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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Syötekylä on 
Pudasjärven suosituin 

kylä 2020 s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 19.11.2020
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!

ToimiTukseT suoraan TilalTa!
Huom.! nyt myös jalosteet 
Vain ennakkotilauksesta.

Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 4.12.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön VILJAPOSSUA 

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi
emme valitettavasti 
pysty järjestämään

perinteistä joulukonserttia ja 
–kahvitusta tänä vuonna.

OP Pudasjärvi

MA 23.11.

ElokuvA-
iltA

Pohjantähdessä
● Klo 15.00 

tovE 
-K12/9- 10€ 
● Klo 17.00 

PohjoisEn 
sAnkArit

 -S- 8€ 
● Klo 19.00 

EnsiluMi
 -S- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Tomi Illikainen

Ajanvaraukset: 040 148 0553. Kauppatie 5, Pudasjärvi

koulutettu hieroja / urheiluhieroja

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 

•  klassinen hieronta
•  urheiluhieronta
•  passiiviset venyttelyt 

lihastekniikalla

•  lihaskalvohieronta
•  kinesioteippaus
•  henkilökohtainen 

liikunnanohjaus.

Maksuvälineenä käy:

• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti
Suksien voitelupalvelu

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.

Mini Cooper  vm. 2002,  
hieno, aj. vain 128 000 
km, kahdet renkaat alu-
vanteilla, ilmastointi.   
 3900 €

Toyota Avensis farmari 
2,0 bens, vm. 2004, hie-
no, ruosteetoon, kahdet 
renkaat, aj. 290 000 km, 
ilmastointi. 2800 €

Toyota Avensis sedan 
1,8 bens. vm. 2004, huol-
tokirja, hyvä sol malli, aj. 
333 tkm, ilmastointi, kah-
det renkaat.  2500 €

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

Toyota Avensis farma-
ri 2,0 diesel, vm. 2004, 
huoltokirja, kahdet ren-
kaat, aj. 373 tkm, ilmas-
tointi, hyvä. 2200 €

Villahousuja, villasukkia, nahkakäsineitä, 
nahkarukkasia, turkishattuja, myssyjä, 

lampaantaljoja ym.

Vaatekauppias 
Pudas-Koneen edessä 

pe-la 20.-21.11. 

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulun teoriatunnit  
netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

Järjestäjänä: Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOiva

Omaishoitajaviikon tapahtuma

OmaisOiva kiOskit
Ti 24.11.2020 klo 13.00 - 16.00 Pudasjärven 

kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4 
Tervetuloa tutustumaan lasten- ja nuorten piirustuskampanjan 

upeisiin piirustuksiin kirjastoissa, 
sekä tapaamaan OmaisOivan työntekijöitä. 

Tule paikalle terveenä ja 
suosittelemme oman suu- / 

kasvomaskin käyttöä.

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

VALOSARJA KONSTSMIDE APP 6544 
400 LEDIÄ AMBER ULKOKÄYTTÖÖN
Ulkokäyttöön sopiva 
valosarja, jossa 400 
amberin väristä mikrolediä. 
APP-ohjattava iOS ja 
Android -älylaitteilla. Musta 
johto. Kokonaispituus 1220 
cm. Sisältää muuntajan. 
Kotelointiluokka IP44.

Puiden, kehikoiden tai lipputangon 
koristamiseen sopiva led-sarja. IP44 
ulkokäyttöön. Valo-osuus 9 metriä. 
300 (10 x 30) lämpimän valkoista lediä, 

LATVASARJA CELLO 9M IP44

4995

49-.
staattinen valo. Valojen väli 24 
cm, tummanvihreät nauhat. 
10 metrinen liitosjohto, IP44 
muuntaja.

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

metalliromun keräyStä 
PudaSjärvi-ranua linjalla 
torStaiSta Perjantaihin.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Rakkaamme

Kauko Eero Juhani 
ERVASTI
s. 18.5.1956
k. 1.11.2020

Ei hyvästijättö ole tää,
et pois ole mennyt, vaikka emme sua nää.
Olet tuskamme, onnemme jakanut ain;
siksi sanomme kuten ennenkin vain;
”Hyvää matkaa!”

Rakkaudella kaivaten ja ikävöiden
Aira
Anne ja Matti perheineen
Heli ja Jarkko perheineen
Mervi ja Vesa
Äiti
Siskot perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Heittäkää varoen arkulle multaa,
siellä on pappa, siellä on kultaa
Lastenlapset

Rakkaamme siunattiin läheisten läsnäollessa 14.11.2020.
Lämmin kiitos kaikille meitä muistaneille.

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa su 22.11. kel-
lo 10, Jari Valkonen, Eva-Maria Mustonen, Keijo Piirainen, 
Vox Margarita -kuoro.
Rukous Suomen puolesta -konsertti seurakuntakodissa ti 
24.11. kello 18, Ape Nieminen laulu ja kitara. Vapaa pääsy, 
kolehti seurakunnan lähetystyön nimikkokohteeseen.
Raamattupiiri rippikoulusalissa ke 25.11. kello 18 veto-
vastuussa Heimo Turunen.
Kuorot: Vox Margarita ke 25.11. kello 18, kirkkokuoro to 
19.11. ja to 26.11. kello 18. 
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.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoi-
sin kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä van-
hempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.  
3-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla su 22.11. kel-
lo 13-15. Juhlimme tänä vuonna 3 vuotta täyttäviä lapsia. 
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen lastenohjaajille.
Siioninvirsiseurat seurakuntakodissa pe 20.11. kello 18.
Rauhanyhdistys:  Seurat Kurenalan ry:llä su 22.11. kello 
13 (Urpo Illikainen).
Kastettu: Jamiel Nikolai Vengasaho.
Haudattu: Kauko Eero Juhani Ervasti 64 v.

Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain, Tuo-
miosunnuntain evankeliumiteksti (Matt. 
25:31-46) pistää meidät totisen paikan 
eteen. Olemmeko toimineet niin kuin 
meidän on opetettu ja käsketty toimia, 
vai olemmeko vain uskotelleet niin itsel-
lemme. Sillä siinä vaiheessa, kun Tuomarin 
eteen saavumme, ei enää auta selittelyt, 
eikä puolustuspuheet. On tullut aika teh-
dä tilit selviksi. 

Myös toisaalla, Ilmestyskirjassa, ker-
rotaan viimeisen tuomion hetkistä (Ilm. 
20:12). Siitä, kuinka kirjat avataan, myös 
elämänkirja. Kuolleet tuomitaan sen mu-
kaan mitä kirjoihin on merkitty. Kukin te-
kojensa mukaan.

Ensireaktioni on, että haluaisin kovas-
ti kapinoida näiden tekstien viestiä vas-
taan. Jo rippikoulussa minulle on opetettu, 
että ihminen pelastuu ”yksin uskosta ja yk-
sin armosta, yksin Kristuksen tähden”. Ja sil-
ti, Tuomarin edessä aletaan tarkastellakin 
meidän tekojamme ja jos mahdollista mikä 
vielä pahempaa, tekemättä jättämisiämme. 

Niin mielelläni, kuin Tuomarin edessä 
seisoisinkin pää pystyssä, itsevarmana ja 
itseni pelastuvien joukkoon kuvittelevana 

Tuomari ei anna sille mahdollisuutta. Ah-
distus alkaa hiipiä, kaulus alkaa ahdistaa ja 
rintaa puristaa. Myönnettävä on, etten ole 
onnistunut. Olen kulkenut ohi, olen jättä-
nyt tekemättä. Ja kun olen auttanut, olen 
luultavasti tehnyt sen kuitenkin siksi, että 
niin on odotettu minun tekevän. Tuomari 
näkee ihmisen teot, mutta myös sydämen. 
Hän tutkii motiivit ja vaikuttimet. Ei mei-
tä palkita vääristä syistä tehtyjen, hyvältä 
näyttävien tekojen vuoksi. Niitä tekemättä 
jättämisiä löytyy varmasti riittävästi niiden 
vastapainoksi. Ilman taka-ajatuksia tehdyt 
teot, ne, joilla ei ole yritetty palvella mi-
tään muuta kuin lähimmäistä, hän palkit-
see.

On oikeastaan aika tärkeää, että Tuo-
miosunnuntain tekstit saa meidät ahdistu-
maan ja pohtimaan omaa tilannettamme. 
Kaiken näkevän Tuomarin edessä olemme 
avuttomia. On hyvä, että tiedostamme va-
javaisuutemme. Ahdistuksesta ei ole tar-
peen tehdä pysyvää olotilaa, mutta siihen 
kannattaa säännöllisesti pysähtyä. Evan-
keliumin vakavan sävyn lienee tarkoitus 
muistuttaa meitä, että usko ja armo ei saa 
johtaa meitä välinpitämättömään elämään. 

Se, että uskomme ei tee turhaksi hyviä te-
kojamme vaan usko ja anteeksianto ovat 
juuri ne, jotka saavat meidät tekemään oi-
keita tekoja. 

Jo luomiskertomuksessa kerrotaan, 
että Jumala loi ihmiset omaksi kuvakseen. 
Tekemään niitä tekoja, joita Jumala tar-
koitti meidät tekemään. Välillä inhimillisyys 
ottaa meissä vallan ja unohdamme teh-
tävämme. Omatunto kertoo meille kyl-
lä, kun olemme joutunut harhaan. Silloin 
ei auta kuin pyytää anteeksi ja yrittää uu-
delleen. 

Tuomiomme tai pelastuksemme pe-
rustana ei lopulta kuitenkaan ole tekom-
me, vaan niin kuin jo siellä rippikoulussa 
opetettiin: ”Yksin uskosta, yksin armosta, yk-
sin Kristuksen tähden”. Eli uskomme siihen, 
että Jumala on kaikessa rakkaudessaan uh-
rannut Poikansa Jeesuksen vapauttaak-
seen meidät ikuisesta kuolemasta.

Tiina Inkeroinen

Tuomarin edessä

Joulunavaus toteutetaan 
nykyaikaisena tapahtumana

Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry. 
järjestävät perinteisen jou-
lunavaustilaisuuden tänä 
vuonna uudella konseptil-
la perjantaina 20.11. Jou-
lunavaus on viety virtuaali-
maailmaan sikermänä, joka 
näkyy kaupungin YouTu-
be-kanavalla alkaen kello 18. 
Tällä uudella toimintataval-
la omalta osaltaan haluavat 
sekä kaupunki että yrittä-
jät pitää huolta kansalaisten 
terveydestä.

Koska joulu on odotet-

tu juhla ja tärkeä hiljentymi-
sen hetki, myös joulukauden 
avaus jouluvaloineen on tär-
keä tapahtuma ja ilon tuoja 
tähän pimeimpään vuoden-
aikaan. Jouluvalot syttyivät 
Kurenalla jo viime viikon 
keskiviikkona. 

Etukäteen kuvatut ohjel-
manumerot esitetään perjan-
taina kaikille, joilla on mah-
dollista seurata tapahtumaa 
erilaisten yhteyksien kautta. 
Näin myös sivukylien asuk-
kaat sekä muualla asuvat 
pääsevät mukaan Pudasjär-
ven vuotuiseen joulunava-
ukseen osoitteessa https://

www.pudasjarvi.fi/virtuaa-
linen-joulunavaus

Yrittäjien puheenjoh-
taja Tommi Niskanen tuo 
yrittäjien tervehdyksen ja 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Anni-Inkeri Tör-
mänen tervehtii kaupungin 
puolesta asukkaita. Lisäk-
si saamme kuulla seura-
kunnan ja Syötteen alueen 
jouluterveiset, koululaisten 
lauluesityksiä ja tapahtu-
man päättää kunniavieraana 
joulupukki.

Jouluarpajaiset ovat 
myös sitä perinnettä, jota ei 
tänäkään vuonna ohiteta. 

Avoimessa jouluarvonnassa 
on palkintoina lahjakortte-
ja pudasjärvisiin yrityksiin, 
uimalippuja Puikkariin, Iijo-
kiseudun yllätyskasseja sekä 
Pudasjärvi-aiheisia lahjaesi-
neitä.

Pudasjärven kaupungin 
mediatuottaja Juha Nyman 
on kuvannut illan ohjelman. 
Ohjaajana on markkinoinnin 
ja viestinnän palvelusuun-
nittelija Minna Hirvonen, 
joka toimii myös illan juon-
tajana. 

Terttu Salmi

Lakarin koulun neljännen luokan tontut viihdyttävät jouluisilla lauluilla. 
Joulunavaukseen oman 
tervehdyksen tuovat myös 
Syötteen karvaiset asuk-
kaat.

On sumuinen, harmaa Marraskuu.
Pimeää – harmaata – ihan masentuu.
Ei huvita mikään, sohvalla makaat.
Näin huonon olon varmasti takaat.
No, mutta hooii!!! – Otappa itteäs niskasta kiinni.
Ulkovaatteet päälle ja pihalle siit’.
Nostappa jalkaa toisen eteen.
Heiluta kättä taakse, eteen! 
Reippaasti hengitä syvään sisään ja ulos.
Pian huomaatkin mikä on tulos!
Aivan kuin heräät - jo sinitaivaan näät,
ja tuoltahan jo aurinko pilkistää.
Linnut lentelee, joki vuolaana virtailee,
kun luonnossa reippaana astelee.
Kurrekin oksalta tervehtii.
Jänöset tuolla puikkelehtii
ja arkana piiloon loikkii.
Pysähdyn ja nautin kaikesta tästä.
Johan lakkas apeuskin häiritsemästä.
Iloisena matkaaja kotiin palaa.
Kotityötkin sujuu – tra-la-lallallal-laa.

Hilkka Liikanen

SykSy
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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

Maista TUTUSTU ihastu UUTUUKSIIMME

799 399 9.-Kpl Kpl

Ingman

CrEaMy  
KErMajääTElöT
850 Ml (3,53/l)  
MyöS laKTooSITToMaT, EI MUUMI

089299
pS

rS

TaRJOUKSET VOImaSSa To-SU 19.-22.11. ELLEI TOISIn maInITa

-16-37%
Plussa-kortilla3

pkt

 

VIKKEläT Kanan SISä-
fIlEEpala, fIlEEVIIpalE  
TaI rapEaT SISäfIlEET
300 g (9,97/Kg)

-21%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 3,79 rs (12,63/kg)

UUTUUS

 

porKKana,  
lanTTU ja pUnajUUrI 
1 Kg, SUoMI

1995
Kg

1295
Kg 895

Kg

5.-
graaVI- ja KylMäSaVU- 
KIrjolohIfIlEEVIIpalEET 
100 g (25,00/Kg)

2
pkt

Yksittäin 2,95 pkt (29,50/kg)

CLaSSIC PIzza 

BaKE hoME pIzzaT
385-405 g (19,73-20,75/Kg)

plo

TammInEn 
pIKKUKInKKU 
n. 1,5 Kg

 aTRIa 
KypSä pErInTEInEn 
harMaaSUolaTTU 
joUlUKInKKU 
n. 3 Kg

Viikon paistoleipä! 
Meillä paistettu! 

PaVé 
hEdElMä- 
lEIpä 
380 g (7,86) 299

Kpl

 aTRIa 
TaKUUMUrEa 
naUdan 
UlKofIlEEpala 
naTUrEll, n. 800 g  

Erä!
pEpSI Max 
1,5l 2-paCK 
(0,73l) 
 SIS. panTIn 0,80

299
Kg

299
Kpl

BRUnO 
KlEMEn- 
TIInIT

Kausi on alkanut! 
Suositut

SUOMI

gLUTEEnITOn
MaKEa Karpalo- 
pEKaanIlEIpä
370 g (10,78/Kg) paKaSTE

 

ananaS
CoSTa rICa

099
Kg

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

Herkullisemmat
pIKKUjoUlUT

COCa-COLa zERO SUgaR
KanElI 
VIrVoITUSjUoMa 
0,5 l (3,78/l)  
SIS. panTIn 0,20

209
Eksoottisen tuttu kausimaku sokeriton

Coca-Cola Kaneli
palaa rajoitetuksi ajaksi. herkullinen 

Coca-Colan ja kanelin makuyhdistelmä tuo 
joulun huulille jännittävällä tavalla.

SUOMI

NYT KESÄN KURAT POIS JA
SUOJAA TALVEN 
TIESUOLAA VASTAAN 

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

TEHOPESU
+

VAHA

TEHOPESU
+

KOVAVAHA
ALKAEN

120€60€
Pudasjärven joulunavaus

perjantaina 20.11. klo 18 virtuaalisesti

Kannattaa Katsoa 
www.pudasjarvi.fi/

virtuaalinen-joulunavaus

Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven Yrittäjät ry ja muut 
yhteistyökumppanit järjestävät perinteisen joulunavaustilaisuuden 

tänä vuonna vähemmän perinteisesti, eli virtuaalisesti.

Ohjelmassa on kaupungin, seurakunnan, 
Pudasjärven Yrittäjien ja Syötteen Matkailuyhdistyksen 

tervehdykset, musiikkiesityksiä sekä tietenkin 
Joulupukin tervehdys. 

Samalla toivotaan, 

että kuntalaiset 

käyttäisivät paikallisia 

palveluja joululahjoja 

yms. hankkiessaan. 
osallistu

arvontaan, 
PalKintoina 

MM. lahJakOrtteJa 

PudaSJärveläiSiin 

YritYkSiin. 

lauantaina 21.11.2020 klo 15-17 
S-market Pudasjärven parkkipaikalla, 
jossa tynnyritulet, makkaranpaistoa ja 

keskustelua.
Paikalla vierailevat puoluesihteeri 

Riikka Pirkkalainen ja 
kansanedustaja Juha Sipilä.

Ilmoittaudu paikalla 
kuntavaaliehdokkaaksi!

Pudasjärven Keskusta järjestää

vaalistartti 
-tapahtuman

Tervetuloa tulille!
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”Mikä siitä tullee? Tullee-
ko siitä mulle koti? Joo, mää 
muutan tänne! Hei, verhot 
puuttuu!” Huutelivat ala-
kouluikäiset pojat kuoros-
sa kun lasitalo-installaatio 
”Lintukoto” oli vielä pysty-
tysvaiheessa.

Lintukoto-installaation 
ensimmäinen osa nähtiin 
Taivalkoskella ja teostrilogi-
an toinen osa avattiin keski-
viikkona 11.11. Pudasjärven 
kirjaston edustalla. Avajaiset 
pidettiin koronaturvallisesti 
virtuaalisesti twitch-tv:n vä-
lityksellä yhteislähetyksenä 
Taivalkosken ja Oulun lasi-
talojen kanssa. Teoksen kau-
niisti valoa hohtava pesä ja 
pesänvartijana toimiva ha-
vulintu kutsuivat kuitenkin 
ohikulkijoita pysähtymään 
Lintukodon äärelle ja nautti-
maan lämmintä glögiä.

losta ja esittäytyvät myös 
henkilökohtaisilla taidete-
oksillaan Virkistysuima-
la Puikkarin kahviossa 3.12. 
saakka.

Lintukotolaiset -taide-
näyttelyssä on esillä mo-
nipuolisesti taiteen eri 
tekniikoita perinteisestä 
maalaustaiteesta ja metal-

Lintukoto valaisee kirjaston pihalla – taideteoksia myös Puikkarissa

ligrafiikasta nykyaikaiseen 
digitaaliseen taiteeseen.

Lasitalon taiteilijat saivat 
kenties näyttelyllään aikaan 
jotain uutta Pudasjärvellä. 
Puikkarissa ei ole aikaisem-
min ollut taidetta esillä. Nyt 
nähtävillä olevasta näytte-
lystä innostuneena, uima-
hallivastaava Aini Seppänen 

Lintukodon havuinen pesä ja pesänvartija.

Lasitalon taiteilijat esittäytyvät teoksillaan Puikkarin kahvi-
ossa 3.12. saakka

Työryhmän jäsenistä olivat avajaispäivänä paikalla Aino 
Hemmilä, Mirjami Mäkelä sekä Tuija Karén. Kuva Tarja 
Hemmilä.

Martti Outila jäi nauttimaan glögiä lasitalon äärelle. Outi-
laa kiinnosti kuvataiteilijana myös Puikkarin taidenäyttely.

tuumasi, että voisivat ehkä 
jatkossakin toimia galleria-
na pudasjärveläisten iloksi. 
Tämä juuri onkin ollut Lasi-
talo-projektin yksi päämää-
ristä; luoda hyvinvointia 
paikkakunnalle taiteen muo-
dossa.

Lintukoto-installaation 
työryhmä: Mike Alves, Aino 
Hentilä, Vilma Jumisko, Tui-
ja Karén, Eetu Lohikoski, Lu-
cien Martineau, Mirjami Mä-
kelä, Teri Tsokkinen ja Kalle 
Tuohimaa sekä Lasitalon 
pesänvartijan valmistanut 
Tommi Maronen. Lasitalon 
kummina toimii Mielen aal-

Tyttärensä kanssa paikal-
le osunutta Soile Graberia 
miellytti erityisesti ajatus sii-
tä, että teoksessa on käytetty 
luonnon- ja kierrätysmateri-
aaleja. Lintukoto teoksessa 
onkin otettu kantaa siihen, 
miten voisimme yksilönä ja 
yhteisönä kantaa kortemme 
kekoon paremman ja eko-
logisemman tulevaisuuden 
hyväksi.

Martti Outilalle maistui 
mukillinen glögiä, samalla 
kun hän ihaili tunnelmallista 
teosta. Itsekin kuvataiteilija-
na toimivaa Outista kiinnos-
ti myös Puikkarin kahviossa 
oleva Lintukotolaiset -taide-
näyttely.

Puikkarin kahviossa 
galleriatoimintaa
Lintukoto-installaation tai-
teilijat astuvat ulos lasita-

lot -yritys sekä pystyttäjänä 
Tolokun Mies Ali.

Pohjois-Pohjanmaalla to-
teutettava ”Luovuutta lasi-
talossa” -taideprojekti toteu-
tetaan yhtä aikaa kolmella 
paikkakunnalla; Pudasjär-
vellä, Taivalkoskella ja Ou-
lussa. Kolmen eri ryhmän 
teokset vuorottelevat, jo-
ten jokaisella paikkakunnal-
la nähdään kolme erilaista 
installaatiota, joista viimei-
set avataan 6.12. kello 18, 
näin ikään virtuaalisesti.

Tuija Karén 

Konekarnevaalit K-Raudassa
Lantmännen Agro järjes-
ti Konekarnevaalit Pudas-
järven K-Raudassa torstaina 
12.11. Mukana oli eri toimi-
joita sekä erilaisia työnäy-
töksiä. 

Deutz-Fahr traktoreista 
oli kaksi erilaista kokoluok-
kaa, samoin kuin Weide-
mann -kuormaajista. Pikku-
näppärä Weidemann 1380 
on pienellä kääntösäteel-
lä pyörähtävä piha- ja puu-
tarhatöihin sopiva työkone, 
joka sopii myös naisen kä-
teen. 

Veijo Kontro saapui Haa-
pajärveltä Hakkipilke Fal-
con 35 klapikoneen kanssa 
antamaan työnäytöstä sekä 
esittelemään laitetta. Kla-

Syötteen Kulttuuriyhdistys 
käynnisti toimintansa ja järjestää 

logon suunnittelukilpailun

Syötteen Kulttuuriyhdistys ry:n perustamiskokous pidet-
tiin Syötekylän Kaupalla. Mukana Matti Kinnunen, Teemu 
Puolakanaho, Kalle Tihinen, Tarja Tihinen ja Atte Särkelä.

Syötteen Kulttuuriyhdistys ry:n perustamiskokous ja hallituksen 
ensimmäinen kokous pidettiin 12.11. Syötekylän Kaupalla.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Tihinen ja sihtee-
riksi/rahastonhoitajaksi Tarja Tihinen. Hallituksen jäseniksi valit-
tiin Atte Särkelä, Matti Kinnunen, Teemu Puolakanaho, Erkki Rii-
hiaho ja varajäseneksi Timo Tahvanainen. ER

Syötteen Kulttuuriyhdistys julistaa kilpailun 
yhdistyksen ilmeen rakentamiseksi.

Ilme sisältää logon ja värimaailman sekä kirjasinasun, työ voi olla kä-
sin piirretty tai tietokoneella tehty. Kilpailuun voi osallistua useammal-
lakin ehdotuksella. Työ on hyvä olla digitaalisessa muodossa, mutta ei 
välttämättä. Syötteen Kulttuuriyhdistys pidättää oikeuden yhdessä voit-
tajan kanssa suunnitella muutoksia työhön tai käyttää vain osan työstä.
Kilpailuun osallistuvat työt toimitetaan joko paperiversioina Syötekylän 
Kaupalle, osoitteeseen Syötekyläntie 1257, 93280 SYÖTE tai sähkö-
postitse kalle.tihinen@gmail.com 
Kilpailu alkaa 1.12.2020 ja päättyy 19.12.2020. Syötteen Kulttuuriyh-
distyksen hallitus valitsee kilpailun voittajan ja voittajalle ilmoitetaan 
myös henkilökohtaisesti. Voittaja julkistetaan 7.1.2021. Voittanut työ 
palkitaan.
Lisätietoja voi kysellä kilpailuvastaavalta Teemu Puolakanaho 046 
967 2698. Syötteen Kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tihinen 
040 524 2541.

LOGOKILPAILU

Veijo Kontro TP Silva Oy:stä esitteli työnäytöksin erillisellä 
moottorilla toimivaa HakkiPilke Falcon -klapikonetta, joka 
on halkaisunopeudeltaan kokoluokassaan markkinoiden 
nopein kone.

pikonetta voi käyttää joko 
traktorivälitteisesti tai omal-
la erillismoottorilla, jollainen 
oli työnäytöksessä mukana. 

Esittelyissä olivat myös 
BMF metsäkuormain-vau-
nuyhdistelmä sekä Varila 
Steel lumilingot.

Ulkona lättykioskissa tar-
joilusta vastasi Pudasjärven 
Maataloustuottajat sekä si-
sällä K-Raudan henkilökun-
ta pitivät huolen kahvi- ja 
mehutarjoilusta. 

Alkuminuuteilta alka-
en ihan iltapäivän loppuun 
saakka koneista kiinnostu-
nutta väkeä pyöri K-Raudan 
näyttelykentällä.

Terttu Salmi

Pudasjärven Maataloustuottajien Juhani Jurmu, Pekka 
Törmänen, Suvi Ronkainen ja Eija Seppälä pitivät huolen, 
että lättyjä riitti kaikille joko ulkona syötynä tai sisällä kah-
vikupposen ääressä.

Traktoreista löytyi moneen työtehtävään sopivia koneita, 
ketterästä Weidemannista aina järeimpään Deutz-Fahriin.
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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
23.-26.11.
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6951195 695
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300 099199300199
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2 pkt
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100549
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100
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10 kpl

pss
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399
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pkt
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pkt pss

2 prk

3 kg/
talous

kpl

3 prk

2 kg/
talous

3690 3490

1990

690

690

2890

21,-

Vaasan
RevITTy-
leIpä
350 g

MA-TI 23.-24.11.  Ke-TO 25.-26.11.

pe-TO 20.-26.11.

Atria Perhetilan
KANAN fIlee-
SuIKAle 1 kg 
hunaja

Vip
AppelSIINI-
TäySMehu
1 l

pkt

Kariniemen
KANANpOjAN

SISäfIleepIhvIT 
400-500 g

RAuTAOSASTOlTATeKSTIIlIOSASTOlTA

599

Kotimainen tuore
SIlAKKAfIlee
pyyntivavaus

Kariniemen
bROIleRIN 
fIleeSuIKAleeT
250-300 g

Kantolan
cReAM cRAcKeR
vOIleIpäKeKSI
400 g

Oikia
SIpSIpuSSIT
250 g

Eldorado
pITKäjyväINeN
RIISI 1 kg

peRjANTAI-lAuANTAI
20.-21.11.

HK
bAlKAN-
MAKKARA-
TANKO
500 g

Hyvä 
suomalainen

ARKIjuuSTO
625-750 g

HK
heRKKuMAKSA-

MAKKARA 
500 g

Suomi
pORKKANA tai

puNAjuuRI
2 kg

169 995
kg kg

Naudan
pAISTI-
jAuhelIhA

Kariniemen 
bROIleRIN-
KOIpIReISI
3 kpl/ras
marinoitu

Viljaporsaan
TuORe KylKI

HK 
lIhApyöRyKäT

360 g tai 
jAuhelIhApIhvIT

330 g

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA päIvä!

Del Monte
ANANAS-
ReNgAS
220/140 g

999
kg595

kg

Porsaan 
TAlOuS-
KyljyKSeT

HK Ehta takuumurea
NAudAN SISäpAIS-
TIpAlA n. 1,2 kg

Atria
gOTleR-
MAKKARA-
TANKO 1 kg

HK
pyTTIpANNu tai  

KANAvIIllOKKI
250-300 g

Eldorado
SpAgheTTI

500 g

Myllyn Paras
cOcKTAIl-

RIISIpIIRAKKA
675 g

Myllyn Paras
TORTTu-
TAIKINA
1 kg

Kuuma
gRIllATTu
bROIleRI
kokonainen

jAuhelIhA
SIKA-NAuTA

Vaasan 
TAIKARuIS
100% pAAhTOleIpä
370 g

HK
buRgeR
100 g

Viennetta
jääTelöKAKuT
0,65 l

Kotimainen
TuORe
KIRjOlOhI

rajoitettu erä

Atria
vAASAN 
KINKKu
palana ja siivuina

Eesti pagar
vAlKOSIpulI- tai  
yRTTIpATONKI
175 g

450

699

250

Moni-
käyttöinen 
neulottu
SOfTShell 
-puSeRO

4995

lIIMApuulevyT 
esim.
18 mm, 20x100cm

Soudal
puulIIMA 
750 g
-vedenkestävä D3

KevyTpReSSuT 
esim. 2x3 m

Mustang KAMIINA
Musta teräs
- Mitat: 28,6 x 28,6 x91,4 cm
- Paino: 52kg
- Lämmitysteho: 5,5 kW
- Lasiluukku

199,-

Airam
yövAlO
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä

495

1990

Tekninen
MIcROfleece 
välIASu

AvAIMeNTeKO, MyöS 

MuSTApäINeN jA 

luKKOTARvIKKeeT

Porsaan 
lIhAKuuTIO

pkt

pe 20.11.    lA 21.11.

- Lämmityskapasiteetti: 
n. 45-50 neliömetriä

- Hormiliitäntä 120 
mm on    

  takan takana
- Korkeus lattiasta 

hormiläh- 
dön keskikohtaan 
780 mm

leluOSASTOlTA

jossa pidennetty selkäosa ja 
vahvistukset kulumiselle alttiissa 
kohdissa. Vetoketjulliset sivutaskut 
ja rintatasku. Kiristimet vyötäröllä. 
Hengittävä, tuulenpitävä ja vettä 
hylkivä.Väri: Musta/harmaa.
Materiaali: Neulesoftshell flee-
ce-vuorilla, hengittävä ja vettä 
hylkivä kalvo, 100% polyesteri, 
420 gsm
Vedenpitävyys: 3000 mm
Hengittävyys: 3000 mm

Yksittäin 1,79 kpl

Radio-ohjattava
TeMppuAuTO
Spin Drifter 360°

hevOSvAuNuT 
jA NuKKe
ääniefekteillä

Erialisia
jOulu-
KAppOjA

Jouluinen
pATAKINTAS

Jouluinen
KeITTTIöpyyhe
2 kpl

Jouluinen
TONTTufleece
130x170 cm

Pienten lasten
TeddypuKu
Koot: 62-74 cm

lASTeN
pyjAMIA
eRIlAISIA

Alkaen

Alkaen

OTAMMe 
vASTAAN 

jOuluKINKKu-
vARAuKSIA!
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Kyläneuvoston viimeinen 
kokoontuminen tälle vuodelle
Pudasjärven kaupungin Ky-
läneuvosto kokoontuu muu-
taman kerran vuodessa eri 
puolilla pitäjää. Vallitsevi-
en poikkeusolojen vuok-
si tämän vuoden viimeinen 
kokous toteutettiin Teams-
etäyhteyksien välityksel-
lä keskiviikkona 11.11., joko 
omalta tietokoneelta tai eri 
kylien etäpisteissä. Paikalla 
oli nelisenkymmentä netti-
linjaa, mutta henkilöitä huo-
mattavasti enemmän. Lienee 
ollut Kyläneuvoston histo-
rian osallistujamäärältään 
suurin kokous.

Tällä kertaa perinteisiä 
kylien kuulumisia ei koko-
uksen alkuun käsitelty, vaan 
annettiin tilaa muille pu-
heenvuoroille.

Heli Huhtamäki toimi ko-
kouksen juontajana ja jakoi 
puheenvuoroja. 

Avaussanat lausui kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen. 

- Kun elokuussa mietit-
tiin, että kuinka korona meitä 
kohtelee seuraavien kuukau-
sien aikana ja miten toteute-
taan tuleva Kyläneuvoston 
kokous, päätimme jo silloin, 
että suositaan tässäkin tapa-
uksessa etäyhteyksiä. Suo-
mi on Euroopan parhaiten 
menestyvä maa pandemian 
suhteen. Me Pudasjärvellä 
olemme säästyneet sairastu-
misilta asiallisen ohjeistuk-
sen sekä niitten noudatta-
misen seurauksena. Näitä 
etäyhteyksiä tullaan myös 
jatkossa suosimaan, totesi 
kaupunginjohtaja ja toivotti 
kaikki kokoukseen osallistu-
vat tervetulleiksi. 

Ensimmäisenä vierailija-
na Pohjois-Pohjanmaan Ky-
lät ry esittäytyi. Toiminnan-
johtaja Esa Aunola muistutti 
heti alkuun, että vuonna 2014 
Pudasjärvi on saanut Vuo-
den kylämyönteisin kunta 
-tittelin, jonka vuosittain va-
litsee Suomen Kuntaliitto ja 
Suomen Kylätoiminta ry.

Voitokas Syötekylä sai Pu-
dasjärven kaupungin Suo-
situin kylä 2020 diplomin 
sekä lahjakortin paikallis-
liikkeisiin. Kuva: Minna Hir-
vonen.

Suomen Kylät ry on val-
takunnallinen järjestö. Maa-
kunnallisiin kyläyhdistyk-
siin kuuluvat rekisteröidyt 
kyläyhdistykset ja rekisteröi-
mättömät kylätoimikunnat, 
Leader-ryhmät sekä muut jä-
senjärjestöt. Pohjois-Pohjan-
maalla on maakunnallisia 
kyläyhdistyksiä 19 kappalet-
ta. Kattavan esittelyn lisäksi 
Aunola kertoi, että juuri nyt 
on valmistelussa Kyläturval-
lisuus 2021 -hanke, joka luo 
kyläturvallisuutta ja toimii 
kriisitilanteessa kunnan tu-
kena. Pyrkimyksenä on, että 
haja-asutusalueilla hanke nä-
kyy arjen turvassa jokaisel-
la toimivalla kylällä. Lisäksi 
Aunola muistutti, että jäsen-
palveluna yhdistyksille on 
myös lakimiespalvelu! Lisä-
tietoja löytyy suomenkylat.fi 
-sivustolta.

Kaupunginjohtaja esitte-
li ensi vuoden kehittämis- ja 
toimintatukien jakoon liitty-
viä asioita.

- Kaupungin säästötoi-
mien vuoksi myös kehittä-
mis- ja toimintatukiin koh-
distuu noin 10 prosentin 
leikkaus. Hakuperusteitten 
pääpaino ja -linjaukset ei-
vät muutu. Yleishyödylliset 
kohteet, joissa on huomioi-
tu mahdollisimman suuret 
ihmisryhmät ovat edelleen 
voimassa. Kehittämis- ja toi-
mintatukien haku alkaa vuo-
denvaihteen jälkeen, tiedotti 
Timonen.

Liikunnanohjaaja Elina 
Wachira antoi tietoa, kuin-
ka saadaan merkityksi oman 
kylän retkeilykohteet tai 
muu merkittävä paikka pil-
vipalveluna toimivaan Li-
pas-järjestelmään.

- Tänne pääsee kuka vaan 
etsimään sopivia retkikoh-
teita osoitteessa lipas.fi. Me 
liikuntapalvelussa päivite-
tään karttaa, kaupungin yllä-
pitäviä sekä muutamia kyli-
en syöttämiä kohteita, kertoi 
Wachira.

Pudasjärven Kehitys Oy 
sekä Syötteen matkailuyh-
distys yhteistyössä alkoivat 
tekemään aluemarkkinoin-
tia erilaisten viestintäkana-
vien kautta. Julkaisukana-
viksi valikoituivat Facebook, 
Instagram, YouTube sekä 
Järjen äärellä -sivusto.

Pudasjärven kaupunki 
lähti innolla mukaan tähän 
yhteiseen some-kampan-
jaan, jonka avulla pyritään 
lisäämään tunnettavuutta ja 
näkyvyyttä sekä paikkakun-
nan monipuolisia matkailu-, 
yritys- ja asumismahdolli-
suuksia.

Järjen äärellä -kampan-
jassa nostettiin esille erilaisia 
pudasjärvisiä ihmisiä hei-
dän omine, vapaamuotoi-
sine tarinoineen tai hullui-
ne valintoineen. Videoissa ei 
ollut erillisiä kasikirjoituksia 
tai ohjauksia. Tarinoitten-
sa kertojat olivat halunneet 
irtaantua oravanpyörästä. 
Pudasjärveltä he kertoivat 
löytäneensä töitä, suvaitse-
vaisuutta sekä aktiivista elä-
mää.

Järjen äärellä -kampan-
ja toteutui niin mallikkaas-
ti, että Pudasjärven kaupun-
ki ja Pudasjärven Kehitys Oy 
päättivät toteuttaa jatkokau-
den, jonka nimeksi tuli Elä 
ihmeessä! -kampanja, jossa 
annettiin ääni kylille. Tämä 
kampanja vietiin sosiaali-
sen median lisäksi televisi-
oon MTV3:n kautta, joka toi 
näkyvyyttä ja tunnettavuut-

Pudasjärvi – Järjen äärellä 
-kampanjan kolmas 
osio toi kylät esille

Pudasjärven kaupunki yh-
dessä Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n ja Syötteen Mat-
kailuyhdistyksen kanssa 
toteuttivat kolmiosaisen 
markkinointikampanjan, 
jonka tulokset ylittivät po-
sitiivisesti.

Tapahtumajärjestämisis-
tä antoi vinkkejä kaupungin 
markkinoinnin ja viestinnän 
palvelusuunnittelija Min-
na Hirvonen. Näinä poik-
keusolojen aikoina uuden-
laiset tapahtumajärjestelyt, 
kuten virtuaalitapahtumat 
ovat varteenotettavia vaihto-
ehtoja.

- Tiettyjen asioitten run-
kona kannattaa käyttää ne-
tistä löytyviä oppaita. Ta-
pahtumien järjestämisessä 
on hyvä olla yhteydessä Pu-
dasjärven kaupunkiin, Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n tai 
Syötteen Matkailuyhdistyk-
seen, riippuen siitä missä 
ja millainen tapahtuma jär-
jestetään. Näin vältyttäisiin 
päällekkäisyyksiltä. Etenkin 
kesäisin ja eri loma-aikoihin 
liitetyt tapahtumat saattavat 
olla yhtä aikaa useamman 
toimijan kanssa. Kaupunki, 
Pudasjärven Kehitys Oy ja 
Syötteen Matkailuyhdistys 
ry avustavat markkinoinnis-
sa ja viestinnässä sekä tapah-
tumien kehittämisessä. Tär-
keintä on, että tapahtumalla 
on perusasiat ja luvat kun-
nossa, oli Minna Hirvosen 
viesti tapahtumajärjestäjille.

”Kylä lähtee” -kam-
panjan voittajakylä  
julkistettiin
Kyläneuvoston kokouksen 
päätteeksi jännityksellä odo-
tettu Kylä lähtee -kampan-
jan yleisöäänestyksen tulos 
ja voittajakylä julkistettiin. 
Äänestäjien kesken arvottu 
Mysteerimatkan voittaja an-
nettiin myös tiedoksi. 

Työryhmän mielestä 
kampanja oli erittäin onnis-
tunut projekti, jollaista ei ole 
juurikaan tällaisella aitou-
della Suomessa tehty kunta-
markkinoinnin osalta. Ym-
päri valtakuntaa on tullut 
palautetta, että Pudasjärvellä 
on ollut loistava ja ainutlaa-
tuinen kampanja!

LähiTapiola Pohjoinen jakaa 23 590 euroa tukea lasten ja 
nuorten harrastustoimintaan syksyllä 2020.  Kaksi kertaa 
vuodessa avattavaan Nuori Pohjoinen -hakuun tuli 54 hake-
musta Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalta, ja niistä 24 on nyt va-
littu tuen saajiksi. Pudasjärveltä tukea sai Pudasjärven 4H-
yhdistys. 

Nuori Pohjoinen -sponsorointikonseptin tavoitteena on 
edistää lasten ja nuorten terveyttä ja kokonaisvaltaista hy-
vinvointia. Tukea saavien 24 kohteen valinnassa painotettiin 
erityisesti harrastustoimintaan osallistumisen matalaa kyn-
nystä ja lasten elämänturvan tukemista.  

- Koronapandemian pitkittyessä ja useiden pohjois- ja 
keskipohjalaisten seurojen sekä perheiden taloustilanteen 
tiukentuessa tukemme tulee varmasti tarpeeseen. Nuori 
Pohjoinen -konseptin avulla mahdollistamme yhä useamman 
lapsen harrastamisen ja tuemme lasten ja nuorten kokonais-
valtaista hyvinvointia lähialueellamme, korostaa LähiTapiola 
Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

Matalan kynnyksen toiminta turvaa erityisesti sellaisten 
nuorten ja lasten eväitä hyvään elämään, jotka muuten saat-
taisivat jäädä kaiken harrastustoiminnan ulkopuolelle. Valin-
nassa huomioitiin myös maantieteellinen monipuolisuus Lä-
hiTapiola Pohjoisen alueella Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla. 
Valitut kohteet hyödyntävät Nuori Pohjoinen -tukea esimer-
kiksi harrastusvarusteisiin, tilavuokriin, valmentajien koulut-
tamiseen ja eri lajien maksuttomiin harrastuskokeiluihin.

LähiTapiola tiedotus

Yli 23 000 euroa 
Nuori Pohjoinen -tukea 

lasten ja nuorten 
harrastamiseen

ta myös valtakunnallisel-
la tasolla. Mediamainonnan 
kontaktitavoitteet ylitettiin 
kaikilla osa-alueilla.

Elä ihmeessä! -kampan-
jalla valittiin Pudasjärven 
suosituin kylä 2020. Kilpai-
luun osallistui 13 kylää, jot-
ka saivat esittäytyä ja tuo-
da omia vahvuuksiaan sekä 
heidän elämäänsä esille. Jo-
kainen kylä sai kilpailussa 
ääniä, mutta mitalikolmikko 
erottui selkeästi.

Kampanjan aikana Pu-
dasjärvi sai paljon positii-
vista palautetta eri kunnilta 
ja kaupungeilta omanlaises-
ta tyylistä tehdä kuntamark-
kinointia. Tämä on antanut 
työryhmälle uskoa jatkaa 
raivaamallaan tiellä, joka on 
osoittautunut vievän oike-
aan suuntaan.

Terttu Salmi

Tule mukaan juhlimaan Kansainvälistä vammaisten päivää!
Invalidiliitto järjestää Kan-
sainvälisenä vammaisten 
päivänä 3.12. tapahtuman, 
jossa juhlistamme vammais-
ten ihmisten yhdenvertais-
ta oikeutta osallistua yhteis-
kuntaan. Tapahtuma alkaa 
kello 16 digitaalisena Teams-
kokouksena. 

Psykologi, filosofian toh-
tori Pirkko Lahti pitää ensin 
juhlapuheen otsikolla ”Juh-
limme yhdessä Kansainvä-
listä vammaisten päivää”.

Nostamme myös virtu-
aalisesti maljat juhlapäivän 
kunniaksi, joten jokainen 
voi varata viereensä vaikka-
pa kahvimukin tai mehula-
sin maljannostamista varten. 

Juhlapuheen herättämis-
tä ajatuksista keskustelevat 

Paralympiamitalisti Hen-
ry Manni on Invalidiliiton 
tsemppilähettiläs. Hän osal-
listuu juhlapuheen virittä-
mään keskustelutiimiin ja 
vastailee yleisön esittämiin 
kysymyksiin.

Lisätiedot ja linkit: www.invalidiliitto.fi/tapahtumat/kansainvalinen-vammaisten-paiva

Rusetti ry:n varapuheenjoh-
taja Marja Pihnala, Aspa-
säätiön hankepäällikkö ja 
yhdenvertaisuusaktiivi Mil-
la Ilonen sekä tsemppilähet-
tiläs ja paralympiamitalisti 
Henry Manni. Kaikki tähän 
Teams-tapahtumaan osallis-
tujat voivat esittää omia ky-
symyksiä ja kommentteja 
chatin kautta.

Teams-tapaamiseen on 
mahdollista osallistua tie-
tokoneella, puhelimella tai 
tabletilla verkkoyhteyden 
kautta. Yhteyksien testaami-
sen vuoksi kokoukseen kan-
nattaa liittyä hyvissä ajoin. 
Istunnon aikana tulee pi-
tää oman laitteen mikrofoni 
ja kamera suljettuna. Mikä-
li laitteessa on jo Teams-so-

vellus, kokous aukeaa auto-
maattisesti.

Pudasjärven Invalidit ry. 
toivottaa jäsenistönsä, sekä 
kaikki asiasta kiinnostuneet 
tervetulleeksi mukaan juh-
limaan Teamsin välityksellä 
Kansainvälistä vammaisten 
päivää joulukuun kolman-
tena, alkaen kello 16. Lisä-
tietoja osallistumisesta täällä 
paikallistasolla antaa yhdis-
tyksen sihteeri.

Invalidiliitto edistää ja ke-
hittää fyysisesti vammaisten ja 
toimintaesteisten henkilöiden 
mahdollisuuksia osallistua, liik-
kua ja elää täysipainoista elä-
mää.

Terttu Salmi

Äänestykseen osallistui 
reipas 2500 äänestäjää, joka 
ylitti moninkertaisesti työ-
ryhmän odotukset. 

Äänestäjistä Mysteerimat-
kan voittajaksi nousi Jukka 
Panumalta. Voittajan kuulu-
misia saamme myöhemmin 
Mysteerimatkan varrelta. 

Pudasjärven jokainen 
kylä sai ääniä, mutta kolmen 
kärki erottui selvästi. Ykkös-
paikasta käytiin tiukka kisa 
parinkymmenen äänen ero-
tuksella. Voittajaksi 355:llä 
äänellä ja 13,84 prosentti-
määrällä tuli Syötekylä, ho-
peaa sai Sarakylä ja pronssi-
paikalle nousi Puhoskylä! 

Voittajakylän kaupunki 
palkitsi 150 euron lahjakor-
tilla pudasjärvisiin liikkei-
siin, diplomilla sekä paljon 
mainetta ja kunniaa pursua-
villa onnitteluilla.

Juhlahumun päätteeksi 
muistettiin kuitenkin päät-
tää seuraavasta Kyläneuvos-
ton kokouksesta, joka pide-
tään keskiviikkona 10.2.2021 
alkaen kello 17.30.

Pudasjärvi lehti 
onnittelee Kylä lähtee -kam-
panjan voittajakylää sekä 

Mysteerimatkan 
voittajaa!

Terttu Salmi
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Syötekylä on Pudasjärven suosituin kylä 2020
Pudasjärven suosituin kylä 
2020 valittiin yleisöäänes-
tyksellä. Syötekylä tuli niu-
kalla äänten enemmistöllä 
valituksi korkeimmalle ko-
rokkeelle.

Syötekylä sijaitsee Syöt-
teen kansallispuiston alueel-
la. Kylässä on Suomen ete-
läisin tunturi Iso-Syöte ja 
Pikku-Syöte laskettelukes-
kuksineen sekä monipuo-
lisine ulkoilureitteineen niin 
kesä- kuin talvikausina. Ky-
lässä on kolme hotellia, ra-

vintoloita, pub, kyläkaup-
pa omine huoltoasemineen, 
kyläkoulu, kahviloita, ruo-
kapaikkoja sekä paljon lo-
ma-asuntoja vakituisten 
asumusten lisäksi. Uudis-
rakentaminen kasvaa koko 
ajan.

Syötekylä on tunnettu 
runsaslumisuudestaan. Tal-
vet ovat pitkiä, joten talvi-
aktiviteeteistä pääsee naut-
timaan vähintäänkin puolet 
vuoden kierrosta. Yleensä 
ensilumi tulee jo lokakuussa, 

mutta kuten kaikkialla muu-
allakin, tämä syksy on vielä 
täysin lumetonta näin mar-
raskuun puolessa välissä.

Syötekylässä toimii aktii-
vinen kyläseura Syötteen ky-
läyhdistys ry.

Yhdistys on perustettu 
20-vuotta sitten ja on edel-
leen voimissaan. Jäseniä 
vuoden 2020 tilastojen mu-
kaan on 70 henkilöä. Jäsenis-
tö osallistuu erilaisiin järjes-
tettäviin tilaisuuksiin joko 
vieraina, talkoolaisina tai 
järjestettävien palvelujen ti-
laajina, joita on noin 35 hen-
kilöä. 

Kyläseuran toimin-
nan tarkoituksena on 
yhä edelleen edistää ky-
län asukkaiden yhteistyö-
tä, omatoimisuutta ja kylän 
elinkelpoisuutta. Poikke-
usolosuhteiden varjossa-
kin yhdistys on pystynyt 
tarjoamaan jäsenille ja pai-
kallisille yrityksille kylä-
työntekijöiden työpalveluja, 
jäsenille tutustumisen ruo-
kailun merkeissä Tunturi-
hotelli Iso-Syötteen Hilltop-
ravintolaan ja lokakuusta 
lähtien kuukauden viimei-
senä tiistaina Hyvinvointitu-
pa-kohtaamisen kylätalolla. 
Muita perinteisiksi muodos-
tuneita tapahtumia ei yhdis-
tys ole voinut järjestää tai ot-
taa osaa niihin vallitsevan 
epidemiatilanteen vuoksi. 
Pois ovat jääneet tänä vuon-
na esim. Luppoveden pilkki-
kisat ja Luppovesi palaa! -ta-
pahtuma.

Yhdistys tekee yhteistyö-

Syötteen kyläyhdistys ry järjestää monenlaisia tapahtumia, sekä osallistuu erilaisiin ta-
pahtumiin. 

Talvikauden yhteinen tapahtuma Syötekylässä on Luppo-
veden pilkkikisat.Talkoolaiset saavat myös ansaittuja taukoja.

tä Livokas ry:n kanssa pitkä-
aikaistyöttömien- ja osatyö-
kykyisten työllistämisessä. 
Työtä olisi tarjolla vuosit-
tain viidelle pitkäaikaistyöt-
tömälle. Anni-Inkeri Törmä-
sen johdolla kyläyhdistys 
on päässyt verkostoitumaan 
muiden kyläyhdistysten 
kanssa työllistämisasioiden 
merkeissä.

Syötteen kyläyhdistys ry. 
toivottaa tervetulleeksi yh-
distyksen toimintaan sekä 
jäseneksi. 

Onhan Syötekylä 
ensimmäinen Pudasjärven 

suosituin kylä! 

Terttu Salmi

Syksyn EU-ruokakassit jaetaan yhteistyössä 
Koronaviruksen aiheutta-
masta poikkeustilasta johtu-
en, EU-ruokakassia on jaettu 
tänä vuonna poikkeukselli-
sella tavalla yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Keväällä 
2020 saaman myönteisen pa-
lautteen vuoksi jako toteu-
tetaan toistamiseen samal-
la tavalla nyt marraskuussa. 
Kaiken kaikkiaan koko Pu-
dasjärven kaupungin alueel-
la on jaossa 600 kappaletta 
EU-ruokakasseja. 

Päävastuun materiaalin 
vastaanottamisesta, pussit-
tamisesta ja kassien lajittele-
misesta kunkin kylän tarpei-
siin, on kantanut Työpetarin 
toiminnanjohtaja Tuomo Jo-
kikokko ahkerien työnte-
kijöidensä kanssa. Kiitos 
heille kaikille valtavasta työ-
panoksesta, joka jatkuu vielä 
jakotilaisuudessa perjantai-
na. Tokmanni lahjoitti muo-
vikassit syksyn jakotilaisuu-
teen.

Pudasjärven kaupungin 
toiminnassa painotetaan yh-
teisöllisyyden edistämis-
tä, jonka tehtävänä on olla 
sillan rakentajana asukkai-
den, seurakunnan edustaji-
en, kaupungin henkilöstön 

ynnä muiden eri toimijoi-
den välillä ja tavoitteena on 
tuoda osallistumisen sekä 
vaikuttamisen keinot kaik-
kien kuntalaisten ulottuvil-
le. Näin saadaan kehitet-
tyä muun muassa palveluja 
sekä uusia konkreettisia ar-
jen toimintatapoja. Samal-
la tavalla seurakunnan stra-
tegiassa painottuu yhteys ja 
osallisuus.  

EU-ruokakassien jako li-
sää yhteisöllisyyttä ja pa-
rantaa sivukylillä asuvien 
yhdenvertaisuutta. Kaupun-
gin yhteisöllisyysvaliokun-
nan kesäkuun kokouksessa 
toivottiin tätä syksyn jako-
tilaisuutta hoidettavaksi ke-
väällä hyväksi koetun toi-
mintamallin mukaisesti. 
Tämän vuoden EU-ruoka-
kassien jakamisessa on täyt-

tynyt monien eri tahojen ja 
pudasjärveläisten toiveet.  

Pudasjärven keskustan 
alueella jako tapahtuu tä-
män viikon perjantaina Suo-
janlinnalla klo 9 alkaen, niin 
kauan kuin kasseja riittää. 
Jokaisella täytyy olla maski 
ja muutenkin tulee noudat-
taa koronaturvaohjeistuksia. 
Maskeja jaetaan paikan pääl-
lä niitä tarvitseville. HK - TS

Työpetarin täsmällisyydestä kertoo suorat ruokakassiri-
vit. Kylät on merkattu lapuilla, joten noutajat löytävät omat 
kassinsa helposti.

Suojalinnan salissa Taunon ja Eevan lisäksi ruokakasseja 
hakemassa Oulunkaaren päihdeohjaaja Petri Lasanen.

Pekka Seliö Työpetarista on ollut monessa EU-ruoka-avustusten pussitus- ja jakotilai-
suuksissa. Seurakunnan diakonissa Eeva Leinonen ja Siuruan Kylä ry:n puuhapete Tauno 
Koivukangas olivat hakemassa omille tahoilleen tarvittavan ruokakassimäärän.
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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

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

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Omaishoito koskettaa jokais-
ta -teemalla alkaa sunnun-
taina 22.11. valtakunnalli-
nen omaishoitajien viikko, 
joka päättyy seuraavana 
sunnuntaina 29.11. Teema-
viikon avaa omaishoitajien 
kirkkopyhä.

Omaishoitajaliiton jäsen-
yhdistykset ovat tahoillaan 
vastanneet poikkeusolojen 
aiheuttamiin tarpeisiin jär-
jestämällä omaishoitajille 
tukea, rajoitukset huomioi-
den.

Omaishoito voi tulla 
osaksi arkea missä tahansa 
elämän vaiheessa – ikään tai 
sukupuoleen katsomatta. 
Suomessa arvioidaan ole-
van noin 350 000 omaishoi-
totilannetta.

Liiton jäsenyhdistykset 
järjestävät rajoitusten sal-
limissa puitteissa teema-
viikolla omia tapahtumia 
eri puolilla Suomea. Tee-
maviikon tapahtumat löy-
tyvät verkkosivulta www.
omaishoitajat.fi/teemaviik-

ko.
- Viikko tuo esiin 

omaishoitajien merkityksel-
listä panosta sekä omaishoi-
toyhteisön monipuolisia tu-
kimuotoja, joita on lisätty 
ja kehitetty korona-aikana, 
kertoo Omaishoitajaliiton 
toiminnanjohtaja Sari-Min-
na Tervonen. 

Valtakunnallisen viikon 
päätapahtuma on keskiviik-
kona 25.11. kello 13, jolloin 
julkaistaan Omaishoitajalii-
ton tekemä juhlavideo, mis-

sä juontajana ja esiintyjänä 
toimii muusikko Joel Hal-
likainen. Videolla on mu-
siikkia, haastatteluja, kes-
kustelua sekä omaishoidon 
arkea.

Omaishoitajaliitto ja jä-
senyhdistykset tahoillaan 
tarjoavat muun muassa laa-
jennetusti neuvontaa Kysy 
omaishoidosta -chatissa, 
missä liiton ja yhdistysten 
ammattilaiset vastaavat ky-
symyksiin. Lisäksi Omais-
hoidon vertaischatissa voi 

keskustella mieltä askarrut-
tavista asioista vapaaehtois-
ten kanssa.

Torstaina 19.11. julkais-
tavassa Omaishoitajaliiton 
Lähellä -lehdessä eduskun-
nan puhemies Anu Vehvi-
läinen tervehtii omaishoi-
tajia. 

- Koko eduskunnan 
ja omasta puolestani ha-
luan kiittää teitä jokaista 
omaishoitajaa tekemästän-
ne arvokkaasta hoivatyös-
tä. Työnne ja välittämisen-

ne arvo on korvaamaton 
sekä läheisillenne että koko 
Suomelle, Vehviläinen kiit-
tää tervehdyksessään, joka 
on katsottavissa myös vi-
deona teemaviikon verkko-
sivuilla.

Omaishoitajan päivä ei 
pääty koskaan, vaan päi-
vä kerrallaan on katsottava 
missä mennään.
 
Terttu Salmi 

Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään poikkeusajan järjestelyin
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OSTETAANVUOKRATTAVANA

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € 
+ alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoi-
tykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

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!

Ape Nieminen konsertoi seu-
rakuntakodilla ti 24.11 kel-
lo 18 alkaen. Illan teemana 
on Rukous Suomen puoles-
ta. Viime keväänä syntyi sä-
vel presidentti Kyösti Kal-
lion rukoukseen, jonka hän 
piti talvisodan aikana radios-
sa. Silloin kansa polvistui ru-
koukseen jopa kyläkauppojen 
lattioille. Tuo sama rukous on 
ajankohtainen tänä päivänä-
kin. Ihmiselämä ei ole help-
poa, on monenlaista tuskaa. 
Tulevaisuus näyttää epävar-
malta.

Apu kansallemme tu-
lee psalmin sanoin ylhääl-

Rukous Suomen puolesta-konsertti
tä. Konsertti on vähän hieno 
nimi  ehkä paremmin rukous-
konsertti. Laulujen välissä on 
yhteistä rukousta eri teemois-
ta. Konsertissa noin kym-
menkunta laulua. Ape säes-
tää itseään kitaralla. Rukous 
Suomen puolesta-konsertteja 
on ollut eri puolella Suomea. 
Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy. Kolehti kerätään seura-
kunnan nimikkotyölle. Illas-
sa mukana myös kirkkoherra 
Timo Liikanen. Seurakunnan 
Youtube-kanavan kautta on 
mahdollista osallistua iltaan.

Ape Nieminen

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITyöT SEKä TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

LC Pudasjärvi lahjoitti Nenäpäivän 
neniä päiväkoti Touhulan väelle
Nenäpäivän aattona tors-
taina 12.11. LC Pudasjär-
ven lion Hannele Koukku-
la ja lion Katariina Niemitalo 
kävi lahjoittamassa pussilli-
sen Nenäpäivän neniä jaetta-
vaksi Touhulan väelle.

Lahjoituksen vastaanot-
ti päiväkodin johtaja Mervi 
Kesti ja hän jakoi nenät in-
nokkaille Touhulan pikku-
väelle. Lahjoituksen aikana 
kokoonnuttiin ulos ja otettiin 
myös toisen ryhmän kanssa 
yhteiskuva.

Nenäpäivän keräysva-
roilla autetaan maailman 

kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevia lapsia. Tänä 
vuonna Nenäpäivä auttaa 
yhteensä 17 eri maassa Aa-
siassa, Etelä-Amerikassa ja 
Afrikassa. Nenäpäivää vie-
tetään, jotta jokaisella maa-
ilman lapsella olisi mahdol-
lisuus hyvään ja turvattuun 
elämään. Nenäpäivän lah-
joitusten avulla yhä use-
ampi lapsi pääsee kouluun, 
saa riittävästi ravintoa, ro-
kotetaan tappavien tautien 
ehkäisemiseksi ja kasvaa 
turvallisemmassa ympä-
ristössä. Nenäpäivän visio-

na on Suomi, jossa jokainen 
edistää maailman lasten ih-
misarvoisen elämän toteu-
tumista. Vuosittain sadat tu-
hannet suomalaiset antavat 
oman panoksensa Nenäpäi-
vän kautta maailman lasten 
auttamiseksi lahjoittamalla 
ja tukemalla Nenäpäivän te-
kemää työtä.

LC Pudasjärvi on joka 
vuosi mukana Nenäpäivä 
keräyksessä. 

Monta tapaa  
tehdä hyvää!

Korennolla 1h+k 35 m2. P. 
0400 512 997.

Halutaan ostaa Suzuki PV 
mopo, korjauskuntoinenkin 
käy. Rekisteröitävissä oleva. 
Tarjoa rohkeasti! P. 040 519 
1175, miel viestillä.
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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Torstaisin Sarakylän alueelta 
Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä
Arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

Taksi Piipponen Oy

TyöPETARI ry jakaa

EU-RUOKA-
PAKETTEJA 

Perjantaina 20.11. klo 9.00   
Suojalinnalla, Urheilutie 2. 

Paketteja hakiessa täytyy olla kaikilla maski koronan 
takia. Maskeja jaetaan paikan päällä niitä tarvitsijoille.

Muistetaan turvavälit. 
             Tervetuloa!                            Työpetarin hallitus

HallitusTervetuloa!

Keskustan Kurenalustan 
Paikallisyhdistys Ry:n

syysKoKous
to 26.11.2020 klo 18.00
Liepeen väentuvassa 
Esillä sääntömääräiset asiat.

PuU:n YLEISURhEILUJAOSTO

Tule mukaan yleisurheilujaoston toimintaan. 
TALVIKAUDEn KERHOT JA LAJIKOULUT 
KäynnISTyVäT VIIKOLLA 48.
yU-lajikoulu 10–14 vuotiaille liikuntahallilla
• perjantaisin klo 16.15–17.30,  

ohjaajina Pekka Kinnunen ja Tiina Kuopus
Liikuntakerho 7–9 vuotiaille liikuntahallilla
• maanantaisin klo 16.30–17.30,  

ohjaajina Pekka Kinnunen ja Tiina Kuopus
Tiedustelut 0400 381 548/Kinnunen.

* Kaipaatko tekemistä, 
  Onko sinulla tekemisen puute?
* Toimintaa itsenäisesti mutta yhdessä?  
* Onko sinulla on haaveita?   
* Kiinnostaako sinua yleisurheilu? 

SPR:n Pudasjärven osaston 
SYYSKOKOUS 

su 29.11. klo 18.00 Osviitassa, Kauralantie 3
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus kokoontuu klo 17.00. 
Tervetuloa! Hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sanan- ja 
rukouksenilta klo 18

Lämpimästi tervetuloa!

ALKAVAA
KOULUTUSTA
PUDASJÄRVELLÄ
Haku ammattitutkintoihin nyt

Kasvatus- ja ohjausalan  
ammattitutkinto
kasvatuksen osaamisala
• haku päättyy 22.11.2020, koulutus alkaa 11.1.2021

Puuteollisuuden ammatti- 
tutkinto
sahateollisuuden osaamisala
• haku päättyy 22.11.2020, koulutus alkaa 11.1.2021

Perustutkinnot
Haku yhteis- ja jatkuvassa haussa alkaa 23.2.2021  
ja koulutus alkaa elokuussa.

Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto, sahateollisuuden 
osaamisala
• voi aloittaa myös heti

Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaan- 
hoidon ja huolenpidon osaamisala

Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Valma
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Lisätietoa yksikön koulutuksista: 
osao.fi/pudasjarvi

Lisätietoja koulutuksista: 
Anna Kuosmanen 050 598 8068 tai  
Kaisu Möttönen 050 573 2584
Sähköpostiosoittet ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@osao.fi

Ohjausta hakijoille: OSAO Ovi 
ovi@osao.fi, 040 8266 060

osao.fi

KUULUTUS 
Kaavojen voimaanTULo
Valtuusto on kokouksessaan 08.10.2020 hyväksynyt 
seuraavat kaavat:
1) Kurenalan eteläisen osan asemakaavan osittai-

nen muutos korttelin 201 autopaikkojen kortteli-
alueella;

2) Kovalammenranta-asemakaavan osittainen 
muutos tilalla Kariaho 615-408-2-69. 

Valtuuston päätöksistä ei ole valitettu. 
Kaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Pudasjärvi 17.11.2020 
Kaupunginhallitus 

pudasjarvi.fi

Ohjelmassa jouluateria, puheenvuoroja,
musiikkia, joululauluja ym. 
Ken lahjan tuo, lahjan saa.

Jouluateriasta 10 € maksu paikan päällä.

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen jäsenille 
Pikkujoulu 

ma 7.12. klo 12 seurakuntakeskuksessa.

Tervetuloa!

ilmoittautumiset marraskuun aikana 
Leena Rantala 050 559 9066. 

Jos ilmoittauduit kerhossa, 
se huomioitu. 

su 29.11.2020 klo 14.00 koskenhovilla. 
esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 13.00.
tervetuloa!

PuDasJärven näYttämö rY:n

sYYskokous

Käyn virkistysuimala 
Puikkarissa 3-4 kertaa vii-
kossa. Aloitan aina kunto-
salista, jossa sekä ohjaan, 
että teen levytankohar-

Parhaat tarinat 
kuntosalilla ja saunassa

joituksia. Kuntosalin kävi-
jöiden joukkoon oli tullut 
aikuinen, reilunkokoinen 
mieshenkilö. Satuin kuu-
lemaan, että hänellä on ta-
kana vajaan kymmenen 
vuoden tauko kuntoilusta. 
Lapsi, perhe ja monia mui-
ta tärkeitä asioita. Hieman 
höntsäkiekkoa talvisin, eipä 
juuri muuta. Uskaltauduin 
kysymään, että mitä sanoit 
itsellesi, kun päätit aloittaa 
kuntosaliharjoittelun? Tyy-
pillinen vastaus, joka har-
voin toteutuu. ”Työterveys-
huolto kehotti, mitä tietysti 
olin itsekin jahkaillut, ja täs-
sä sitä on lähdetty pikkuhil-
jaa liikkeelle”. 

Olen tehnyt noin 16 000 
kuntotestiä sekä -ohjelmaa. 
Useita satoja on luonnol-
lisesti siitä joukosta myös 
päässyt kuntoilun syrjään 
kiinni. Voitte vain kuvitel-
la, miten liikuttavan hienolta 
tuntui kuulla ja todeta yhden 
henkilön paluusta kuntoilun 
pariin. No, siitä hyvillä mie-
lin saunaan. Lauteille tuli isä 
parin lapsensa kanssa. Ker-
toivat olevan Arkalan suun-
nalta ja poikkeavansa silloin 
tällöin Puikkarissa. Katsoin 
kai kysyvästi heitä ja isä ker-
toi, miksi täällä. ”Kun po-
jalla on takana viisi hyvää 
kerhopäivää, palkkiona on 
uimaretki Puikkariin”. 

Eipä ole juuri kan-
nustavampaa tapaa vilk-
kaan pojan maltin kehit-
tämiseksi. Kerroin tietysti 
heille kannustavasti asi-
an erinomaisuuden. Kun 
näin pojan vilkkauden 
lasten altaassa, ymmär-
sin isän miettineen ko-
vasti asioita maltin kehit-
tämiseksi. Erinomainen 
esimerkki lainattavaksi!

Viisi asiallista iltaa 
5-8 luokkalaiselta ilman 
riskaapelia keulimisia 
parkkipaikolla ja palkki-
oksi jotain jännää!

Pekka Kinnunen 
liikunnanohjaaja 

P17 Futsal-Liiga FC Kurenpojat - KePS 
la 21.11. klo 15.  Katsojilta edellytetään
kasvomaskien käyttöä ja turvavälejä. Tervetuloa!

FC Kurenpojat

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 0400 499 745
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!Joululehdessä 
KE 23.12.2020

IlmoItuksen koko 1x40 taI 2x40

Kysy lisää:

Varaa ilmoitustilasi  
joululehteen hyVissä ajoin!
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Pudasjärven tuloveroprosenttiin puolen prosentin korotus
Valtuuston kokous aloitet-
tiin Hirsikampuksella tors-
taina 12.11. valiokuntien 
katsauksilla. Hyvinvointi-
valiokunnan puheenjohtaja 
Sointu Veivo toi tietoon Jar-
mo Paloniemen ja Kei-
jo Kaukon terveiset OSA-
On yksiköiden opiskeluihin 
liittyvistä oppivelvollisuus-
iän tuomista tulevaisuuden 
haasteista ja koulutusten ny-
kytilanteesta. Vanhuspalve-
lutyöntekijöiden ja kouluilla 
tarvittavien koulupsyykka-

reiden tilanteet antoivat va-
liokunnalle aiheet ohjausesi-
tyksiin. 

Yhteisöllisyysvaliokun-
nan puheenjohtaja Eero Oi-
na-Panuma antoi kattavat 
tilannekatsaukset kotoutta-
mispalveluista ja nykyisestä 
työllisyystilanteesta. Avoi-
mien työpaikkojen ja työttö-
mien määrien kohtaanto-on-
gelmat ovat suuret. 

Elinympäristövaliokun-
nan puheenjohtaja Kari Tyk-
kyläinen kertoi valiokuntan-

sa määritelleen toimintansa 
painopistealueita tulevalle 
vuodelle sekä kertoi mm. to-
rialueen nykytilanteesta.

Tarkastuslautakunnan 
laatiman arviointikertomuk-
seen vuodelta 2019 kaupun-
ginhallitus on antanut vas-
tauksensa, jotka saatettiin 
valtuuston tietoon.

Valtuustolle esitetyn Pu-
daValtuustolle esitetyn Pu-
dasjärven kaupungin päi-
vitetyn hallintosäännön 
käsittelyn yhteydessä kes-

kusteltiin ja äänestettiin 
luottamushenkilöiden palk-
kioiden 10 prosentin madal-
tamisesta. Nimenhuutoää-
nestyksen jälkeen päivitetty 
hallintosääntö hyväksyttiin 
ja tulee voimaan valtuustolle 
esitetyssä muodossa. Luot-
tamushenkilöiden palkkiot 
säilytettiin siis ennallaan.  

Tuloveroprosentin korot-
tamisesitys käynnisti val-
tuustossa vilkkaan perus-
telukeskustelun puoleen ja 
toiseen. Äänestyksen jäl-

keen valtuusto päätti vuo-
den 2021 tuloveroprosen-
tiksi 21,0, jossa on puolen 
prosentin korotus nykyiseen 
tuloveroprosenttiin. 

Valtuusto vahvisti yk-
simielisesti kiinteistöve-
roprosentit vuodelle 2021 
seuraavasti: yleinen kiinteis-
töveroprosentti 1,00, vaki-
tuiseen asumiseen käytetty 
asunto 0,4, muu asuinraken-
nus 1,10, yleishyödyllinen 
yhteisö 0,40, rakentamaton 
rakennuspaikka 3,50 ja voi-

malaitosrakennukset 3,10 
prosenttia.

Valtuusto sai raportin ta-
lousarvion toteumasta osa-
vuosikatsauksessa ajalta 
1.1-30.9.2020. Katsaus sisäl-
si euromääräisten ja toimin-
nallisten tavoitteiden to-
teuman kaupungin sekä 
toimintojen alueiden että ty-
täryhtiöiden kanssa. 

Sointu Veivo

Jyrkkäkosken fresbee-golfrata oivallinen liikuntapaikka
Kaupunginvaltuuston kokouksen lopussa Marko 

Koivula ja Vesa Riekki esittivät Jyrkkäkosken 
fresbee -golfradasta valtuustoaloitteen.

Kaupunginhallitus on 
päättänyt kesäkuussa, 
että Jyrkkäkosken frisbee-
golfradan rahoitus tar-
kastellaan talousarvion 
valmistelun yhteydessä. 
Esitämme, että ensi vuo-
den talousarvioon sisälly-
tetään 10 000 euroa fris-
beegolfradan loppuun 
rakentamiseen. Kaupun-
ginhallituksen 10.11.hy-
väksymässä investointi-
ohjelmassa frisbeegolfrata 
on jätetty huomiomat-
ta, joten haluamme, että 
investointiohjelmaa tar-
kennetaan vielä frisbee-
golfradan osalta. Koska 
olemme lisäämässä inves-

tointiosaan 10 000 euroa, 
esitämme samalla, että 
kyseinen summa otetaan 
pois maanostoon varatus-
ta rahasta.

Perustelut:
Koronan aikana suositaan 
ulkona tapahtuvaa liikun-
ta – ja virkistystoimintaa. 
Jyrkkäkosken frisbeegol-
frata, johon on nyt saatu 
Pudasjärven Frisbeegolf-
seuran talkoilla tekemä 
reitti ja tarvittavat heitto-
korit valmiiksi, on jo nyt 
aivan loistava liikunta-
paikka. Täyden reitin kier-
täessä aikaa menee pari 
tuntia ja kilometrejäkin tu-

lee lähemmäs neljä ja tämä 
kaikki tapahtuu Korona-
vapaasti ulkoilmassa. Vie-
lä tarvitaan lähtöpaikoille 
ruohomatot sekä opastetau-
lu, mihin tulee koko rata ja 
tarvittavat tekniset tiedot. 
Lisäksi tarvitaan vielä jokai-
selle väylälle omat väyläoh-
jeet ja väyläkartta. 

Käyttäjät ovat nuoria 
kuntalaisia ja heille uudella 
liikuntapaikalla on iso mer-
kitys. Seura on nuori ja he 
ovat suorittaneet valtavan 
työn jo tässä vaiheessa. He 
ovat mm. hankkineet pai-
kallisilta yrityksiltä jo mer-
kittävän summan tukea, 
että korit on saatu, jolloin 
uusi kierros yrittäjille lop-
purahoituksen saamiseksi 
on aika mahdotonta.

Kaupungin tulisi ottaa 
päätöksessään huomioon 

se, että seura on luvannut 
radan käytön olevan mak-
sutonta ja seuran jäsenet 
ovat valmiita myös opasta-
maan ja käyttämään rataa. 
Heillä on myös lainattavia 
välineitä jo valmiina. Tämä 
lisää Jyrkkäkosken alueen 
käyttöä ja samalla parantaa 
Jyrkkäkosken lähiliikunta-
alueen palvelurakennetta. 
Ajanmukaiset opastetau-
lut ja selkeät ohjeet ja väylä-
merkinnät sekä lähtöpaik-
ka antavat radan kiertäjille 
viestiä kaupungin arvos-
tuksesta liikuntapaikalle.

Tällä hetkellä kävijöitä 
on ollut noin 300 eri hen-
kilöä ja arvioitu radan lä-
pikäyntikerrat ovat jo tässä 
vaiheessa lähempänä tuhat-
ta kierrosta. Tämän vuoksi 
näemme, erittäin tärkeäk-
si myös sen, että kaupun-

ki osallistuu loppurakenta-
miseen. 

Mikäli nuori seura jou-
tuu hakemaan rahoitusta 
Oulun seudun Leaderilta 
ja ei ole tässä vaiheessa mi-
tään varmuutta saavatko he 
sitä rahoitusta ja vaikka sai-
sivatkin – he joutuvat ha-
kemaan kaupungilta pus-
kurirahoitusta hankkeen 
eteenpäin viemiseksi. Täs-
sä vaiheessa olisi kaikkien 
kannalta selkein ratkaisu 
tehdä asia loppuun kau-
pungin investointina yh-
teistyössä Pudasjärven fris-
beeseuran kanssa. Samalla 
motivoitaisiin nuoriso ja 
tuodaan valoa tähän vaike-
aan aikaan ja saadaan ihmi-
sille se mieli, että kaupunki 
haluaa kantaa oman kor-
tensa kekoon tässä vaikeas-
sa koronan sävyttämässä ti-

Kaupungin talouden sopeutusohjelma valmistunut
Pudasjärven kaupungin mahdollisuudet tarjota 

hyvät palvelut asukkailleen myös tulevaisuudessa 
vahvistuvat valmistellun sopeutuspaketin 

hyväksymisen myötä.

Pudasjärven kaupungin ti-
linpäätökset vuosilta 2018 
ja 2019 olivat alijäämäisiä. 
Vuonna 2018 alijäämä oli 
noin 4,1 miljoonaa euroa ja 
vuonna 2019 noin 3,5 mil-
joonaa euroa. Vuoden 2020 
talousarvion ja vuoden 
2019 tilinpäätöksen yhtey-
dessä linjattiin, että on tar-
peen valmistella toimenpi-
teitä kaupungin talouden 
tasapainottamiseksi.

Kaupunginhallitus päät-
ti kokouksessaan 11.8, että 
sopeutusohjelman laati-
mistyöhön kumppaniksi 
valitaan FCG Konsultoin-
ti Oy, jonka tehtävänä on 
laatia kaupungin talouden 
sopeutussuunnitelma yh-
dessä kaupungin johtoryh-
män ja vastuuviranhaltijoi-
den kanssa. Hallitus nimesi 
selvitysprosessia varten po-
liittiseen ohjausryhmään 
kaupunginhallituksen, val-
tuuston puheenjohtajiston, 
valtuustoryhmien puheen-

johtajat, kaupunginjohtajan 
ja hallintojohtajan.  

Ohjausryhmän ensim-
mäisessä kokouksessa käy-
tiin läpi FCG:n laatima 
kaupungin toiminta- ja ta-
lousanalyysi, määriteltiin 
sopeutustavoite ja työn ai-
kataulu sekä todettiin, että 
lähtökohtaisesti mitään so-
peutuskeinoja ei rajata työn 
ulkopuolelle. Seuraavis-
sa kokouksissaan ohjaus-
ryhmä käsitteli valmistelun 
alla olevia sopeutuskeino-
ja, niiden toteutuskelpoi-
suutta, hyväksyttävyyttä 
ja riittävyyttä. Ohjausryh-
mä ohjasi kaupungin joh-
toryhmän ja konsulttien 
työtä. Sopeutusohjelma so-
vittiin laadittavaksi vuosil-
le 2021–2023 ja euromääräi-
seksi tavoitteeksi päätettiin 
2,5 miljoonan euron sopeu-
tusvaikutus vuositasolla 
vuoteen 2023 mennessä. Ta-
louden painelaskelmien pe-
rusteella nähtiin, että näin 

vuosikate saadaan reilusti 
positiiviseksi, eikä ns. syö-
mävelkaa enää jouduta ot-
tamaan.

Talouden painelaskel-
man perusteella oli nähtä-
vissä, että mikäli terveh-
dyttäviä toimia ei tehdä, 
Pudasjärven kaupungin ta-
lous täyttää vuonna 2024 
kriisikuntien arviointime-
nettelyn kriteerit. Sopeu-
tustarve näyttäytyi valtion 
koronakompensaatioiden 
jälkeenkin jopa 4–5 miljoo-
nana eurona. Sopeutuspro-
sessissa löydettiin kuitenkin 
paljon vaikuttavia, toteut-
tamiskelpoisia keinoja, joi-
ta viranhaltijat valmisteli-
vat ja ohjausryhmä käsitteli 
kokouksissaan. Työn vaa-
tivuutta lisäsi se, että sosi-
aali- ja terveydenhuolto oli 
kokonaisuuden ulkopuolel-
la. Tavoite pysyi kuitenkin 
hyvin mielessä ja työsken-
telyilmapiiri oli hyvä. Nyt 
ohjausryhmän hyväksymä 
sopeutuspaketti on valmis 
ja se on esitelty kaupungin-
valtuutetuille seminaarissa 
maanantaina 16.11.

Sopeutusohjelma sisäl-
tää sekä toimintakatteeseen 

v. 2021 v. 2022 v. 2023 v. 2024

Verotulojen lisääntymisen vaikutus

Menojen vähentäminen ja 
maksutulojen lisääminen

Yhteensä

550 000

1 166 600

1 716 600

0

511 500

511 500

616 000 

212 000 

828 000

1 166 000

1 890 100

3 056 100

vaikuttavia keinoja eli toi-
mintamenojen vähentä-
mistä ja maksutulojen li-
säämistä että verotulojen 
lisäämistä niin veropro-
senttien korottamisen kuin 
veropohjan laajentamisen-
kin avulla. Seuraavasta 
taulukosta ilmenee toimi-
en kohdistuminen vuosil-
le 2021–2023. Verotus ki-
ristyy kuitenkin ohjelman 
mukaan ainoastaan vuon-
na 2021, koska vuoden 2023 
verotulojen lisääntymi-
nen tulee tuulivoimaloiden 
tuottamasta kiinteistövero-
jen kasvusta. 

Sopeutuskeinot käyttöön 
ottamalla kaupungin ta-
loustilanne vahvistuu huo-
mattavasti ja negatiivinen 
vuosikate saadaan kään-
nettyä reilusti positiivi-

seksi. Mikäli sopeutus to-
teutetaan, vuodesta 2021 
muodostuu ylijäämäinen 
ja tämän myötä kriisikun-
tien arviointimenettelyn 
uhka siirtyy useilla vuosilla 
vuoteen 2027. Sopeutusoh-
jelmassa on myös sellaisia 
toimenpiteitä edelleen val-
misteltaviksi, millä tulevina 
vuosina voidaan kaupun-
gin taloutta tervehdyttää.

Sopeutustyön aikana kä-
siteltiin myös sellaisia kei-
noja, jotka eivät ohjelmaan 
sisälly. Tällaisia olivat mm. 
kouluverkon muuttaminen 
ja kaupungin omaisuuden 
myynti. Kouluverkon osal-
ta tehtiin kaupungin käyt-
töön myös laskelmia parista 
eri vaihtoehdosta. Tulevien 
vuosien julkisen talouden 
kehitys ja palvelutarpeen 

muutos saattavat edellyt-
tää uutta harkintaa. Joka 
tapauksessa Pudasjärven 
kaupungin mahdollisuu-
det tarjota hyvät palvelut 
asukkailleen myös tulevai-
suudessa vahvistuvat val-
mistellun sopeutuspaketin 
hyväksymisen myötä.

Tarkempi sopeutusoh-
jelma toimenpiteineen on 
vielä yksityiskohtien tar-
kistamisen osalta kesken. 
Se valmistuu ja julkais-
taan kaupunginhallituksen 
24.11. kokouksen esityslis-
tan liitteenä.

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja, 
Anni-Inkeri Törmänen 
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja 

lanteessa. Pienillä teoilla 
on suuri merkitys tässä 
ajassa – positiivinen sig-
naali saa paljon aikaan ja 
uskoa meidän arvokkaa-
seen nuorisoon. Pudasjär-
vellä on hyvä elää ja hei-
täkin kuunnellaan!
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Laadukkaat 
kotimaiset 
mönkijän kärryt

KONEKAUPPIAAT

AB Tomas Kjellman Pasi Ahonen
Riuttolehto Oy Esa Ahopelto

SR-tuote Seppo Riihimäki
Hyväkone Tuomo Keskimäki

Solis Traktorit Jussi Lehtonen
BT Agro Tom Hellström

Nordic Oil Jyrki Laulainen

Myyntiedustajat paikalla

Huippulaadukkaat 
voiteluaineet 
syyshintaan!

Nurmiäes/jyräyhdistelmä 6 m

ENNAKKOMYNNISSÄ: 
Jeantil PR 2000 
paalisilppuri

Traktorit 

26–90 hv. 
Takuu 36 kk/ 
2000 tuntia

KONEKIERTUE AIKATAULU:
Ke 25.11. klo 10.00–15.00 

Tampereen Säästö-tex Oy Tornio
To 26.11. klo 10.00–15.00 
IKH Hovimäki Rovaniemi

Pe 27.11. klo 10.00–15.00 
Kuusamo/Kuusamon tropiikki kylpylä

Esittelyssä:
Tapio Sykeharvesteri

24.11.2020 klo 10.00–15.00
Pudasjärvi Pienkonehuolto Keskiaho Oy

p. 050 454 5925

p. 0400 938 719

p. 044 2030 475
www.solis.fi

p. 040 566 9472

p. 0400 446 001

p. 0400 806 165, www.bt-agro.fi

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 • Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007 • www.pienkonehuolto.fi

PÖRINÄPÄIVÄ
tiistaina 24.11.
pienkonehuolto keskiaholla

TARJOAMME 
MunkkikAhviT

ulkOnA
huomioithan turvavälit ja 

käsidesin käytön

> Esillä ja 2021 uutuuksia!
> Paikalla BRP:n aluepäällikkö Juha Mäkimartti
> konekauppiaat kaamoskiertueella

kelkkakaudeN
aVaus

TalVIPOIsTOT

1.400€

Saiman 
hunter vEnE

ovh. 1900€

XPS
synteettinen
2-T öljy
lAATikkO 3x4 l
ovh. 177€

110€

15.340€ + tk 300,-

2021 Summit 
SP 154”
600R ETEC

2021
49 Ranger
600 ACE

12.990€ + tk 300,-

BF2,3
PERäMOOTTORi

690€
NYT

ovh. 990€

599€

Bronco 
TukkikäRRy 1500 kg

ovh. 890€

59 Ranger
600 EFi

10.490€ + tk 300,-

uuTuus 2021

TÄNÄÄN lINgOT -10%
alkaeN

MTD ja CUB 
Cadet lingoT

  laadukaat
MooTTorisahaT

CS-2511 WES
25 cc, 1,1 kW, 2,6 kg

389€

CS-362 WES
35,8 cc, 1,49 kW, 3,8 kg

389€

uuTuus!
Kompakti kevytsaha

2 kPl

2 kPl

2 kPl 960€


