen 
ruokintaan 15 kg:n 
säkissä. Siemenet ovat 
Pioneer-lajike. 

AURINGONKUKANSIEMEN 
OSKU 15KG

1695

1195
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seurakunnan 
YouTube-kanavan kautta. 

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa su 8.11. kello 10, 
Timo Liikanen, Jari Valkonen, Keijo Piirainen. 
Iltakirkko seurakuntakodissa ke 11.11. kello 19, toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Hannele Puhakka. Lopuksi iltatee. 
Tilaisuuksissa maskisuositus.
Raamattupiiri rippikoulusalissa ke 11.11. kello 18, vetovas-
tuussa Heimo Turunen.
Kuorot: Vox Margarita ke 18.11. kello 18, kirkkokuoro to 
5.11. kello 18, Sarakylän kappelikuoro pe 6.11. kello 18 ja 
ti 17.11. kello 18. Eläkeläisten musiikkipiiri ke 18.11. kel-
lo 13.
Lähetystupa seurakuntakodin rippikoulusalissa keskiviik-
koisin kello 10-13, kahvia ja pullaa ja arvontaa, pullaa mu-
kaan 0,50 €/kpl. Myytävänä myös aikuisten ja lasten villa-
sukkia.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Nuttupiiri Talkootuvassa (Jukolantie 4, Meritan talo) to 
5.11. kello 17.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoi-
sin kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä van-
hempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.  
Ke 11.11. perhekerhossa aikuinen-lapsi jumppaa, joustavat 
vaatteet ylle. Ke 18.11. kello 10-12.30 perhekerhoa viete-
tään lastenoikeuksien viikon merkeissä, tarjolla lounas kello 
11. Ilmoittautumiset ruokailuun ma 16.11. mennessä lasten-
ohjaajille 040 868 4730/Tanja, 040 586 1217/Rauni. 
3-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla su 22.11. kel-
lo 13-15. Juhlimme tänä vuonna 3 vuotta täyttäviä lapsia. 
3-vuotiaat osallistuvat juhlaan yhden aikuisen seurassa. Lu-
vassa mukavaa touhua ja täytekakkua. Ilmoittautumiset las-
tenohjaajille ke 18.11. mennessä, 040 868 4730/Tanja, 040 
586 1217/Rauni. 
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen lastenohjaajille.
Rauhanyhdistys: Seurat Kurenalan ry:llä su 8.11. kello 13 
(Matti Törmänen).
Kastettu: Jesse Mikael Nevala, Saaga Matilda Ylikoski, Joel 
Markus Juhani Kokko.
Haudattu: Ari Olavi Salmela 61 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
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

Ensi sunnuntain kirkkovuoden tekstit joh-
dattavat meitä monella tavalla tärkeän 
teeman äärelle. Vietämme 23. sunnuntai-
ta helluntaista, ja teemana on Antakaa toi-
sillenne anteeksi. Anteeksiantamuksesta 
avautuu tie toisen ihmisen sydämeen, se 
on tie rakkauteen ja vapauteen.  

Ihmiset ovat kaikkina aikoina jou-
tuneet pohtimaan anteeksiantamista ja 
-pyytämistä. Se ei ole koskaan ollut help-
po läksy. Ensimmäiset ihmiset jo toimivat 
vastoin Jumalan tahtoa, ja tarvitsivat an-
teeksiantoa. Ilman sitä vapautusta ei oli-
si valoisaa tulevaisuutta. Ihmisen tarvitsee 
kokea, että hän kelpaa ja tulee hyväksy-
tyksi, saa anteeksi, vaikka siihen ei olisi 
mitään ansiota. Jokainen ihminen ansait-
see armon ja anteeksiannon, sillä jokainen 
ihminen joskus erehtyy ja toimii vastoin 
rakkauden lakia.  

Itsekkyys ja oman edun tavoittelu ovat 
vaivanneet meitä ihmispoloisia kaikkina 
aikoina. Jeesuksen aikaan ihmiset olivat 
myös joskus laskelmoivia: Pietarikin ky-

syi, riittäisikö seitsemän kertaa antaa an-
teeksi veljelle, joka yhä uudestaan toimii 
väärin lähimmäistään kohtaan. Se tuntui jo 
suurelta määrältä, ja Pietari kai arveli, että 
kyllä se pitäisi jo riittää. Jeesuksen vastaus 
olikin pysäyttävä: ei riittänyt seitsemän 
kertaa, vaan seitsemänkymmentäseitse-
män kertaa tai peräti niin usein kuin velje-
si katuu ja pyytää anteeksi. (Matt.18)  

Kun teemme väärin, saatamme yrittää 
jotenkin hyvitellä väärintekoa toimimal-
la erityisellä tavalla toisen mieliksi. Ikään 
kuin koittaisin tasata asian hyvien tekojen 
kautta. Voiko asian korjata vaivihkaa, vaikk-
en pyytäisi asiaa nöyrästi anteeksi? Miksi 
en voisi nöyrtyä ja kertoa toiselle, että nyt 
olen toiminut sinua kohtaan väärin, annat-
ko anteeksi? Meitä on kehotettu luopu-
maan valheesta ja puhumaan totta toisil-
lemme. (Ef.4:25)  

Raamatussa puhutaan niin kauniisti sii-
tä, kuinka voimme rakentaa yhteyttä toi-
siimme. Saamme olla yksimielisiä, jakaa 
toistemme ilot ja surua, rakastaa toisiam-

me ja olla toisillemme hyväsydämisiä ja 
nöyriä. (1. Piet.3:8) Jos haluamme elää hy-
vää elämää, meidän kannattaa hillitä kie-
lemme, ettemme puhu sellaista, joka on 
valhetta tai sisältävät pahoja sanoja. On-
nellisen elämän avaimiin kuuluu myös, ett-
emme lähde koston tielle, vaikka syytä 
olisikin. ”Älkää vastatko pahaan pahalla, äl-
kääkä herjaukseen herjauksella.” (1. Piet.3.)  
”Viha ajaa ihmiset toisiaan vastaan, rakkaus 
peittää paljotkin rikkomukset.” Sananl.10:12.  
Jokainen voi itse valita, valitseeko autuaan 
eli onniteltavan tien vai itsekkyyden, oman 
tahdon tien.  

Jeesus sovitti meidän jokaisen syntive-
lan, avasi tien taivaaseen. Hän ainoastaan 
oli synnitön. Mekin saamme Hänen so-
vitustyöhönsä uskomalla tulla osalliseksi 
tästä autuudesta, Jumalan pyhyydestä.  

Eeva Leinonen 
diakonissa 

Annatko anteeksi? 

Lohtuhuivi lämmittää surevaa
Pudasjärven seurakunta sai 
lahjoituksena kaksitoista kä-
sinkudottua, eriväristä hui-
via. Lahjoittaja ei halua tuo-
da itseään julki, mutta hän 
toivoi huivit sellaisille, jot-
ka voisivat kokea näistä loh-
tua surun matkalla. Koimme 
luontevaksi, että lahjoitam-
me huivit seurakunnan su-
ruryhmään osallistuville, joi-
ta on tällä kertaa seitsemän 
henkilöä. Lohtuhuivit lahjoi-
tettiin saajilleen viime viikon 
torstain sururyhmässä. Läm-
min kiitos tästä lohduttavas-
ta lahjoituksesta.

Jokainen huivin saaja 
koki lahjan mieluisana. Hui-
veissa oli hyvin valinnanva-
raa, ja myös mieleinen lem-
piväri löytyi. 

Torstaina sururyhmä ko-
koontui poikkeuksellises-
ti kirkossa. Aluksi kävim-
me hautausmaakierroksen ja 
veimme surevien omaisten 
haudoille kynttilät. Tämän 
jälkeen sururyhmäläisille oli 
kirkossa oma ehtoollisharta-
us ja muistelimme edesmen-
neitä kuvien kautta, nauttien 
glögiä ja muuta tarjoilua. 

Lopuksi kaikki sururyh-
mäläiset kietoivat harteilleen 
valitsemansa Lohtuhuivin.

Lohtuhuivi on tarkoitet-
tu läheisensä menettäneiden 
harteille tai kaulalle lohduk-

Seurakunnan
 ystävänkammarissa 
sytytettiin tuohukset 
omaisten muistolle.

Pudasjärven seurakunta sai 12 Lohtuhuivia lahjoituksena. Idea on lähtöisin Tampereen 
seurakunnasta.

si surussa. Lohtuhuivin mal-
li on puolalaisen Marysia 
Nodzykowskan suunnittele-
ma Nikolai-huivi. Se on pit-
kä ja kapea huivi, joka sopii 
sekä kaulahuiviksi että har-
tioille.

Tampereen seurakunnas-
ta alkanut Lohtuhuivin idea 
on levinnyt ympäri Suomea. 

Meillä oli viime viikon 
ystävänkammarissa teema-
na pyhäinpäivä. Tämä on jo 
tullut ystävänkammarissa 
perinteeksi, että sytytämme 
omaisten muistolle tuohuk-
sen pyhäinpäivän aikaan. 
Näin tehtiin myös tällä ker-
taa

Nyt voin vain lahjoittaa 
Sinulle tämän Lohtuhuivin.

Kiedo se harteillesi ja su-
run kyynelten läpi anna rak-

”Haluaisin Sinua,
jos olisit lähempänä.
Lohduttaisin,
jos löytäisin oikeat sanat.
Tarttuisin käteesi,
jos voisit ojentaa sen minulle.
Kuuntelisin sydämesi suruja,
jos pääsisin viereesi istumaan.
Kuivaisin kyyneleet
ja pyyhkisin pois murheet,
jos minulla olisi siihen taito.” 

Birgit Ahokas

kaitten muistojen palata 
luoksesi.

Sydämellinen osanottoni 
suruusi.

Eeva Leinonen

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

Rakkaamme

Ari Olavi
SALMELA

s. 2.12.1958 Pudasjärvi
k. 15.10.2020 Pudasjärvi

Ei syki enää sydän lämpöinen, 
on poissa rakas, läheinen.
Kuvasi kultaisen suljemme 

kätköihin sydämen.

Rakkaudella kaivaten
Sirkka 

Susanna ja Vikke 
Tiina ja Arto perh.
Jenna ja Olli perh.
Piia ja Sami perh.

Muut sukulaset ja ystävät

Rakkaamme siunattiin 
lähesten läsnäollessa 

30.10.2020.
Lämmin kiitos kaikille meitä 

muistaneille.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Rytingin Kauppa OyRytingin Kauppa Oy
PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. Syötteeltä n. 33 km.

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Rytingin Kauppa Oy

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

Tervetuloa!
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio  
• Asiamiesposti

Palvelumme:
• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon  
    Pakettipiste

• DB Schenker  
   noutopiste
• Vuokrattavana  
   kuomukärry

499
kg

tuore kokonainen 
kirjolohi 
kasvatettu, ruotsi 
rajoitus 2 kalaa/talous

 

voicroissant
55 g (6,06/kg)

2.- 10.-

Fazer 
sininen maitosuklaa 
sekä maku- ja tumma- 
suklaalevyt 
190-200 g (10,00-10,53/kg), ei 
Winter 

1895199
kgps

TarJOUKSeT VOIMaSSa to-su 5.-8.11. eLLeI TOISIN MaINITa

-10-16%
Plussa-kortilla

-11-25%
Plussa-kortilla

6
kpl

5
kpl

 

klementiini
1,5 kg, espanja

TaMMINeN

takuumurea  
naudan ulkofilee
kalvoton, palana 
käsityönä viimeistelty

Voimassa TO-LA 5.-7.11.

995
kpl 1295

kpl

erä

voimassa pe-su 6.-8.11. voimassa pe-su 6.-8.11.

isänpäivä-
kimppu 
hollanti

990
kimppu

HK 
amerikan 
pekoni 
170 g (9,80/kg)

5.- 3
pkt

TrUbe 
vadekmakakku 
isälle 
700 g (14,21/kg)

Hyvää 

isänpäivää 8.11.!

Viikon paistoleipä! 
Meillä paistettu! 

TrUbe 
voileipäkakut 
500 g (25,00/kg)

erä
erä

 
kierre-
patonki 
350 g (8,54/kg) 299

kpl

Herkkusuiden
makuun

5.- 3
ps

MaLacO
aakkoset sekä allsorts 
ja lakusekoitus  
makeispussit
250-315 g (5,29-6,67/kg)

-11-25%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 1,89-2,25 ps (7,14-8,04/kg)

MaKULIHa

maatilan aito  
uunikinkku  
tai palvikinkku
175 g (17,09/kg)

299
pkt

Ilman korttia 3,35-3,59 pkt (19,14-20,51/kg)

Ilman korttia 2,25-2,69 kpl (11,25-14,16/kg) Yksittäin 0,39 kpl (7,09/kg)

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

Yksittäin 1,99 kpl (11,71/kg)

SUOMI

Yleisessä vuosikokouksessa oli positiivista tunnelmaa!

Hetekyläläinen seuratoimin-
ta on viettänyt korona-un-
ta kuluneen vuoden, mutta 
sunnuntaina 1. marraskuu-
ta tuli sen aika herätä! Hete-
pirtille järjestettyyn yleiseen 
kokoukseen saapui aktiivisia 
kyläläisiä, eikä aikaakaan, 
kun kehitysideat ja toiveet 
kylän toiminnasta jo lente-
livät ilmassa. Kävi selväk-
si, että Hetepirtti halutaan 
edelleen pitää kyläläisten 
käytössä ja että kylälle toivo-
taan enemmän yhteisöllistä 
toimintaa. Ensimmäistä yh-
teisöllistä päivää suunnitel-
tiinkin jo joulukuulle.

Nuorisoseuran hallinnol-
liseen pyöritykseenkin löytyi 
halukkaita ja seuran vastuu-
alueita järjestellään uusik-
si syyskokouksessa. Samal-
la koetamme selvitellä, mikä 
olisi paras tapa tiedottaa ky-
lämme tapahtumista, miten 
tavoitamme toisemme? Sekä 
mitä toimintaa laittaisimme 
alulle? Tästä aiheesta tulem-
me järjestämään kyläläisille 
kyselyä lähiaikoina.

Edelleenkin kaipaamme 
lisää sekä osallistujia, että 
toimijoita uudistamaan seu-

Hetekylän nuorisoseuratoiminta 
sai uusia tuulia purjeisiinsa

ratoimintaamme. Sunnun-
taina tarkoitusta varten ide-
oimme WhatsApp-ryhmän 
ja se laitettiin heti kokoon 
ja siihen on toiveessa saada 
mukaan mahdollisimman 
monia kyläläisiä. Ryhmän 
tarkoituksena on viestiä hel-
posti kylän asioista, milloin 

tapahtuu ja missä? Onko 
luistelukentällä jo jäätä, 
onko joku vetänyt kylälle 
latua? Aika näyttää, miten 
tämä viestintäkanava toimii 
ja saako se meidät hetekylä-
läiset lähemmäs toisiamme.

Nyt kun nuorisoseural-
la on taas purjeet nostettu-

na, toivomme että niihin riit-
tää tuulta tulevina vuosina 
ja perinteikäs seuratoiminta 
saa Hetekylässäkin jatkua. 
Ilmoittelemme lähiaikoina 
lisää tulevista kokouksista ja 
tapahtumista. HNS

HETEKYLÄNTIE 8, 93140 KIPINÄ
p. 044 240 2960, raija.kauppinen@gmail.com

NOUTOPÖYDÄSTÄ:

Aikuinen 14 €, lapsi alle 10v. 7 €

*  Savuporokeitto
*  Loimulohipihvit
*  Ylikypsää possua
*  Kermaperunat
*  Uunijuurekset

*  Runsas salaattipöytä
*  Omatekoiset leivät
*  Juustokakkua,  

kahvi / tee, mehu

Tervetuloa Juustokievariin

ISÄNPÄIVÄLOUNAALLE
su 8.11.2020 klo 11-16 
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Torstaina 29.10. OSAO:n 
Pudasjärven ja Taivalkos-
ken yksiköiden järjestämäs-
sä sote-alan webinaarissa 
opettajat kertoivat alan kou-
lutuksista sekä työelämän 
edustajat omista organisaati-
oistaan, mahdollisista rekry-
tointitarpeista, millaista työ 
kyseisellä alalla on ja millai-
sia ominaisuuksia olisi hyvä 
olla sekä työssäoppijalla että 
työntekijällä.

Tilaisuuden tarkoituk-
sena oli verkostoituminen 
työnantajien ja sote-alan 
koulutuksen kesken.

OSAO:n eri yksiköistä oli 
luennoimassa sosiaali- ja ter-
veysalan tuntiopettaja Merja 
Kokko Pudasjärveltä, sote-
koulutuksen pohjoisimmas-
ta yksiköstä Taivalkoskelta 
Arja Salmi sekä syyskuus-
sa tuntiopettajan aloittanut 
Titta Pelkonen. Puheenvuo-
roja jakoi Koulutuskuntayh-
tymä OSAOn työelämäkoor-
dinaattori Jaana Riihijärvi. 

Aluksi yksiköiden edus-
tajat esittelivät kattavasti so-
siaali- ja terveysalan koulu-
tustarjontaa. Pudasjärven ja 
Taivalkosken yksiköt ovat 
ihanteellisia nuorille opiske-
lijoille. Ne ovat pieniä, tur-
vallisia yksiköitä, joissa on 
ihanat opettajat, jolloin ope-
tus on intensiivistä, ja mikä 
parasta – asunto on aina var-
ma ensimmäiselle vuosi-
kurssille tuleville!

Työnantajapuolelta Ou-
lunkaaren Pudasjärven yksi-
kön palveluesimies Lilja Ket-
tunen kertoi, minkälaisiin 
palveluihin heillä työllisty-
tään. Pudasjärvellä toimii 
kotihoito ympärivuorokau-
tisesti vuoden jokaisena päi-
vänä sekä lisäksi perhehoito 
ja omaishoito. 

- Kotihoito on jaettu vii-
teen eri tiimiin, joista yksi 
toimii Yläkartanossa ja nel-
jä Palvelukeskuksessa. Jo-
kaisessa tiimissä on oma 
sairaanhoitaja. Työntekijöit-
temme hyviä ominaisuuksia 
ovat reipas, työhön tarttuva 
ote sekä itsenäistä työtä pel-
käämätön. Hoidolliset toi-
menpiteet ovat lisääntyneet, 
joten myös kädentaitoja ar-
vostetaan. Koska töitä teh-
dään ikäihmisten kotona, 
on kunnioitettava sitä työ-
ympäristöä missä kulloin-

kin ollaan, sillä asiakkail-
la on itsemääräämisoikeus. 
Työntekijöitä tarvitaan lyhy-
elläkin aikajänteellä etenkin 
lomitustehtäviin, kertoi Ket-
tunen.

Valtakunnallinen Ali-
na tarjoaa kokonaisvaltai-
sia kotipalveluja. Myös Iissä 
ja Pudasjärvellä toimii Ali-
na Hoivatiimi, jossa Sinikka 
Illikainen on toiminut yrit-
täjänä jo viisi vuotta. Ali-
na antaa kaikkia palveluita 
aina siivouksesta sairaanhoi-
toon. Jokaisella palvelualal-
la on oma tiimi ja työntekijät 
kokevat, että heillä on hyvä 
työyhteisö.

- Työntekijämme teke-
vät työtä sydämellä, joka 
näkyy myös vuosittaisis-
sa asiakaspalautteissa. Työ 
on monipuolista ja yksi-
näistä, mutta parhaimmil-
laan se on sitä, kun saa koh-
data ihmisiä. Kun on aito 
kiinnostus toisesta ihmises-
tä, myös kohtaamiset ovat 
aitoja. Työntekijän ominai-
suuksiin kuuluu, että sosi-
aaliset taidot ovat kunnossa. 
Meille otetaan eri oppilai-
toksista harjoittelijoita työs-
säoppimisjaksoille ja oppi-
sopimuskoulutus on myös 
mahdollista. Tehtävät tuki-
palveluasioinneissa ovat li-
sääntyneet vallitsevan epi-
demiatilanteen vuoksi, joten 
uusia työntekijöitä tarvitaan 
koko ajan. Teemme kaiken-
laisia kotitöitä, kuten lumi- 
ja halkotöitä tai lähdetään 
lasten kanssa nuotiolle mak-
karanpaistoon. Pyrimme 

Oppilaitokset ja terveydenalan 
ammattilaiset yhteistyössä

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LasiTusLiike Pudas-Lasi 
TeoLLisuuskyLässä 

PudasjärveLLä
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit   

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet

Tervetuloa!
- tuulilasin korjaukset

Kirppis la 7.11. 
Klo 11-15lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

Pudasjärven Urheilijoiden 
Uimajaosto on pitänyt syk-
syn aikana kahdet uintikisat. 
Syyskuun kisoihin osallistui 
13 uimaria, mutta lokakuun 
kisoissa kilpaili vain neljä 
uimaria. Lokakuun uintiki-
soissa uivat omat ennätyk-
sensä Jere Kaukko 25 metrin 
vapaauinnissa 18.0 ja samoin 
Iiris Piri ajalla 30.6. Marras-
kuun uintikisat on tarkoitus 
järjestää sunnuntaina 29.11. 
ja samalla syksyn uinneista 
palkintojen jako.

Tulokset 27.9.
Tytöt 4v, vapaa 10m 1. Nee-
mi Puominen 29,4. Pojat 6v, va-
paa 10m 1. Luukas Kumpula 20,1 
(ilman kellukkeita) 2. Aappo Piri 19,4, 

3. Iiro Piri 22,7.  Pojat 7v, vapaa 
10m 1. Eemeli Ylilehto 21,3. Tytöt 
10v, vapaa 25m 1. Ellen Kumpu-
la 25,4, 2. Iiris Piri 31,0, 3. Neela Puo-
minen 32,3. Pojat 11v, vapaa 25 
m 1. Antton Kumpula 20,5, 2. Matias 
Harju 24,7, 3. Daniel Lohvansuu 27,1. 
Pojat 11v selkä 25 m 1. Antton 
Kumpula 25,6.  Tytöt 12v, vapaa 
50 m 1. Miila Puominen 53,3 Tytöt 
12v, selkä 50m 1. Miila Puominen 
57,2. Tytöt 12v, rinta 50m 1. Mii-
la Puominen 58,5. Pojat 12v, va-
paa 50m 1. Elias Ylilehto 48,2.

Tulokset 25.10. 
Pojat 6v, vapaa 10m 1. Aappo 
Piri 19,9, 2. Iiro Piri 22,7. Tytöt 10v, 
vapaa 25 m 1. Iiris Piri 30,6. Po-
jat 11v, vapaa 25 m 1. Jere Kauk-
ko 18,0. 

Syys- ja lokakuun 
uintikisat Puikkarissa

hoitamaan työtä kuntoutta-
valla työotteella, jossa asia-
kas tarttuu myös tehtäviin. 
Tämä on kotona asumisen 
ja elämänhallinnan tukemis-
ta omahoitaja periaatteel-
la. Tavoitteena on kussakin 
kohteessa pitää yleisesti ot-
taen sama työntekijä, jolloin 
kunkin kohteen työntekijä 
tietää mahdollisimman pal-
jon omasta asiakkaastansa. 
Tukipalveluihin meille voi 
hakeutua ilman koulutusta 
kuka vaan on alasta kiinnos-
tunut, summasi Sinikka Illi-
kainen.

Pudasjärven Hirsikam-
puksen yhtenäiskoulun 
apulaisrehtori Eeva Harju 
kertoi miten heidän oppilai-
toksessaan työllistyvät so-
siaali- ja terveysalan koulu-
tuksen kautta valmistuneet 
ja kuinka opiskelijat sijoittu-
vat myös heille työssäoppi-
misjaksolle.

- Meillä on koko ajan pula 
pätevistä sijaisista esimer-
kiksi koulunkäynninohjaa-
jaksi. OSAO kouluttaa myös 
meille eri opetusryhmiin tu-
levia harjoittelijoita. Ope-
tusryhminä ovat pienryh-
mät, erityisluokkaryhmät 
sekä maahanmuuttajataus-
taisille lapsille tarkoitetut 
Alavalo ja Ylävalo. Hirsi-
kampuksella on tällä hetkel-
lä koulunkäynninohjaajia 15 
ja henkilökohtaisia avustajia 
kaksi. Näihin tehtäviin ha-
keutuvalla tulisi olla ominai-
suuksina työtä pelkäämätön 
luonne. Koulussa työskente-
ly on haastavaa, psykologis-
ta pelisilmää vaativaa, huu-
morintajua ja joustavuutta 
täytyy olla sekä nopeaa rea-
gointikykyä! Riittää, että on 
tavallinen, vastuullinen ja 
luotettava aikuinen, jolla on 
pedagoginen kyky toimia 
lasten ja nuorten kanssa oli 
Eeva Harjun näkemys työn-
antajana koulumaailmassa.

Taivalkosken kunnan 
hoitotyönohjaaja Tarja Huh-
tela kartoitti työtarjontaa 
kunnan puolelta. Paikkoja 
on eri toimialoilla. Tämän-
hetkinen tilanne on hyvä, 
mutta lomitustehtäviin tar-

vitaan työntekijöitä.
Taivalkoskelainen Ter-

veyspojat Oy on yksityinen 
palveluntuottaja, joka toimii 
Kuivaniemellä 2,5 työnteki-
jän voimin sekä Taivalkos-
kella on töissä neljä henki-
löä. Yrittäjät Mika Lämsä 
ja Saila Päkkilä-Rokolampi 
kertoivat, että Terveyspojat 
Oy on kotiin vietäviä palve-
luja tuottava yritys, joka on 
aloittanut toimintansa vuon-
na 2013. Lämsä on hoitota-
son oikeudet omaava lähi-
hoitaja ja Päkkilä-Rokolampi 
valmistuu ensi keväänä sai-
raanhoitajaksi. Työnteki-
jät heillä ovat pääsääntöi-
sesti lähihoitajakoulutuksen 
omaavia.

- Me teemme asiakkaan 
kotona töitä aina ikkunanpe-
susta pottupellon kääntöön 
sekä kaikkea siltä väliltä! 
Työssä täytyy olla valmis ja 
jämäkkä kaikenlaiseen koh-
taamiseen. Ei saa hätkähtää 
pienistä, eikä saa mennä sor-
mi suuhun. Työmme on ko-
konaisvaltaista kotona asu-
misen tukemista. Toimiessa 
huomaa hyvin nopeasti, jos 
on jotakin pielessä. Työnte-
kijöiltämme odotamme, että 
hän on oma-aloitteinen, rei-
pas ja kiinnostunut alas-
ta. Avoimia työpaikkoja ei 
Terveyspojat Oy:ssä ole täl-
lä hetkellä, mutta kotiin vie-
tävät palvelut ovat lisään-
tyvä trendi. Näillä toimilla 
kevennämme myös kunnan 
työtaakkaa. OSAOn kanssa 
ei vielä toistaiseksi ole teh-
ty yhteistyötä, mutta koulun 
kasvateista tulee meille työ-
kavereita ja opiskelijat saa-
vat näyttää taitojansa, kertoi 
Mika Lämsä yrityksestä.

Terveyspojat Oy on koti-
paikkakunnalla tunnettu ja 
luotettava yritys, jonka pal-
veluja voi maksaa joko kun-
nan myöntämällä palveluse-
telillä tai omakustanteisesti. 
Palveluista on mahdollisuus 
saada myös kotitalousvä-
hennys.

Terttu Salmi
Kuvat: OSAO/ 
Jouni Ylisuutari

Koulutuskuntayhtymä OSAO kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Kotihoidossa tehdään työtä sydämellä asiakkaan omassa 
kodissa.

syyskokous 
la 21.11.2020 klo 18 Hotelli Iso-Syöte.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Palkitaan Vuoden yrittäjä, Vuoden merkkihenkilö ja 

jaetaan yrittäjäristejä. 

Pudasjärven Yrittäjien 
PIkkuJouLu 

 syyskokouksen jälkeen la 21.11.  
Pudasjärven Yrittäjien ja 

Senioriyrittäjien jäsenille Hotelli Iso-Syöte. 
Jouluaterian omavastuu 10 euroa/kaksi henkilöä/yritys.  

Sitovat ilmoittautumiset, 
la 14.11. mennessä pudasjarven@yrittajat.fi tai 

tekstiviestillä 040 555 8766 Markku.

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Tervetuloa!

 Hallitus

Ps. Mukaan otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä terveys-
viranomaisten sallima määrä 

henkilöitä. 
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

MAANANTAI-TORSTAI
9.-12.11.

099

200

179

2 filettä/talous

2 pkt/talous

Maukkaat

ISäNpäIvä-

TäyTekAkuT

myymälästämme

kg

prk

8951195 795

179

199 100249299500

2 pkt/talous

2 kg/
talous

kg

kg
kg

pkt

199

399

049 099

299

199
2 pkt

kg

199

199

995

259

695

pkt

300

895

2 prk

raskgras

pss

250599

pkt

295

399
pkt

199
levy

kpl

100 g

pkt

pkt

395
kgkg

pkt

2 kpl

kpl 3 pss

1490

4990

3995

Valio
ARkI juuSTO-
vIIpAle
500 g

MA-TI 9.-10.11.  ke-TO 11.-12.11.

pe-TO 6.-12.11.

Black&Decker 
AkkupORAkONe- 
SARjA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

3 pkt

Nitecore HC60 
OTSAlAMppu
1000 lumens

65,-

Naudan
keITTOlIhA-
pAlAT
maku-
luulla

Atria Wilhelm
gRIllIMAkkARAT 
350-400 g tai  
MAkkARA-
pIhvIT 320 g

ras

Snellman kunnon
kARjAlAN-

pAISTI
500 g

RAuTAOSASTOlTATekSTIIlIOSASTOlTA

695

MyllynParas
TORTTu-
TAIkINA 
1 kg

Snellman
vOIleIpäkINkku 
300 g tai SIkA-NAuTA 
jAuhelIhA 400 g

Panda
juhlApöydäN
kONvehTI
300 g

Viennetta
jääTelö-
kAkku
0,65 l

Eldorado
MANSIkkA-
hIllO
420 g

peRjANTAI-lAuANTAI
6.-7.11.

Atria 
Punainen
leNkkI
500 g

Valio
vIOlA TuORe-

juuSTOT
200 g

Pingviini
MAuSTeTuT

keRMA-
jääTelöT

1 l

Red Del
OMeNA

Italia

179 795
kg kg

Porsaan
kyljykSeT

Kariniemen 
bROIleRIN-
kOIpIReISI 
3 kpl/ras
marinoitu

Tuore
SIlAkkA 
koko-
nainen

Saarioinen 
pIzzAT

200 g

pkt

kg

pkt

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA päIvä!

Punainen
pApRIkA

Espanja

995
kg1295

kg

Naudan 
pAlA-
pAISTI

Naudan
pAISTI-
jAuhelIhA

Atria
gOTleR-
MAkkARA
palana

Forssan
ITAlIAN-, 

puNAjuuRI- tai  
peRuNA-

SAlAATTI
400 g

HK
heRkkuMAkSA-

MAkkARA
150 g tai mini 150 g

MyllynParas
RAkeTTI

SpAgeTTI
350 g

Paulig
pReSIdeNTTI
kAhvI
500 g
hieno jauhatus

kANAN-
MuNAT
10 kpl

jAuhelIhA
SIkA-NAuTA

Vaasan
RuISpAlAT
6 kpl/330 g

IRTO-
kARkIT

Valio
AppelSIINI-
TäySMehu
1 l

Tuore irto
NORjAN 
lOhIfIlee

rajoitettu erä

MAAlAIS-
lIhA-
hyyTelö

Atria
käRISTe
gRIllIMAkkARA
1 kg

Marabou
SuklAAlevyT
200 g

Atria
kAlkkuNA-
leIke
200 g

NuOhOuS-
SeTTI
- harjan halkaisija 15 cm
- kuula 1,5 kg
- köyden pituus 10 m

1395

Promaster
ReNgASAvAIN
- pituus 355-520 mm
- mukana 
  kaksipäiset hylsyt:
  17x19 mm ja 
  21x23 mm
- säädettävä 
  varren pituus
- pykälletty kumikahva 

1150

Airam
yövAlO
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä

jäähdyTIN-
NeSTe100% 
3 L

899

10 L

2590

495

1990

Lämmin tekninen
MIcROfleece 
välIASu

AvAIMeNTekO, MyöS 

MuSTApäINeN jA 

lukkOTARvIkkeeT

Hyvä
NAuTA
jAuhelIhA

Isänpäivä

sunnuntaina 8.11.

pe 6.11.    lA 7.11.

Muista isää, ukkia, 

pappaa, vaaria!

Miesten
kIeTAISu-
pyyhe
60% bamboo
40% cotton

Miesten
TheRMO-
SukkA
Koot: 40-42, 43-46

Miesten
Neule-
puSeRO
50% merinovilla
50% acryyli

490
pari

Miesten

lAhjA-

TuOkSujA 

eau de Toilette

890
pkt

Miesten
pyjAMA
100% puuvillaa

Alkaen
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Viisi vinkkiä biojätteen lajitteluun kotona
1. Anna roskan jäähtyä ja kuivahtaa ennen pussiin laittamista.
2. Laita pussin pohjalle tyhjä munakenno imemään kosteutta.
3. Valuta nesteet viemäriin. Ruokaöljyn jäämät ja muut neste-

mäiset rasvat voit imeyttää talouspaperiin ja laittaa paperin 
biojätteeseen.

4. Säilytä biopussia ilmavasti esimerkiksi reiällisessä astiassa.
5. Tyhjennä biojäteroskis säännöllisesti.

Viisi vinkkiä biojätteen  
lajittelun aloittamiseen
1. Tutki kotipihasi: löytyykö sieltä biojäteastia tai kompostori.
2. Raivaa tiskipöydän alakaappiin tai muualle keittiöön tila 

biojäteastialle. Kannatta valita helppo ja houkutteleva paik-
ka astialle. Tilaa ei tarvita aikaisempaa enempää, se on vain 
järjestettävä uudelleen.

3. Oman alueen jätelaitoksen kotisivuilta löydät biojätteen la-
jitteluohjeet ja mahdollisesti myös jäteneuvonnan yhteys-
tiedot. 

4. Aloita pienin askelin; lajittele aluksi vaikkapa vain kahvinpo-
rot sekä hedelmien ja vihannesten kuoret.

5. Kannusta ja neuvo myös perheenjäsenet biojätteen lajitte-
luun. 

Mahdollisuus lajitella ja ke-
rätä biojätteet erikseen laaje-
nee uuden jätelain myötä lä-
hivuosina: Lajittelun piiriin 
tulee jopa 800 000 uutta suo-
malaista. Aikaa ei kuiten-
kaan ole hukattavaksi, sillä 
Suomi on jo nyt jäljessä jät-
teen kierrätystavoitteista. 

– Biojätteen erilliskerä-
ys on avainasemassa kierrä-
tyksen lisäämisessä. Puolella 
suomalaisista on jo kotipi-
hassaan biojäteastia tai koti-
kompostori. Ensiaskel olisi 
saada ne kovempaan käyt-
töön, tietää Kuntaliiton eri-
tyisasiantuntija Tuulia Inna-
la.

Biojätteen osuus polttoon 
menevästä sekajätteestä on 
ollut yli 35 prosenttia myös 
niillä, joilla on mahdollisuus 
lajitteluun. Biojätekertymä 
olisi lähes kaksinkertainen, 
jos jokainen suomalainen, 
jolla pihassaan on biojäteas-
tia tai kompostori, lajittelisi 
sinne biojätteensä. 

Nyt on hyvä aika 
tehdä muutos 
Suomen Kiertovoima, Kun-
taliitto sekä 31 kunnan jä-
telaitosta kannustavat 
seuraavan vuoden ajan Ra-
kasta joka murua -kampan-
jalla asukkaita lajittelemaan 
biojätteensä aktiivisemmin. 
Lajittelumotivaation nosta-
miseksi tarjotaan kiinnos-
tavaa tietoa sekä arkea hel-
pottavia niksejä. Yhtenä 
kampanjan tavoitteista on 
päivittää suomalaisten tietä-
mys lajittelusta 2020-luvulle, 
koska monet nojaavat vielä 
takavuosina opittuihin vää-
riin uskomuksiin, eivätkä 
siksi lajittele.

– Liikkeellä on hassujakin 
legendoja lajittelusta. Välillä 
kuulee kyseenalaistavia pu-

heita, että jäteautossa kaik-
ki roskat menevät kuiten-
kin sekaisin. Miksi niitä eri 
pönttöjä eri jätteille edes oli-
si, jos niitä ei kerättäisi ja kä-
siteltäisi erikseen, ihmettelee 
Suomen Kiertovoima ry KI-
VOn viestinnän asiantuntija 
Kaisa Halme.

Yli puolet biojätteestä 
päätyy hakoteille
Suomalaiset lajittelevat bio-
jätettä erilliskeräykseen vuo-
sittain 275 miljoonaa kiloa. 
Sillä tuotetaan biopolttoai-
netta sekä multaa ja maan-
parannusainetta metsiin ja 
pelloille. Kuitenkin tavalli-
sista kotiroskiksista löytyy 
vielä enemmän biojätettä: 
yli 300 miljoonaa kiloa joka 
vuosi. Tämä poltetaan seka-
jätteen mukana.

– Se on kuin kaataisi polt-
toainetta pois tai haaskaisi 
pellon tai metsän tarvitsemia 
ravinteita. Tähän tulee saada 
muutos. Biojäte on ilmastolle 
ja kukkarolle edullista polt-
toainetta: pelkästään suoma-
laisten kahvinporoilla kulki-
si iso määrä ajoneuvoja. Ja 
jos koko biojätemäärä lajitel-
taisiin, riittäisi siitä jopa 90 
000:lle biokaasulla kulkeval-
le henkilöautolle koko vuo-
deksi, sanoo Halme.

Biojätteen lajittelun ym-
päristövaikutukset ovat jopa 
muovin lajittelua suurem-
mat. Kotitalousjätteitä ei 
Suomessa ole enää vuosiin 
viety kaatopaikalle, vaan la-
jittelun jälkeen jäävä seka-
lainen yhdyskuntajäte polte-
taan jätevoimalassa. Biojäte 
on siellä kuitenkin kutsuma-
ton kuokkavieras, sillä pol-
tettavan jätteen lämpöarvo 
on heikompi, jos sen seassa 
on biojätettä.

– Biojäte on suurimmak-

si osaksi vettä. Veden polt-
tamisessa ei ole energian 
tuotannossa oikein järjen 
häivää. Biojäte siis heikentää 
laitoksen tehokkuutta tuot-
taa sähköä ja kaukolämpöä. 
Lisäksi biojäte sisältää paljon 
suolaa. Suola muuttuu pala-
essaan suolahapoksi, mikä 
aiheuttaa laitoksessa kor-
roosiota eli ruostumista, va-
lottaa jätevoimala Weste-
nergyn toimitusjohtaja Olli 
Alhoniemi.

Jätteen laitosmaiseen ison 
mittakaavan hyödyntämi-
seen investoitiin Oulussa jo 
vuonna 2012, kun yhdys-
kuntajätteitä energiana hyö-
dyntävä Laanilan ekovoi-
malaitos otettiin käyttöön. 
Vaikka kotitalouksilta kerät-
tävän polttokelpoisen jätteen 
hinta on tänä päivänä jo 100 
prosenttia kalliimpaa kuin 
asuinkiinteistöiltä kerättävä 
biojäte, myös Oulussa jäte-

Polttaisitko sinä vettä? 
Uusi kampanja päivittää suomalaisten tietämyksen 

biojätteen lajittelusta 
voimalaan menevästä polt-
tokelpoisesta jätteestä reilu 
kolmannes on edelleen bio-
jätettä.

–Mikäli biojäte lajitel-
taisiin erilleen, saisimme 
sen Ruskon jätekeskukses-
sa vuodesta 2015 toimineen 
biokaasulaitoksen käsitte-
lyyn ja jalostettua siitä pai-
kallisesti liikennebiokaa-
sua. Oulussa on panostettu 
uudenaikaiseen laitosmai-
seen jätteiden käsittelytek-
niikkaan. Toivomme, että 
laitosinvestoinnit saataisiin 
tehokkaammin ja monipuo-
lisemmin käyttöön ja että 
taloyhtiöt ja asukkaat ottai-
sivat huomioon biojätteen 
lajittelusta saamansa talo-
udellisen hyödyn, Kierto-
kaaren toimitusjohtaja Sami 
Hirvonen kannustaa.”

Kiertokaari tiedotus

Keväällä Hyvän Olon Keskuksen taiteilijahakuun jätti hakemuk-
sen 178 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Haastattelut toteutettiin 
kesän aikana, ja niiden pohjalta pyydettiin luonnokset kahdelta 
taiteilijalta ja yhdeltä taiteilijaryhmältä. Taiteilijavalinnat on nyt 
tehty. Hyvän Olon Keskuksen taidetyöryhmä on päättänyt to-
teuttaa kolme taideohjelmassa määritettyä taidekohdetta: kak-
si rakennuksen ulkopuolelle ja yhden sisälle.

Hyvän Olon Keskuksen kirjastosalin taiteilijaksi on valittu 
kuvanveistäjä Martti Aiha. Pääsisäänkäynnin edustan teoksen 
toteuttaa taiteilijaryhmä NEON: arkkitehti Mark Nixon ja ku-
vataiteilija Viliina Koivisto. Luoteiskulman julkisivuun tulee valo-
suunnittelija ja kuvataiteilija Tülay Schakirin teos.

Taidetyöryhmän jäsen, hyvinvointipäällikkö Outi Nivakoski 
pukee ajatuksiaan sanoiksi työryhmän työskentelystä: ”Hyvän 
Olon Keskuksen taidetyöryhmän työskentelyyn osallistuminen 
on ollut tähän asti mielenkiintoinen, innostava ja iloinen koke-
mus. Kuten aiemminkin työryhmä totesi, hakijoiden suuri mää-
rä ja taiteellinen korkealaatuisuus yllättivät meidät positiivisesti. 
Taidetyöryhmän valitsemien taiteilijoiden teosideat täydentä-
vät upeasti Hyvän Olon Keskuksen miljöötä ja toiminta-ajatus-
ta, ja taideteokset tulevat olemaan merkittävä osa rakennuksen 
identiteettiä. Taideteokset tulevat herättämään erilaisia miel-
leyhtymiä, aiheuttamaan keskustelua sekä pysäyttämään ihmi-
siä esteettisten elämysten äärelle.”

Taidetyöryhmän jäsenet: Laura Sorri Lukkaroinen Arkkiteh-
dit Oy, Janne Kittilä YIT Suomi Oy, Minna Kangasmaa taide-
asiantuntija ja Outi Nivakoski Pudasjärven kaupunki. 

Hyvän Olon Keskuksen 
taiteilijat on valittu

Koronavirusepidemia on Oulunkaarella edelleen sosiaali- ja 
terveysministeriön määrittelemässä perusvaiheessa. Viime viik-
kojen aikana kuntayhtymän alueella on havaittu yksittäisiä ko-
ronavirustartuntoja ja myös altistumisia. Pudasjärvellä, Simossa, 
Utajärvellä ja Vaalassa koronavirustartuntoja on kaikissa alle 5. 
Iissä tartuntoja on tällä hetkellä 11. 

Oulunkaaren alueelle ulottuu myös ulkopaikkakunnilta tul-
leita altistumisketjuja, jotka on pystytty jäljittämään. Pudasjär-
ven Pikku-Syötteellä havaitun korona-altistumisketjun tulok-
sena on asetettu karanteeniin 317 ihmistä, joista suurin osa 
on Oulunkaaren ulkopuolisilta paikkakunnilta. Länsi-Pohjan sai-
raanhoitopiirin alueella tartunnat ovat lisääntyneet huolestut-
tavasti ja näiden johdosta on asetettu karanteeniin suuri määrä 
ihmisiä. Alueella on useampi laaja tartuntaketju. 

”Alueellamme on tullut esille joitakin tartuntoja ja altistumi-
sia, ja olemme ne pystyneet hyvin jäljittämään ja saamaan hal-
lintaan. Väistämättä näitä uusia altistumisia ja tartuntojakin vielä 
tulee, mutta silloinkin on syytä pysytellä rauhallisena. Esimer-
kiksi infektiopoliklinikalle ei pidä mennä ilman ajanvarausta. Jos 
epäilee altistumista tai tartuntaa, on syytä ottaa yhteyttä en-
sin puhelimitse terveysasemalle. Sieltä kartoitetaan testaami-
sen tarve ja toimenpiteet. Oireettomia potilaita ei yleensä otta-
en testata”, sanoo Oulunkaaren johtava lääkäri, ylilääkäri, Tuula 
Saukkonen. 

Koronaepidemia on ollut Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Poh-
jan sairaanhoitopiirien alueilla pitkään STM:n määrittelemällä 
perustasolla, vaikka tartuntojen määrä on lisääntynyt tasaises-
ti. Oulussa epidemia on kuitenkin etenemässä kiihtymisvaihee-
seen. 

”Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID19-koordinaatio-
ryhmä päätti uusista suosituksista Oulun kaupungin alueel-
le. Esimerkiksi maskeja tulee käyttää julkisissa sisätiloissa ja 
myös ryhmämuotoiseen harrastamiseen on annettu ohjeistuk-
sia. Oulussa asioivien tai työssä käyvien kannattaa tietysti muis-
taa aluetta koskevat ohjeet, esimerkiksi maskin käyttö kauppa-
asioinneissa. Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on suositellut 
kasvomaskin käytön lisäämistä”, sanoo Oulunkaaren vt. ter-
veyspalvelujohtaja Ritva Väisänen. 

Oulunkaaren alueella voimassa ovat edelleen perustason 
suositukset. Isoja kokoontumisia ja juhlia on syytä välttää myös 
perhepiireissä. Myös etätyö on suositeltavaa kaikille, joille se 
on mahdollista. Oulunkaaren alueella suu- ja nenäsuojia suo-
sitellaan käyttöön joukkoliikenteessä, riskialueilta saapuessa 
tai matkalla koronatestiin tai, jos näiden aikana on välttämä-
tön tarve liikkua kodin ulkopuolella. Suojaimia on suositeltavaa 
käyttää myös muissa tilanteissa, joissa turvavälit eivät toteu-
du, esimerkiksi ruuhkaisissa kaupoissa. Myös terveydenhuollon 
potilastyössä käytetään maskia ja suositus koskee myös potilai-
ta. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä on edelleen tär-
keää muistaa myös perusohjeet: hyvä käsi- ja yskimishygienia 
ja turvavälit. Lisäksi sairaana on syytä pysytellä kotosalla ja ha-
keutua koronatestiin matalalla kynnyksellä, kun flunssan oirei-
ta ilmenee.

Oulunkaari tiedotus 

Oulunkaaren alueellakin 
koronatartuntoja ja 

-altistumisia 

Juha Mertala ja Miika Raiskio Pudasjärven etsivästä nuorisotyöstä in-
nostavat osallistumaan heijastinkampanjaan.

Pudasjärven etsivä nuorisotyö aloittaa vii-
kon 45 aikana heijastinkampanjan. Etsivä 
nuorisotyö toimittaa kuvan mukaisia ”Näy 
pimeässä” heijastintauluja eri puolille Pu-
dasjärveä. Taulujen sijoituspaikoista ilmoi-
tetaan etsivä nuorisotyön some-kanavilla, 
joten nyt on hyvä aika laittaa kanavat seu-
raukseen. Heijastimia on rajoitetusti, joten 
toivottavasti mahdollisimman moni heijas-
timen haluava löytää omansa.  

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa pudasjär-
veläisiä alle 29-vuotiaita nuoria erilaisissa 
elämäntilanteissa, esimerkiksi ilman opis-
kelu- tai työpaikkaa olevia. Etsivän kautta 
nuorella on mahdollisuus päästä tarvitsemi-
ensa palveluiden piiriin. Etsivien some-ka-
navat ja muut yhteystiedot löytyvät sivulta: 
pudasjarvi.fi/etsivat.

Pudasjärvi-lehti 

Näy pimeässä -heijastinkampanja
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Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi, puh. 040 826 6586. Kultuuri-
palvelut

Pudasjärven Kansalaisopiston oppilaskunta valitsi 1.11. koko-
uksessaan puheenjohtajakseen Reijo Kossin. Johtokuntaan va-
littiin Keijo Piirainen sihteeri (varalla Eija Ahonen), Kati Poijula 
(Timo Ahonen), Taina Niemelä (Antti Jokikokko), Marjut Kossi-
Saarela (Terhi Laitinen), Elvi Räisänen (Arja Äikäs) ja Esa Nur-
mela (Tuula Haverinen).

Reijo Kossi oppilaskunnan 
puheenjohtajaksi

Ilkka Sammelvuo 
Ropo Capital Suomen toimitusjohtajaksi
Nimitys on osa Ropo Capital 
-konsernin organisaatiouu-
distusta, jonka tarkoituksena 
on vahvistaa maaorganisaa-
tioita ja varmistaa, että kan-
sainvälisestä kasvusta huo-
limatta asiakassuhteet ja 
asiakaslähtöinen kehittämi-
nen säilyvät keskiössä. 

Sammelvuo, 41, on kou-
lutukseltaan filosofian mais-
teri (tietojenkäsittelytie-
de) Itä-Suomen yliopistosta 
Kuopiosta, ja aiemmalta am-
matiltaan ammattilentopal-
loilija. 14 vuoden lentopal-
louraan sisältyi mm. neljä 
suomenmestaruutta, kolme 
Suomen Cupin voittoa, 11 
maaottelua ja kolme kautta 
Ranskassa. Alun perin Sam-
melvuo on kotoisin Pudas-
järveltä, mutta asunut Kuo-
piossa jo vuodesta 1998. 

”Tämä on itselleni mie-
lekäs uusi rooli ja on hie-
noa päästä varmistamaan, 
että Ropon tarina jatkaa me-
nestyksekkäänä Suomessa. 

Meillä on täällä vakaa mark-
kina-asema, mutta vielä pal-
jon kasvuvaraa. Ropon tar-
jonta vastaa erinomaisesti 
laskuttamisen ja saatavien 
hallinnan muutospaineeseen 
– reaaliaikaisesta raportoin-
nista ja täysin läpinäkyväk-
si tehdystä prosessia alkaa 
tulla uusi normaali”, sanoo 
Ropo Capital Suomen uusi 
toimitusjohtaja Ilkka Sam-
melvuo.

Tulevien vuosien aikana 
Ropon tavoitteena on kasvaa 
Pohjoismaiden johtavaksi 
laskun elinkaaripalveluiden 
tarjoajaksi. Kasvua on vauh-
ditettu yritysostoin ja vireil-
lä olevan Posti Messaging 
-kaupan myötä Ropo vahvis-
taa asemaansa Ruotsissa ja 
laajentaa Norjaan. 

Yhtiön juuret ovat kuiten-
kin syvällä Pohjois-Savos-
sa ja Suomi on yhtiön koti-
markkina. Ropo Capitalin 
päätoimipiste sijaitsee Kuo-
piossa, jossa istuu edelleen 

Kiitokset Katri Virtaselle biopolttoaineita käsittelevästä käytännön-
läheisestä kirjoituksesta Pudasjärvi-lehdessä 22.10. Jo ensi lausees-
sa viittasit erääseen Aimo K:hon tässä asiassa. Luulenpa, että viitta-
sit isääni Aimo Karvoseen, joka oli aikanaan hyvin edistyksellinen ja 
paljon aikaansa edellä oleva poliitikko Pudasjärvellä. Hän näki kirk-
kaasti myöskin biotalouden mahdollisuudet jo 1970-luvulla. Hän 
teki aikanaan mm. aloitteen pellettitehtaan saamiseksi Pudasjärvel-
le. Hanke olisi tuonut Pudasjärvelle mukavasti työpaikkoja ja yksi-
tyisetkin metsänomistajat olisivat ansaita rahaa toimittamalla raa-
ka-aineita laitokselle. Muutama vuosi sitten arvioitiin, että tällainen 
valmis laitos olisi aivan hyvin voinut houkutella paikkakunnalle vaik-
ka biopolttoainejalostamon. Tämä olisikin ollut satojen miljoonien 
eurojen ja usean sadan työpaikan hanke.

Isä yritti hankkia 1980-luvulla myöhemmin Haapavedelle men-
neen turvevoimalaitoksen Pudasjärvelle työpaikkojen ja investoin-
tien toivossa, mutta hanke ei toteutunut. Laitos oli aluksi teknii-
kaltaan keskentekoinen, mutta myöhemmin siitä saatiin hyvinkin 
toimiva konsepti. Nyt laitoksen yhteyteen rakennetaan nimen-
omaan biojalostamoa.

Vaikka isäni oli aikoinaan perustamassa Iijokisoutua Iijoen kes-
kijuoksun pelastamiseksi voimalaitosrakentamiselta, hän kääntyi 
varsin nopeasti Kollajan altaan rakentamisen kannattajaksi. Raken-
tamisaika olisi tuonut Pudasjärvelle paljon työpaikkoja ja valmistu-
misen jälkeen isot verotulot kunnalle.

Muistanpa hänen pohtineen 1980-luvulla sitäkin, että on toisaal-
ta aikamoista haaskausta polttaa puuta ja turvetta, kun siitä voisi ja-
lostaa vielä pidemmälle meneviä tuotteita vaikkapa elektroniikkate-
ollisuuden tarpeisiin. Pohjimmiltaan kuitujahan ne ovat molemmat.

Luonnonsuojeluasiat ovat kuitenkin herkkiä asioita myös biota-
louden osalta ja niistä voidaan olla hyvin montaa mieltä.

Kun puhutaan Aimo Karvosen visioista, niin tiesitkö Syötteen 
mökkiläisyhdistyksen vetäjänä, että isäni kumppaneineen valmiste-
li 1970-luvun alulla nykyisten Levin matkailusysteemien tulemisen 
Iso-Syötteelle. Pojat ja tytöt valmistelivat hankkeen niin pitkälle, että 
valtuuston olisi tarvinnut tehdä vain päätös kyllä. Valtuusto päät-
ti kuitenkin, että ei. Lomaliitto, joka oli ammattiyhdistysjärjestöjen 
lomajärjestö ei kelvannut kunnan kumppaniksi hankkeeseen poliit-
tisista syistä. Kunnassa pelättiin kovasti, että tämä hanke avaa va-
semmistolaisten vyöryn kuntaan. Pudasjärveltä jäi saamatta yli kym-
menen miljardin markan kiinteistöinvestoinnit ja parisen tuhatta 
työpaikkaa. Voi vain kuvitella minkälaisen vaurauden tämä olisi ku-
muloinut Pudasjärvelle viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana.

Hieman liioitellen voisi sanoa, että Aimo Karvonen olisi teh-
nyt Pudasjärvestä Suomen rikkaimpia maaseutukuntia. Valittu po-
liittinen linja johti siihen, että Pudasjärvi on nyt Suomen köyhim-
piä kuntia.

Tulevissa kuntavaaleissa olisi Pudasjärven kannalta erityisen tär-
keää se, että valtuustoon saadaan ensisijaisesti kunnon monipuo-
luejärjestelmä. Väkiluku on tippunut alle puoleen parhaista vuosista. 
Yritykset ja kiinteistöt ovat menettäneet arvonsa ja elämän meno 
ylipäänsä on heikentynyt.

Olen kuullut, että olet ensi kuntavaaleissa ehdokkaana. Toivoi-
sin, että pitäisit näitä asioita vaaliteemana ja veisit viestejä eteenpäin. 
Pudasjärveä ei voi saada kuntoon, ellei poliittista päätöksentekora-
kennetta saada ensin kuntoon.

Aimo-isä oli poikkeuksellisen lahjakas ja ennen kaikkea aikaan 
saapa poliitikko. Hänellä oli paljon erilaisia aloitteita, isompia ja pie-
nempiä, kunnan kehittämiseksi, mutta pääsääntöisesti kaikki aloit-
teet tyrmättiin puoluepoliittisista syistä. Valitettavasti hän joutui 
työskentelemään poliittisessa ympäristössä, joka ei pyrkinyt kas-
vuun ja kehitykseen niin kuin kuntalaki vaatii, vaan yksipuoluejär-
jestelmälle ominaiseen puolueen edun ajamiseen kunnan ja kunta-
laisten edun sijaan.

Heikki Karvonen, entinen pudasjärveläinen
Aimo Karvosen poika

Katri Virtaselle ja muille

Yrittäjyysneuvontaa Karhupajalla
Pudasjärven Kehitys ry:n 
yritysneuvoja Auvo Turpei-
nen vakuutti Karhupajan 
nuorille yrittäjyyden olevan 
ammatti muiden joukossa. 
Kun ihmiselle tai porukal-
le syntyy yritysidea, mutta 
ei ole tietoa asian etenemis-
keinoista, silloin kannattaa 
kääntyä aikailematta yritys-
neuvojan puoleen. Yritys-
neuvonta on henkilökoh-
taista, luottamuksellista ja 
maksutonta. Yritysneuvon-
nassa idean työstämises-
sä edetään yritystoiminnan 
aloituksesta lähtien rauhal-
lisesti palastellen asiat hel-
pommin ymmärrettäviksi ja 
näkyviksi osasiksi ja lopul-
ta kokonaisuudeksi. Koko 
prosessiin laaditaan yhdes-
sä varmalla pohjalla olevat 
”stepit”, askelmat, joiden 
mukaan on helppo edetä. 
Yrittäjäksi alkavalta/aiko-
valta vaaditaan rohkeutta 
ja oma-aloitteisuutta.  Omat 
osaamiset, taidot ja erityis-
kyvyt on tehtävä ujostele-
matta näkyviksi. Yrittämi-
nen on oiva tapa työllistää 
itsensä, muita ihmisiä ja an-
saita rahaa.

Turpeinen muistutti yri-
tyksen toiminnasta, tuottees-

ta tai palvelusta tehtävän 
mainonnan ja esilletuomisen 
jatkuvasta persoonallisesta 
merkityksestä ja tärkeydes-
tä. Yrittäjän on kehitettävä 
koko ajan itseään ja yritys-
tään pitkäjännitteisesti. Yri-
tyksessä toimivalta edel-
lytetään entistä enemmän 
sosiaalisten taitojen ja asia-
kaspalvelutaitojen hallitse-
mista. Tärkeimpinä yritys-
toiminnan perusteina ovat 
asiakasmäärittely eli ym-
märrys siitä millaisia tule-

vat yrityksen asiakkaat ovat, 
mitkä ovat heidän tarpeensa, 
millä hinnalla yrityksen tuo-
tetta myydään ja millaisena 
yrittäjä heidät kohtaa. Asia-
kaspalautteen seuraaminen 
ja käyttöönotto sekä muu-
tostarpeiden huomioimi-
nen vahvistavat tuotteen tai 
palvelun laatutasoa ja myy-
vyyttä. Yrittäjän on hyvä 
olla tietoinen toisen saman 
alan yrittäjän, kilpailijan toi-
minnasta, osattava käyttää 
hyväkseen benchmarkkaus-

ta eli opin ottamista muis-
ta menestyvistä yrityksistä 
sekä verkostoitumisen eh-
dottomasta tärkeydestä.

Turpeinen kannustaa 
oman osaamisen ja erityis-
taitojen rohkeaan käyttöön-
ottoon. Yritysmuotoja on 
useita, joista voi valita it-
selleen sopivan ja jonka voi 
vaihtaa tarvittaessa parem-
min sopivaksi omaan ideaan 
ja toimintaan.

Sointu Veivo

suuri osa konsernin johdos-
ta. Myös Ropon teknologioi-
ta sekä brändiä, markkinoin-
tia ja viestintää johdetaan 
Suomesta. Uudistuvan maa-
organisaation tavoitteena 
onkin kasvattaa markkina-
asemaa entisestään, muo-
kata toimintaa entistäkin 
asiakaslähtöisemmäksi ja 
säilyttää Suomen vahva tu-
kijalka. 

”Ropo kasvaa ja kansain-
välistyy kovaa vauhtia. Uusi 
organisaatiorakenne varmis-
taa, että emme menetä kas-
vussa Ropon tärkeimpiä 
kilpailutekijöitä vaan pys-
tymme jatkossakin reagoi-
maan ja tekemään päätök-
siä nopeasti, meillä on vahva 
toimialaosaaminen lähellä 
asiakkaita ja mahdollisim-
man vähän turhaa byrokra-
tiaa”, Sammelvuo kuvailee.  

1.11. alkaen myös Ropo 
Capital -konsernin johtoryh-
mä uudistuu. Ropo Capital 
Suomen toimitusjohtajana 

Sammelvuo edustaa johto-
ryhmässä konsernin tekno-
logiajohtajana sekä Suomen 
maajohtajana. Sammelvuon 
lisäksi johtoryhmään kuulu-
vat konsernin toimitusjohta-
ja Rickard Westlund, konser-
nin kaupallinen johtaja Sami 
Levy, konsernin talousjoh-
taja Toni Rönkkö sekä Ropo 
Capital Ruotsin toimitusjoh-
taja Jonas Ramstedt. 

Ropo Capital tiedotus

Sointu Veivo, Kaisa Kummala, Marja-Leena Tykkyläinen, Ari Räihä ja Lauri Outila kuunte-
lemassa yritysneuvoja Auvo Turpeisen yritystoimintaohjeita.
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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

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIDEn   
 TYöT
• VAHInKOTARKISTUKSET
• LASInVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIn VUOKRAUS
• ILMASTOInnIn HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIDEn HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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

Metsäpalvelu Tuomaala oy
pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MaJoiTUsTa KoKoUs- Ja JUhlaTiloJa 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Ystävänkammarin runoja:

SYYSMETSÄ
Minun liikuntalaji on 
metsässä kulkeminen
ja marjojren poimiminen.

SYYSMIETTEITÄ
Syksy on pimeää ja märkää.
Se piristää, kun aurinko paistaa.
On kirkasta käydä kävelyllä varhain aamulla.
Sateella ei tule lähdettyä.
Pitää olla sisällä.

Sylvi

SYYSTOUHUJA
Kesä armas syksyyn kulki.
Myrskytuuli ohi kulki.
Riipi kesän lehdet puista.
Ne laasta pitää, tämä muista!
Kukat kuihtui – poies kuoli.
Siemenistä kuitenkin, 
nousee uusi elämä.
Syksyin pitää laasta, pestä kaikki liat pois.
Että kesä uusi jälleen talven jälkeen tulla vois.

Hilkka L. 

Syksyinen luonto on kaunis ja värikäs.
Lehtipuut hehkuu kaikissa väreissä.

S. V.

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

Topi-torin Kauppatie 5 asiakas-
myynnissä erilaisia säilytysra-
sioita, mikropyyheliinoja, joulu-
kortteja ym. pikutavaraa.

Myydään juuri katsastettu Vol-
vo v40, vm. 1999. Kahdet ren-
kaat, ilmastointi, siisti farmari. 
Hinta 600 €. P. 040 665 0205.

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset 
ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 
17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).
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Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKEnnUSPELTITYöT, LISTAT, 
PIIPUnPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-iKKUNaT ja oVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Palveluhakemisto

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

EräKEsKUs
aNoN asE Ja TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

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

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

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

A. REPOLA OY

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

os. Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

TILI- JA VERO-
ASIAINTOIMISTO

TILI- JA VERO- 
ASIAINTOIMISTOT

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Näyttely Pohjantähdessä:
Täyttäkäämme maa, muokatkaamme elämä MUOVILLA

Pudasjärveläinen taiteen 
harrastaja Martti Outilal-
la on Muotoilkaamme maa 
muovilla -näyttely, joka on 
avoinna marraskuun ajan 
joulukuun alkupäiviin saak-
ka taidehuone Pohjantäh-
dessä. Näyttely sisältää 28 
muovikollaaseja ja koosteita 

Tämä mukavasti muotoaan muovautuva muovi
meille melkomoiset meiningit tälläs,
kertakäytöllä källäs 
elintasoloikalla mälläs.

Ruuat paketoi, kääri, pussitti ja kassitti.
Roskikset täytti, maastot ryvötti,
vesistöt valtas, ilman mikropölyllä höysti.

Elollisen elämän altisti,
ehkä mutaatioille altistain,
evoluutiossa ehdollistain.
Välttämättömäksi hivenaineeksi,
vitaaliaineeksi ehkä vitamiiniksi
mukautuen.
Yhdessä me teemme tämän! 

Martti Outila

sekatekniikalla tehtynä.
Outila kertoi vuosikym-

menten ajan mielessä muhi-
neen, että tarttis jotain tuosta 
muovinroinasta tehdä. 

-Toimeen pääsin, kun 
koti oli kertynyt täyteen 
muovikrääsää. Aikani nii-
tä katselin, kääntelin, kuin-
ka noita koota, muokata ja 
käsitellä. Siitä sitten kokei-
lemaan ja näyttelyn taidete-
okset alkoivat pulpahdella 
mielen syövereistä. Näytteil-
le haalatut taideteokset on 
muotoiltu hieman liioitellen 
ja provosoiden, jotka toivot-
tavasti avautuvat vaivatta 
katselijalle. 

Näyttelyn pystytyksessä 
oli apuna vaimo Seija Outila. 

Outila kertoo harrasta-
neensa maalausta kansakou-
lusta saakka. Harrastami-
nen on ollut pitkän elämän 
varrella joskus aktiivisem-
paa, välillä taas on hiljai-
sempaa. -80 luvulla Outila 
kertoi maalanneensa maise-
matauluja, joita meni hyvin 
kaupaksikin. Siihen aikaan 
oli myös useita näyttely-
jä – lähes vuosittain. Tämän 
vuosituhannen alkupuolel-
la oli pari näyttelyä ja vuon-
na 2017 ”Leikimme, huu-
damme – mitä muutamme” 
-näyttely Pudasjärven kirjas-
tossa. 

Maalaus- ja muuta taide-
harrastusta Outila tekee ko-

Kuusamolainen kuvanveistäjä Seppo Koutaniemi ihastelee 
”nostot” -taideteosta. Koutaniemi oli juuri purkanut Outi-
lan näyttelyn alta syys-lokakuun ajan Pohjantähdessä ol-
leen veistosnäyttelynsä. 

tonaan Kurenalla. Hän ni-
mittää taideharrastukselle 
pyhitettyä huonettaan työ-
pajaksi. 

Työelämänsä Outila ker-
too kuluneen sekalaisissa 
töissä eri puolilla Suomea. 

-Talvet etelässä, kesät 
yleensä kotiseudulla. Asuin-
paikkoina ovat Pudasjärvel-
lä olleet Kollajan Naisjärven 
rannalla, Taipaleenharjussa 
ja nykyisin Kurenalla. HT

Martti Outilan Jatkuvan kas-
vun idimaryp (pyramidi) ja 

pyörre -teos hallitsee en-
simmäistä näyttelyhuonetta. 

Vieraslajeja tulevaisuudes-
ta edustaa ”Lusikkasuu” 
-teos. 
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Kurenalan Kyläyhdistys ry:n
sääNTöMääräiNEN 

sYYsKoKoUs
 ma 23.11.2020 klo 18.00 Halla Cafessa.

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
HallitusTervetuloa!

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään Hirsikampuk-
sen liikuntasalissa 
torstaina 12. päivänä 
marraskuuta 2020 al-
kaen klo 16:00. 
Luettelo kokoukses-
sa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 
6.11.2020 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtä-
vänä kaupungin ylei-
sessä tietoverkossa 
17.11.2020 alkaen.

Pudasjärvi 30.10.2020 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Pudasjärven Invalidit ry:n
PIKKUJOULU

TERVETULOA!

pe 27.11.2020 klo 14-17  
Palvelukeskuksessa,  

Kauppatie 25.

Hallitus”Ken lahjan tuo - hän lahjan saa!”

Ilmoittautuminen su 22.11. mennessä  
Annikille p. 0400 104 208

Omavastuuosuus jäseniltä 10,00€/hlö,
ei jäsen 15,00€/hlö.

Ma 9.11.

EloKUVa-
ilTa

pohjantähdessä

● Klo 18.00 
risTo 

räppääJä Ja 
Väärä ViNCENT 

-S- 6€ 
● Klo 19.30 

ToVE 
EloKUVa
 -K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

pudasjärven reserviupseerit ry  
sääNTöMääräiNEN 

sYYsKoKoUs 
 to 19.11.2020 klo 18.00 osoitteessa 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi, 
Ahosen kiinteistö.

Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! Hallitus

pudasjärven ilmailukerho
sääNTöMääräiNEN 

sYYsKoKoUs  
su 15.11.2020 klo 13.00 alkaen 

lentokentällä.
Vanhat ja uudet jäsenet tervetuloa!

Hallitus  

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sanan- ja 
rukouksenilta klo 18

Lämpimästi tervetuloa!

pudasjärven Kokoomus ry:n 
EhdoKaspalaVEri 

on ke 11.11. klo 14.00 
Ravintola Meritan kabinetissa. 

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

P17 Futsal Liigan avaus 
FC Kurenpojat - AS Moon la 7.11. klo 15 TS-salilla. 
Edellytämme maskin käyttöä.  Tervetuloa!

FC Kurenpojat

Pudasjärven Vasemmiston syyskokouksessa 
vahvistettiin kuntavaaliehdokkaita
Pudasjärven Vasemmisto 
kokoontui sunnuntaina 1.11. 
syyskokouksen merkeis-
sä. Päätöksiä nuijittiin mo-
nelta kantilta. Johtokunnak-
si muodostui pieni ja ketterä 
4-henkinen ryhmä. Antti Ti-
hinen, Taisto Puurunen, Tee-
mu Ojala ja Leena Rantala.

Katseet olivat vahvas-
ti kunnallisvaaleissa, jotka 
järjestetään 18.4.2021 ja ko-
kouksessa vahvistettiinkin 
jo ensimmäiset Vasemmis-
toliiton Pudasjärven ehdok-
kaat. Ehdokassuostumuksen 
ovat allekirjoittaneet tähän 
mennessä Pentti Kortesal-
mi, Teemu Ojala, Paavo Tihi-
nen, Erkki Honkanen ja Ant-
ti Tihinen. Lisäksi varmoja 
ja hivenen harkitsevia eh-
dokkaita on tiedossa ja odo-
tammekin innolla seuraavaa 
kokousta, jossa saamme vah-
vistaa lisää ehdokkaita kun-
nallisvaaleihin.

Vaaliteemoista myös kes-
kusteltiin ja keskustelun joh-
topäätöksenä lähdemme 

vaaleihin neljällä vaalikär-
jellä.

1. Talouden tasapainon 
saavuttaminen on ensisi-
jaisen tärkeää Pudasjärven 
kaupungin ja kaupunkilais-
ten kannalta. Meille on puo-
lueosastona tärkeää saattaa 
kaupungin talous tasapai-
noon. Talouden osalta tasa-
painon löydyttyä on tärkeää 
myös pitää talous tasapai-
nossa pitkäjänteisellä pää-
töksenteolla, joka kantaa yli 
vaalikausien.

2. Ympäristö ja luonto on 
osastollemme tärkeä asia. 
Ympäristöystävällinen toi-
minta ja päätöksenteko on 
noussut voimalla Pudasjär-
ven Vasemmiston vaalikär-
kien joukkoon. Kaupungin 
hallitsemia maa-alueita on 
hallinnoitava mahdollisim-
man ympäristöystävällisillä 
tavoilla - kuitenkin niin, että 
metsätalouskäyttö on mah-
dollista myös tulevaisuudes-
sa. Kaupungin päätöksente-
ossa tulee ottaa ympäristö ja 

ympäristövaikutukset huo-
mioon jo päätöksien valmis-
teluvaiheessa. 

3. Hyvät palvelut kaikil-
le, ei harvoille. Tähän koko-
naisuuteen mahtuu sisälleen 
niin palveluiden laatuun liit-
tyvät asiat, palveluiden saa-
tavuus määrällisesti kuin 

myös alueellisesti. Kaupun-
gilla on oltava vahva rooli 
kaupunkilaisten tasapuoli-
sena hyvinvoinnin edistäjä-
nä ja tuottajana. Oikein mi-
toitetut sekä hyvin saatavilla 
olevat peruspalvelut ja ar-
jentuki ovat tärkeitä kritee-
rejä myös ennaltaehkäise-

vän toiminnan kannalta. 
4. Inhimillisyys. Pudas-

järven Vasemmiston eh-
dokkaiden näkökulmasta 
kaikki ihmiset ovat tärkei-
tä yksilöitä. Ihmisyys on Va-
semmistoliitossa ollut aina 
tärkeä elementti. Ihmisyy-
dellä on painoarvoa niin ar-

vona, kuin myös ohjenuora-
na päätöksenteossa ja siihen 
arvoon kuuluu myös asialli-
nen käytös muita kohtaan.

Me haluamme tehdä Pu-
dasjärvestä hyvän paikan 
elää kaikille!

Antti Tihinen 

Syyskokousväki kokoontuneena Antti ja Taija Tihisen kotiin. Samalla vietettiin nuorimman osallistujan Lotta Tihisen 
4-vuotissynttäreitä. Kuva Heimo Turunen.

MURSUNTIEN PERUSPARANNUK-
SEN SUUNNITELMAEHDOTUS
Sweco Ympäristö Oy on Pudasjärven kaupungin 
toimeksiannosta laatinut Mursuntien peruspa-
rannuksen suunnitelmaehdotuksen. Suunnite-
lamaehdotus pidetään maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävänä 5.11. 
– 23.11.2020
Suunnitelmat ovat nähtävänä Pudasjär-
ven kaupungin internetsivuilla osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi   sekä Pudasjärven kaupungin-
talolla ( Varsitie 7 /asiakaspalvelu). 
Suunnitelmista voi esittää mielipiteensä 
23.11.2020 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoit-
teella: Pudasjärven kaupunki, Tekninen ja ympä-
ristötoiminta, PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi tai 
sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi. 
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044.

Tekninen ja ympäristötoiminta

PUDASJARVI.FI

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Tanssit salissa

Avoinna:

PerjantaisinMaanantaisin

Lauantaisin
Tiistaisin

Keskiviikkoisin

Sunnuntaisin
Torstaisin

klo 13.00-20.00

PALVELEMME:

klo 13.00-20.00

klo 13.00-01.00

klo 13.00-20.00

klo 15.00-01.00

klo 15.00-01.00

klo 15.00-20.00

Tervetuloa!

Ei pääsymaksua.

Ei pääsymaksua.
Valomerkki klo 24.00.

Valomerkki klo 24.00.

Valomerkki klo 24.00.

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

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.
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Vanhoille tarinoille uusi elämä 
– Ajan Aallot näyttely kirjastossa

Pudasjärveltä kotoisin ole-
va, nykyään Oulussa asuva, 
itseoppinut moderni runon-
laulaja, tarinoitsija ja kuvan 
tekijä Marianne Komulainen 
asetti Pudasjärven kirjastoon 
näytteille uudelleentulkin-
tansa Kalevalaisesta tarinas-
ta ja sen naishahmoista sekä 
päähenkilöstä, joka kirjoitet-
tiin mieheksi. 

-Mutta entä jos hänet 
olisikin kirjoitettu naisek-
si, millainen tarina hänellä 
silloin olisi ollut, kysyin ja 
näyttely on vastaus siihen, 
totesi Komulainen. 

Ajan Aallot -näyttelyn 
avajaiset olivat tiistaina 3.11. 
Komulainen kertoi taustaa, 
kuinka innostui Meri Läh-
teenoksan avulla tekemään 
näyttelyä ja siitä kuinka 
kaikki tavallaan sai alkun-
sa. Sitten käytiin teokset läpi 
yksi kerrallaan, jossa Läh-
teenoksa luki jokaiseen tau-
lun liittyvän runon. 

Kuvitettuja tarinoita ja 
runoja sisältävät näyttely-
työt ovat esillä kirjastossa 
marraskuun ajan. 

Kun maailma lakkaa ker-
tomasta jotain tarinaa, tari-
nan sankarit vetäytyvät sin-
ne mistä tulivatkin, mutta 
imeytyvät kuitenkin maa-

han ja jättävät jälkensä uu-
den tarinan pohjaksi - kuin 
aallot rannalle seuraavaa 
aaltoa vastaan. Tämä on se 
seuraava aalto, tämän ajan 
aalto minussa.

-Vanhan tarinan voi kut-
sua takaisin ja silloin sen voi 
myös ymmärtää eri taval-
la. Ehkä ihmiset ovat unoh-
taneet, mistä ovat tulleet ja 
miksi täällä ollaan olemas-
sa. Ehkä ihmiset ovat unoh-
taneet tässä elämässä, millä 
on oikeasti merkitystä. Sik-
si kutsun nämä tarinat takai-

sin, sanoo Komulainen. 
-Minuun kalevalaiset tari-

nat ovat jättäneet tällaiset jäl-
jet. Jäljen siitä, miten maail-
maan syntyi rakkautta, iloa, 
ymmärrystä ja anteeksian-
toa. Tarinaa kivun merki-
tyksestä ja sen hyväksymi-
sestä. Olen kysynyt itseltäni, 
mistä Väinämöinen syntyi, 
mistä hänen viisautensa on 
peräisin ja mitä siitä on maa-

Aino teokseen taiteilija pyr-
ki tuomaan surumielisyyt-
tä, pakokauhua, ahdistus-
ta, negatiivisia tunnetiloja, 
joista Aino haluaa paeta. 

Kahdessa eri teoksessa 
Vienatar eli ns. nais-Väi-
nämöinen on koko tarinan 
sankari. Komulainen kertoi 
yrittäneensä luomaan hä-
nen kuviinsa hieman mys-
tistä, viisasta olemusta, jo-
takin ei-inhimillistä, koska 
kyseessähän on jumalolen-
to ihmisen vaatteissa. 

näyttelyn avajaisissa Marianne Komulainen kertoi taideteostensa taustaa. Meri Lähteen-
oksa oli runonlukijana ja auttoi aika ajoin kuvien selittämisessä. 

Veran Verstas työpajan ohjaaja Ira Parkkisenniemi oli Mari-
anne Komulaisen apuna runojen ja tarinoiden kuvien laitta-
misessa esille kirjastoon. 

ilmaan syntynyt. Ja entä jos 
Väinämöinen olikin tyttö: 
Vienatar? Ja mitä Kalevalan 
vahvat naiset oikein kantoi-
vat mukanaan meidän ny-
kyisiin elämiimme?

Taiteilijan mukaan al-
kuperäinen Kalevala syn-
tyi siitä, kun runonlaula-
jat lauloivat säkeitään Elias 
Lönnrotille, joka kokosi niis-
tä tarinan. Komulainen oli 
kertonut omaa kalevalaista 

tarinaa Meri Lähteenoksalle 
ja kirjoittanut hänen kannus-
tuksestaan ajatuksia myös 
runoiksi, jotka ovat myös 
näytteillä. Meri auttoi syn-
tytarinoiden kalevalaiseen 
mittaan työstämisessä ja 
muiden runojen hiomisessa. 
Pääkertomukset on saatel-
tu kalevalaiseen poljentoon 
laulettaviksi ja muut hie-
man modernimpaan muo-
toon luettaviksi - kuitenkin 

vanhaan runomittaan niiden 
mytologiastamme ammen-
tavan luonteen vuoksi 

Komulainen kertoi ku-
vittaneensa tarinat sillä mitä 
osaa parhaiten eli mangalla. 

-Ennen taottiin arkisia ta-
varoita metallista alasimella, 
nykyään tietokoneen näp-
päimillä. Aika muuttuu - 
muuttuuko ihminen, todet-
tiin näyttelyn avajaisissa. HT

C-tytöille uudet verryttelyasut
Pudasjärven Urheilijoiden 
C-tytöt ovat kuluneen ke-
sän aikana harjoitelleet kaksi 
kertaa viikossa ja syyskuus-
sa aloitettiin harjoittelemaan 
säännöllisesti kolme kertaa 
viikossa. Lisäksi on yhdes-
sä talkoiltu ja kerätty varoja 
sarjakautta varten.

Harjoituksissa on kulke-
nut säännöllisesti 11-13 pe-
laajaa ja uusiakin pelaajia 
on saatu mukaan. Sarjakau-
si alkoi tasonmittausturna-
uksella Pudasjärvellä 3.10. 
Vierailevat joukkueet tulivat 
Kuusamosta ja Torniosta. 
Turnauksen järjestämisvas-
tuu oli lentopallojaostolla ja 
järjestelyt sujuivat hyvin yh-
dessä touhuten ja osallistu-
en.

Tyttöjen pelit sujuivat pit-
kän pelitauon jälkeen hyvin 
ja kehitystä huomattiin ta-
pahtuneen. Peli Kuusamoa 
vastaan oli tiukka ja tasai-
nen. Pisteet menivät kuiten-
kin 3-0 Kuusamoon. Toinen 
peli pelattiin Torniota vas-
taan ja se voitettiin puoles-
taan 3-0. 

Kauden toinen turnaus 
pelattiin Muurolassa 24.10. 
ja vastassa oli joukkueet Ro-
vaniemeltä, Kuhmosta ja 
Haukiputaalta. Turnaukses-
sa tytöt esittivät hienoa peliä 
ja otteista näkyi pelaamisen 
iloa ja yhdessä tekemisen 
riemua. Tytöt voittivat yh-
den ottelun ja kahdesta pe-
listä tuli niukka tappio. Seu-
raava turnaus pelataan 

Pudasjärvellä 15.11. ja koro-
naohjeistusten vuoksi yleisö 
ei valitettavasti pääse kan-
nustamaan tyttöjä paikan 
päälle. 

Paikalliset yritykset ja yh-
teisöt ovat kiitettävästi tu-
keneet tyttöjen lentopallo-
harrastusta ja tästä iso kiitos 
kuuluu myös heille.

Viimeisimpänä on han-
kittu uudet verryttelyasut 
ja niiden luovutustilaisuus 
järjestettiin 28.10. K-Super-
marketissa. Luovutustilai-
suudessa K-Supermarketin 
edustajana toimi kauppi-
as Tommi Niskanen ja Pu-
dasjärven Taksimatkoilta oli 
paikalla Piia Savela. 

Mari Ritola
Kuvassa näkyy lentopalloilevat C-tytöt ja valmentajat Kauko Tervonen ja Aki Ritola. Ku-
vasta puuttuu valmentaja Vesa-Matti Ritola. 
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Nenäpäivä-tarjoukset ovat voimassa 15.11.2020 asti.

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

Apteekki 
Hoitava 

nenäsuihke 
10 ml

7,50€
(norm. 9,48)

Apteekki 
Hoitava nenäsumute 

Dekspantenoli 
25 ml

8,00€
(norm. 10,10)

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Lahjavinkkejä:
LUE miten syntyi Pudasjärven 

SUURIN VERONMAKSAJA.
50 vuotta ja 100 miljoonaa euroa.
Sahaus alkoi 15.5.1972, pysyvistä 
ja alihankkijoiden palkoista ja puu-
noston piste hinta alkaen vuonna 

1985 nosti puun hintaa 3-5 %)
SAHAAJAKISÄLLI 

kirja sen kertoo.
Sahaajakisällissä kirjassa on yrit-
täjäksi aikoville sanomaa, miten 
liiketoiminta, vaikka alussa pientä 
ja vaatimatonta, voi kasvaa isoksi. 
Kasvu on eri valmiuksien kautta. 
Usein alussa yrittäjä tekee, myy 
ja toimittaa tuotteet, rahat ontoi-
sessa taskussa ja laskut toisessa. 
Toiminnan kasvaessa, yrittäjä al-
kaa jakaa töitä, myyntiin, tuotan-
toon, seurantaan tulee henkilöitä. 
Kasvu tarvitsee, oman toiminnan 
ja tuotteiden vertaamista, kilpaili-
joitten tuote/palvelu ratkaisuun ja 
suunnata omia ratkaisuja, siihen 
suuntaan, missä näkee kasvun 
mahdollisuuksia, omilla paremmil-
la ratkaisuilla. Muutaman vuoden 
toimiessa, tulee vuotuisen ja pitkän 
tähtäimen suunnittelu. Niissä tar-
kasteluissa näkee, missä kysyntä 
kasvaa ja omat vahvuudet ovat 
parhaat. Toimintaa voi ohjata, kuin 
autoa. 

OPINTOMATKA
Opintomatka kirja kertoo neljän 
yrittäjän USA:n matkasta missä he 
tutustuivat sikäläisiin uusiin ja van-
hoihin yrityksiin

Kirja kertoo-Miten Henry Ford, 
vaimonsa Clara kanssa keksi ben-
siinimoottorin ja siitä alkoi Ford au-
tojen valmistus. 

- Miten Walt Disney sai kipinän 
Mikki Hiiren, Aku Ankka, Tiku ja 
Taku ja muiden sarjakuvahahmo-
jen, luomiseen, sekä Disney-huvi-
puistojen rakentamiseen.

Miten Dick ja Mac Donald”sit 
pani alulle pikaruokaravintolan, 
mistä Ray Krocin johdolla syntyi 
maailman isoin ravintolaketju. 

Kaikki nämä menestyneet yri-
tykset, aloittivat samalla tavalla. 
Välillä rahat loppuivat, voitiin tehdä 
konkurssikin, mutta siinä saatiin li-
säkokemusta ja toimintaa jatkettiin.

SuKeLLuSveNe-
SeIKKAILu

Sukellusveneseikkailu kirja kertoo, 
miten EI kannata mennä vieraalle 
toimialalle, kun osaamista, matkai-
lun, sukeltamisen osaamista, me-
renkulun, puhumattakaan. Sukel-
lusveneen operaatioluvista ei ollut 
hajuakaan, eikä muustakaan. 

Tässä liiketoiminnassa, kuin mo-
nesti muulloinkin mennään, merta 
edemmän kalaan, vaikka kaikki 
mahdollisuudet on lähempänä, 
kuin nähdään.

uuSI eLÄMÄ 
Uusi elämä kirja kertoo, kun tervey-
den, omaisuuden ja luottotietonsa, 
menettäneenä entinen yrittäjä 
temppuilee, tullakseen toimeen 
perheensä kanssa.

NuOrI yrITTÄJÄ
Nuori yrittäjä kirja kertoo, elämän-
vaiheistaan, perheen perustami-
sesta, työelämään alkamisesta. 
Innostus korkealla, oppiminen, 
kantapään kautta. Tuli vääriä va-
lintoja, kuten vanhan pyöräkoneen 
hankinta ym. Mutta kaikki oli opiksi.
Todellinen autoalan asiantuntia 
nosti Fordin ylös menestykseen ja 
sai potkut, mutta meni toiseen au-
totehtaaseen ja nosti sen edelle, 
edellisestä.

Peli on kovaa, ja häikäilemättö-
mät toimet on käytössä, mutta sii-
täkin, autoinsinööri selvisi. 

Pitkillä automatkoilla yrittäjät 
keskustelivat omien yritysten ti-
lanteista, maailman politiikasta ja 
muistelivat Lee Iacoccan kirjaa, 
Fordin ja Chryslerin ajalta. 

Opintomatkan lopussa tutustut-
tiin Tyynenmeren, vedenalaiseen 
maailmaan.

POIKA
Poika kirjan tarina kertoo sodan-
jälkeisen suomen rakentamisesta, 
traktorin kanssa yrittämisestä ja 
tekemisen innostus ja osaaminen 
oli opittu, ilman mitään koulutusta. 

Kirjat myynnissä 
Pudasjärvellä

 M-Tavaratalossa. 

OTA 3
 MAKSA 2

Talven tulo saa muutkin kuin varsinaiset muut-
tolinnut liikkeelle niin Suomessa kuin muual-
lakin. Monet Lapin lajit saapuvat etelämmäksi 
loka-marraskuussa, kuten lapintiaiset ja koski-
karat. Kyse on paikkalinnuista, jotka tavallises-
ti ovat koko vuoden reviirillään, jos olosuhteet 
sen sallivat. Tärkein syy paikkalintujen vaelluk-
selle on ravintopula, joka liittyy kesän hyvään 
pesintätulokseen. Mikäli lintukanta paisuu lii-
an suureksi, kaikille ei riitä ravintoa ja varsinkin 
nuoret linnut lähtevät hanakasti vaeltamaan ra-
vinnon perässä. Yksi tällainen laji on pähkinä-
nakkeli. Osa nakkeleista saapuu rengaslöytöjen 
perusteella kaukaa Venäjän taigalta. 

Pähkinänakkelin paikkauskollisuutta kuvaa 
se, että tavallisesti lähes kaikki linnut ovat hä-
vinneet Suomesta loppukevääseen mennessä. 
Jostain syystä pähkinänakkeli ei viihdy Suomes-
sa, vaikka nakkelin päärotua pesii vakinaisesti 
eteläisessä Ruotsissa. Lisäksi vakinainen kanta 
on Virossa ja Venäjällä aivan Karjalan kannak-
sen tuntumassa. Jää nähtäväksi onko ilmaston 
lämpenemisellä minkäänlaista myönteistä vai-
kutusta pähkinänakkelin leviämiseen. Pähkinä-
nakkelilla esiintyy aika-ajoin massavaelluksia, 
jolloin Suomeen saapuu tuhansia lintuja. Mas-
savaelluksilla lintuja menee Ruotsiin asti ja toi-
sinaan lajia löytyy pesivänä myös Pohjois-Ruot-
sista. Ruotsin eteläinen vakinainen nakkelikanta 
ei juuri ulotu Norrlandin eteläistä rajaa ylem-
mäksi. Suurvaelluksille lähtevät nuoret yksi-
löt ja toisinaan linnut saattavat jäädä pesimään 
Suomeenkin. Parhaina vuosina pesiviä pare-
ja voi olla kymmeniä. Pesivien parien määrä ei 
ole juuri muuttunut viime vuosikymmeninä ja 
suurempaa runsastumista ei ole juuri ollut ha-
vaittavissa. Pähkinänakkeleita saapuu Suomeen 

joka vuosi, mutta massavaellukset tapahtuvat 
noin 10 vuoden välein, toisinaan tiheämmin-
kin. Pesimään jäänyttä nakkelia ei juuri voi olla 
huomaamatta, kun lintu viheltää soidinlauluaan 
kuusen latvasta. Pähkinänakkelin voi löytää pe-
sivänä mistäpäin Suomea tahansa, tosin pääpai-
no on ollut keskisessä Suomessa. 

Pähkinänakkeli saattaa asettua pihapiiriin 
vanhaan tikankoloon tai linnunpönttöön. Tal-
visin pähkinänakkelit liittyvät tiaisparviin ja 
saattavat tulla näin myös ruokinnalle. Etelä-
Suomessa pähkinänakkelit viihtyvät erityisesti 
tammimetsissä ja erilaisissa lehdoissa. Pähkinä-
nakkeleilla on useita alalajeja ja tämän johdos-
ta väritys hieman vaihtelee. Suomessa esiinty-
vät nakkelit ovat erinomaisia puissa kiipeilijöitä 
tikkojen tapaan. On olemassa myös nakkelei-
ta, jotka ovat erikoistuneet kiipeilemään muun 
muassa kallioilla.

Jarmo Vacklin

Nuoria pähkinänakkeleita 
jälleen vaelluksella

Pähkinänakkeleita saapuu Suomeen joka 
vuosi, mutta massavaellukset tapahtuvat 
noin 10 vuoden välein.


