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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tiina Salonpää on 
Pudasjärven 

Merkkihenkilö 2020 
s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 26.11.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

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!

LISÄTIETOJA:

PUDASJÄRVI
TI 1.12. - LA 5.12.

seniorshopsuomi.fi

Liikkuva 
vaatekauppa
nyt lähelläsi!

TO 3.12. klo 16-18
GLÖGIÄ JA
ARVONTOJA! 

JOULUN
AVAUS!

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

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

OLEmmE LOmALLA 21.12.2020 - 4.1.2021.

Joulun toivotuimmat 
HYVÄN OLON LAHJAT rakkaimmille!

HIERONTALAHJAkORTIT 
myynnissä ja lunastettavissa 18.12. saakka!

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, 
Pe 10-15, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 9.12. ja to 17.12.

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi

27.11. – 5.12.2020
Halpa-Hallin tiloissa 

JoUlU
KiRppis!

MUnKKi-
KaHvit 1,50 €
Tervetuloa  
tekemään löytöjä!

avoinna joka päivä 
klo 9.00 – 18.00
Komerot on 
tyhjennetty jälleen  
ja myytävää löytyy  
melkein mitä vain!
Maksu käteisellä.

avajaispäivänä
pe 27.11. 

kävijöiden 
kesken arvotaan 

herkkukori!

lEiKKaa
taltEEn 

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi

27.11. – 5.12.2020
Halpa-Hallin tiloissa 

JoUlU
KiRppis!

MUnKKi-
KaHvit 1,50 €
Tervetuloa  
tekemään löytöjä!

avoinna joka päivä 
klo 9.00 – 18.00
Komerot on 
tyhjennetty jälleen  
ja myytävää löytyy  
melkein mitä vain!
Maksu käteisellä.

avajaispäivänä
pe 27.11. 

kävijöiden 
kesken arvotaan 

herkkukori!

lEiKKaa
taltEEn 

Taivalkoskella os. Kauppatie 12
Joulupuu-lahjakeräys 
Pudasjärven lapsiperheille
30.11-16.12.2020
Ohjeet lahjan hankintaan: 

1. Nouda pakettikortti Pudasjärven S-marketin,
K-supermarketin, M-marketin tai
seurakuntatalon joulukuusesta.

2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty lahja
paketoituna LähiTapiolan toimistolle
(os. Toritie 1, 2.krs, avoinna arkisin klo 12-16.30).

Etsimme korkeimpaan palkkatukeen oikeutettua 
työntekijää kierrätysmyymälä TOPI-torille sekä 

vanhuspalveluun!
Työaika 6,5 h/päivä, ma-pe.

Palkka: 1607,21 €/kk
Yhteydenotot: Tiina Salonpää 0400 289 330 tai

tiina.salonpaa@4h.fi

Tarjous voimassa 26.11.-4.12.2020.

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

LAMINAATTI GOODIY 
TAMMI KALKITTU KL32 8 mm
Vaalea, 1-sauvainen ja aidon 
öljytyn puun tuntuinen 
lankkulaminaatti. Laminaat-
tilattian käyttöluokka on 32. 
Ponttijärjestelmä mahdollis-
taa nopean asennuksen. 

Goodiy Hanko -laminaatti on kau-
nis ja vaalean hillitty 7 mm käyttö-
luokan 31 laminaatti. 2-sauvainen 
kuosi tuo eloisuutta pintaan. 
Helppo asentaa clickit-pontin 
avulla. Hanko-laminaatilla uudis-
tat kodin lattiat edullisesti.

LAMINAATTI GOODIY 7MM 
KL31 HANKO H2233 2,48 m2

995
/m2

695
/m2

RANUAN KALAJALOSTEEN

KALA-AUTO 
pALAA mUiKUN TROOLAUSTAUOLTA! 

pUDASJÄRVEN TORiLLA
TORSTAiSiN KLO 10.00-17.00

ALKAEN 10.12.2020

Ranuan Kalajaloste Oy
045 125 5064

TUOTEVALiKOimA SiiRTYY 
JOULUHERKKUiHiN!
maistiaisina voitokkaat 

kultamitalituotteet!

Ranuan 

Kalajaloste Oy on 

ARTESAANiRUOKA 

2020 Suomen 

mestari.

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

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Perhekirkko seurakuntakodissa su 29.11. kello 10, toimit-
taa Eva-Maria Mustonen, avustaa Rauni Juntti, Tanja Hal-
mekangas, kanttorina Keijo Piirainen.
Raamattupiiri rippikoulusalissa ke 2.12. kello 18 Jari Val-
konen.
Kuorot: Vox Margarita ke 2.12. kello 18, kirkkokuoro to 
26.11. ja to 3.12. keklo 18, Sarakylän kappelikuoro pe 
4.12. kello 18 ja eläkeläisten musiikkipiiri ke 2.12. kello 
13.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa ma 30.11. kello 18.
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.  
Ke 2.12. kello 10 Lasten kauneimmat joululaulut kirkko-
salissa.
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen lastenohjaajille.
Seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisteriin 
1.12.2020 alkaen. Kirkon jäsentietojärjestelmään liittyvät 
asiat, kuten virkatodistukset, sukuselvitykset ja avioliiton 
esteiden tutkinnat tehdään jatkossa Oulun aluekeskusre-
kisterissä. Virkatodistustilauksen voi tehdä suoraan alue-
keskusrekisteriin, p. 08 316 1303 tai kotisivuilla olevalla 
lomakkeella. Kirkkoherranvirastoon jätetyt tilaukset väli-
tetään keskusrekisteriin. Kirkollisiin toimituksiin, ja seu-
rakunnan tiloihin liittyvät asiat hoidetaan edelleen kirkko-
herranviraston kautta, p. 08 882 3100. 
Rauhanyhdistys:  Seurat Kurenalan ry:llä su 29.11. kello 
16 (Eero Illikainen).
Haudattu: Pauli Johannes Timonen 81 v, Esko Aarre Par-
viainen 71 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

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Seurakuntaelämä ja korona (OTS)
Seurakuntaelämän täyssulku keväällä 2020 
oli kokemuksena hämmentävä ja toivotta-
vasti ainutkertainen. Rukoilemme, ettei vas-
taaviin olosuhteisiin jouduta tulevana talve-
na. (ING)

Turvallisuusratkaisut myös kirkon piiris-
sä pyritään toteuttamaan huomioiden pai-
kalliset olot. Tilanne on erilainen Helsingin 
Katajanokalla kuin Oulun Heinäpäässä, saa-
ti Pudasjärven Kurenalusessa.

Seurakuntaelämässä toteutetaan nyt 
eräänlaista hybridimallia. Suurehkoja seura-
kuntajuhlia runsain osallistujamäärin ei jär-
jestetä. Käsihygieniasta ja turvaväleistä pi-
detään huolta. Silti pyrimme pitämään yllä 
monipuolista ja aktiivista seurakuntaelä-

mää, jonka keskus meille ortodokseille on 
aina ehtoollisjumalanpalvelus, liturgia.

Oleellista on pohtia tänä aikana, mitä 
voimme tehdä, ei se, mitä emme saa tehdä. 
Samoin on tärkeää, että kirkko ja seurakun-
ta on läsnä erityisesti niiden elämässä, jotka 
kärsivät koronasta. 

Palaan vielä kevät-kesän taitekohtaan. 
Seurakuntalaisten tapaaminen kesän alka-
essa oli kokemuksena kuin kauan poissaol-
leen perheen jäsenen kohtaaminen. Kirkon 
elämä perustuu kohtaamisiin. Kirkossa koh-
taamme Kristuksen ja toinen toisemme.

Tämä koronakriisi on syventänyt moni-
en kaipuuta Kristuksen luo ja kirkkoäidin 
helmaan. Uskon, että lopulta tämä aika vah-

vistaa kristillisiä kirkkojamme hengellisesti. 
Samalla se paljastaa, kuinka syvästi olemme 
juurtuneita kristinuskoon ja kukin meistä 
omaan kirkkoomme.  

Oulun ortodoksisen seurakunnan ju-
malanpalveluksiin voi osallistua YouTube-
kanavan kautta (www.oosrk.fi). 

Poista, oi Herra, kaikki sairaudet ja kärsi-
mykset ihmisten keskuudesta ja opeta meitä 
arvostamaan elämää ja terve-
yttä lahjoinasi. (Romanian patri-
arkka Danielin rukous)

Siunauksen toivotuksin,
Marko Patronen
kirkkoherra

Rakkaamme
puolisoni, isäni ja pappamme

Pauli Johannes 
(Jukka)
Timonen
s. 3.3.1939 Pudasjärvi
k. 4.11.2020 Pudasjärvi

Tyynesti kannoit tuskien taakan
Uuvuit, kun sairaus voimasi vei.
Saavuit sinne, missä on rauha
Missä on tuskakin tuntematon.
     Meillä on ikävä sinua!

Aila
Eeva-Liisa
Antti
Sonja
Kyllikki ja Lahja siskot perheineen
Sukulaiset ja tuttavat

Siunaus toimitettu 21.11.2020 läheisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos teille, jotka muistitte meitä surussamme, sekä 

kiitos myös kaikille Paulin hoitoon osallistuneille.

Korjaustarpeita kirkkoon, kellotapuliin ja 
Hilturannan leirikeskuksen julkisivuihin

Pudasjärven Eläkeliiton yhdistys hyväksyi syyskokouksessa Eläkeliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piirin kannanoton.

Maksajaryhmänä eläkeläiset tuovat joka viidennen euron yhteiskun-
tamme tuloverokertymään. Tämän lisäksi he tekevät työtä omaishoita-
jina, lastenlastensa hoitajina ja monenlaisissa vapaaehtoistöissä, usein 
korvauksetta. Tämän työn arvo on euroina mitattuna miljoonia. 

Iso osa eläkeläisistä pystyisi asumaan itsenäisesti kotonaan elämän-
sä loppuun saakka, jos he saisivat ennalta ehkäisevää ja varhaista tukea, 
perusterveydenhuollon lähipalveluja sekä sosiaalisen elämän mahdol-
listamiseksi maksuttomia kokoontumis- liikunta- ja virkistystiloja.

Vanhusneuvostojen roolia tulisi vahvistaa päätettäessä ikäihmisiä 

koskevista asioista kunnissa ja erityisesti päätettäessä sosiaali- ja terve-
ydenhuollonuudistuksesta tulevissa maakunnissa.

Sivistynyt yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan. Samoin kuin las-
tensuojelua pidetään itsestään selvänä velvollisuutena niin myös elä-
mänsä ehtoopuolella apua ja hoivaa tarvitsevien tulisi saada asiallista 
kohtelua ja hoitoa. Tästä tulisi huolehtia käytännössä osoituksena inhi-
millisyydestä ja ylisukupolvisesta elämän arvostuksesta.

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri vetoaa näillä teemoilla sekä ny-
kyisiin päättäjiin että tuleviin kunnallis- ja maakuntavaaliehdokkaisiin.

Heleena Talala

Eläkeliitolta kannanotto elämän ehtoopuolella olevien puolesta

Kirkkoneuvosto käsitteli 
maanantaina 23.11. kokouk-
sessaan seurakunnan raken-
nusten kuntoa ja korjaustar-
peita. Kirkkoon, kellotapuliin 
ja asehuoneen julkisivujen, 
ikkunapuitteiden sekä ovi-
en maali on kulunut. Maa-
laus on tehty edellisen ker-
ran vuonna 2011. Maali on 
kuitenkin sen verran hyvä, 
että maalaus voidaan tehdä 
ns. huoltomaalauksena, eikä 
pohjatöitä tarvitse tehdä kuin 
eteläpuolen ikkunapuittei-
den osalta. Hilturannan lei-
rikeskuksen päärakennuk-
sen ulkoverhouksen maali 
on osittain kulunut ja mm. ja-
kolistojen maali on irronnut 
sekä tiilikatto on puhdistuk-
sen ja pinnoituksen tarpees-
sa. Lisäksi katolta puuttuu 
päätypellit sekä asianmukai-
set kattosillat, sekä rännit ja 
mm. juuripellit ovat puut-
teelliset. Ulkoverhouksen 
maalaus on suunnitelman 
mukaisesti tarkoitus tehdä 
ns. paikkamaalauksena. Kir-
kon, kellotapulin ja asehuo-
neen maalausurakoitsijaksi 

valittiin tarjousten perusteel-
la RS-Install Oy 43 400 eu-
ron hintaan. Hilturannan lei-
rikeskuksen päärakennuksen 
julkisivujen huoltomaalaus 
ja vesikaton pinnoitus sekä 
korjausurakoisijaksi valittiin 
Teuvo Järvenpää Oy urakka-
hintaan 39 680 euroa. Korja-
ukset toteutuvat, jos kirkko-
valtuusto hyväksyy korjaus 
ja maalaustöille varatun mää-
rärahan talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä.

Henkilökunnan koulutusta
Seurakunnan henkilöstö-
koulutuksen lähtökohtana 
on seurakunnan toiminnan 
mukanaan tuomat koulutus-
tarpeet. Henkilöstökoulu-
tus on koulutusta, joka tukee 
seurakunnan toiminnan ta-
voitteellista kehittämistä, 
parantaa henkilöstön työs-
kentelyvalmiuksia, lisää työ-
tyytyväisyyttä sekä henkistä 
hyvinvointia. Seurakuntien 
tukena koulutus- ja kehit-
tämistarpeeseen vastaami-
sessa on kirkon henkilöstö-
koulutusjärjestelmä. Kirkon 

koulutuskeskus laatii kou-
lutustarjonnasta vuosittain 
henkilöstökoulutusoppaan. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi 
henkilöstön koulutussuunni-
telman vuodelle 2021 ja val-
tuuttaa kirkkoherran ja ta-
louspäällikön määrittämään 
kurssit, joihin haetaan Oulun 
hiippakunnan tuomiokapitu-
lin koulutusavustusta.

Metsäasiantuntija Jus-
si Perttu mhy Koillismaas-
ta esitteli laatimansa metsän-
hoitosuunnitelman vuosille 
2021-2030. Suunnitelma hy-
väksyttiin ja esitettiin kirk-
kovaltuustolle suunnitelman 
vahvistamista.

Ilmoitukset molemmissa 
paikallislehdissä
Hyväksyttiin KalevaMedian 
tarjous kirkollisten ilmoitus-
ten julkaisemisesta Pudasjär-
vi-lehdessä ja Iijokiseudussa 
kuten on julkaistu kuluneen 
vuoden aikana. Rauhan Ter-
vehdys ry:n syyskokoukseen 
nimettiin edustajiksi Terttu 
Puurunen ja Esko Ahonen.

Kanttorin virkajärjestelyt 
ja hautapaikkamaksut
Jukka Jaakkola on irtisanoutu-
nut seurakunnan B-kanttorin 
virasta 1.1.2021 alkaen. Kirk-
kovaltuustolle esitetään eron 
hyväksyminen Jaakkolan toi-
vomalla tavalla. Samalla val-
tuustolle ehdotetaan, että 
kanttori Keijo Piirainen siirre-
tään ensi vuoden alusta kant-
torin B virkaan toistaiseksi. 

Kirkkoneuvosto päätti eh-
dottaa kirkkovaltuuston hy-
väksyttäväksi, että vuoden 
2021 hautapaikkamaksuihin 
ei tehtäisi korotuksia verrattu-
na kuluvan vuoden taksoihin. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi 
vuoden 2021 hinnaston käyt-
tökorvauksista ja maksuista. 

Todettiin, että kirkollisve-
rojen kertymä lokakuun lo-
pussa oli 977 000 euroa, joka 
on noin 20 000 euroa parempi 
kuin vuoden 2019 vastaavana 
ajankohtana. Suunnitellut in-
vestoinnit ja mahdollinen tä-
män vuoden alijäämä kate-
taan aikaisempien vuosien 
ylijäämistä.PJ
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

halpa on 
uusi musta!  

mustat 
superhinnat nyt  

k-supermarketeissa

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 
26.-29.11. ELLEI TOISIN MAINITA

Ilman korttia 4,49 rs (4,99/l)

Black

week

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

AINO  
kerma- 
jäätelöt
900 ml (3,70/l) 
ei laktoosittomat  
eikä kaurajäätelöt 
rajoitus 1 erä/talous

10.-
-25%

3
RS

10.-
KARINIEMEN
kananpojan  
minuuttipihvit
290-370 g (9,01-11,49/kg)

3
RS

-38%

Ilman korttia 5,45 rs (14,73-18,79/kg) Ilman korttia 3,15 kpl (12,60/kg)

VALIO  
oltermanni 
palajuustot
250 g (4,00/kg) 
rajoitus 3 kpl/talous

1.-kpl

-68%

Ilman korttia 3,09 rs (10,30/kg)

-19% 895

LERøy sushilajitelma
10 kpl/275 g sekä
eBi ja oishii  
sushilajitelmat
10 kpl/290 g (30,86-32,55/kg)

rs Ilman korttia 10,55-11,30 rs 
(38,36-38,97/kg)

erä

-15-20%

1.-
MAATILAN pARhAAT 
juustoraasteet 
120 g (8,33/kg)

pss

Voimassa TO-LA 26.-28.11.

Ilman korttia 0,59 prk 
(2,95/kg)

4
RS

250

VALIO  
play viilis
200 g (2,50(kg)
laktoositon
rajoitus 2 erää/talous

-15%5
pRktuore  

muikku
suomi, säävaraus

595
kg

SUOMI

erä

Ilman korttia wc-paperi 10,15 pkt (0,42/rl) ja 
talouspaperi 7,15 pkt (0,60/rl)

-13%

LOTUS SOfT EMbO
wc-paperi 24 rl ja 
LOTUS EMILIA talouspaperi 
valkoinen 12 rl (0,37/rl, 0,50/rl)

1490
yhteis-

hintaan

pUTAAN pULLA  
ruiskiekko, 
kaurakiekko tai 
ruisohut 170-280 g 
(3,53-5,82/kg) 10.-

SAARIOINEN 
ruukut ja kulhot  
300 g (8,33/kg)

099
kpl

499

  
irto- 
makeiset
rajoitus 2 kg/talous

kg

129
kg

  
persimon
espanja

Yksittäin 0,99 pss

  
porkkana
1 kg (0,50/kg)
suomi

1.-
2
pSS

  
syöntikypsä 
mango
360 g (2,78/kg) Brasilia

1.-kpl

1.-kpl

erägRILLATTU
KOKONAINEN 
Broileri

495
kpl

SAARIOINEN 
eväs pizzat 
jauheliha ja pepperoni
150 g (6,66/kg)

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Hierontaa, 
niksautukset

p. 040 325 2971

Puhostörmä myydään Pudasjärven Vuokratalot Oy:lle

Käpyjen osto 
loppuu Pudasjärvellä.

Viimeinen vastaanottopäivä on 
maanantai 30.11.

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
24.11. Työllisyyspäällikkö Iri-
na Hallikainen esitteli työl-
lisyyspalveluiden toimintaa 
sekä Pudasjärven kaupun-
gin työllisyysohjelman 2021-
2024, jonka hallitus merkitsi 
tietoonsa saatetuksi. Pudas-
järven Kehitys Oy:n toimi-
tusjohtaja Sari Turtiainen oli 
kokouksessa esittelemässä 
päivitettyä elinkeino-ohjel-
maa.

Pudasjärven Vuokrata-
lot Oy:lle myytiin 7898 eurol-
la Pudasjärven Puhoskylässä 
sijaitsevan Puhostörmä tila, 
jonka pinta-ala on 3960 neliö-
metriä. 

Kaavoituksista
Asemakaavoitus/Iso-Syöt-
teen asemaakaavan muutos 
kortteleissa 40, 54 ja 55a on 
ollut hallituksessa esillä usei-
ta kertoja. Hallitus päätti li-
sätä vähäisenä muutoksena 
kaavakartalle ohjeellisen me-
lusuojausmerkinnän ja siihen 
tarvittavan maa-alueen sekä 
kaavamääräyksiin meluvallin 
toteuttamista koskevan ylei-
sen kaavamääräyksen ja esit-
tää valtuustolle asemakaavan 
muutoksen hyväksymistä 
tehdyin vähäisin muutoksin.

Kaupungin tulee vuosit-
tain laatia kaavoituskatsaus, 
jonka tarkoituksena on an-

taa selvitys kaupungissa vuo-
den aikana vireillä olevista ja 
hyväksytyistä kaavoista sekä 
selvittää kaavoituksen tule-
vaisuuden näkymiä. Päätet-
tiin hyväksyä laadittu kaavoi-
tuskatsaus vuodelle 2020 ja 
siitä tiedotetaan paikallisissa 
Pudasjärvi ja Iijokiseutu -leh-
dissä sekä pidetään yleisesti 
nähtävänä kaupungintalolla 
ja internetissä. Katsaus lähete-
tään tiedoksi kaavoitusasioi-
ta käsitteleville viranomaisille 
ja laitoksille. Kaavoituskatsa-
us saatetaan valtuustolle tie-
doksi.

Lukion rehtoriksi 
Janne Salmela
Hirsikampuksen yhtenäis-
koulun ja Pudasjärven luki-
on rehtorin virkaan valittiin 
haastattelutyöryhmän esityk-
sestä KM Janne Salmela ja 
varalle FM Susanne Nyman. 
Salmela on toiminut elokuus-
ta lähtien vt. rehtorina.

Opetuksen järjestämi-
nen on Pudasjärven kaupun-
gin alueella kaupungin teh-
tävä. Hallitus päätti siirtää 
toimivaltaansa perusopetus-
lain mukaisessa tapahtuvas-
sa poikkeuksellisiin opetus-
järjestelyihin siirtymisessä 
kaupunginjohtajalle siten, 
että aikataulun niin vaatiessa 
poikkeuksellisiin opetusjär-
jestelyihin siirrytään kaupun-

ginjohtajan päätöksellä. Halli-
tus päätti hyväksyä koulujen 
työsuunnitelmat lukuvuo-
deksi 2020-2021. Koulut pa-
lauttavat koulutyön arvioin-
tilomakkeet sivistystoimeen 
viimeistään 15.6.2021.

Lasten hoitopaikkojen 
uudelleen järjestelyjä
T.K. Hyvän Mielen Palvelut/
Naperolinna on päättänyt lo-
pettaa toimintansa 31.10. ja 
tästä syystä varhaiskasvatuk-
sen palvelusetelisopimus sa-
notaan irti. Pudasjärven kau-
pungin varhaiskasvatus on 
aloittanut neuvottelut lasten 
hoitopaikkojen uudelleen jär-
jestelyistä omiin yksiköihin 
sekä Touhulan päiväkotiin. 
Hyvän Mielen Palvelut/ Na-
perolinna on ollut 12- paik-
kainen ryhmäperhepäiväkoti. 

Hyvän Mielen Palvelut Oy 
on 14.11.2020 päivätyllä il-
moituksellaan päättänyt lo-
pettaa toimintansa 31.12.2020 
ja tästä syystä varhaiskasva-
tuksen palveluseteli sopimus 
irtisanotaan.

Hyvän Mielen Palvelut/ 
Lorulinna on ollut 12- paik-
kainen ryhmäperhepäiväko-
ti. Pudasjärven kaupungin 
varhaiskasvatus on aloittanut 
neuvottelut lasten hoitopaik-
kojen uudelleen järjestelyistä 
omiin yksiköihin sekä Touhu-
lan päiväkotiin.

Päätettiin jatkaa palvelus-
opimusta kokoustarjoiluista 
Halla Cafe ja Cateringin kans-
sa toiselle optiokaudelle 1.1.- 
31.12.2021. 

Viime kaupunginvaltuus-
ton kokouksessa 12.11. jätet-
tiin aloite, jossa esitettiin Jyrk-
käkosken frisbeegolfradan 
rahoituksen tarkastelua ta-
lousarvion valmistelun yhte-
ydessä. Aloitteessa esitetään, 
että talousarvioon sisällyte-
tään 10 000 euroa frisbeegol-
fradan loppuun rakentami-
seen. Kaupunginhallitus kävi 
keskustelun aloitteesta ja 
mahdollisista jatkotoimenpi-
teistä kokouksessa. Keskus-
telun kuluessa Vesa Riekki 
esitti, että summa lisätään in-
vestointiohjelmaan, jota kan-
natti Tuula Kuukasjärvi. Jor-
ma Kouva esitti, että summaa 
ei lisätä ja Marja Lantto kan-
natti esitystä. Summan lait-
tamista investointiohjelmaan 
kannattivat Vesa Riekki ja 
Tuula Kuukasjärvi. Summaa 
ei lisätä investointiohjelmaan 
puolesta äänestivät Mirka 
Väryrynen, Jorma Kouva, 
Marja Lantto, Onerva Ron-
kainen, Reijo Talala, Antti Ti-
hinen ja Anni-Inkeri Törmä-
nen. Äänestyksen jälkeen tuli 
päätökseksi, että ehdotettua 
summaa ei lisätä investointi-
ohjelmaan.

Pudasjärvi-lehti
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Pohjois-Suomen puukauppa on syksyn edetessä virinnyt ja ta-
kamatka viime vuoteen verrattuna pienentynyt viidennekseen. 
Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin puuta tammi-loka-
kuussa 4 988 000 kuutiota. Pohjois-Pohjanmaalla puuta myy-
tiin 2 483 000 kuutiota. 

Kysyntää on päätehakkuiden tukkipuuvaltaisille kelirikko-
kohteille. Puukauppavuosi onkin pää-tymässä hyvään loppuki-
riin. Puukauppaa on käyty viimevuotta kovempaa tahtia jo muu-
tama kuu-kausi. Toisaalta koko vuoden puukauppamäärä on 
jäämässä viime vuotta pienemmäksi. PTT ar-vioi metsäalan suh-
danteiden kääntyvän ensi vuonna paremmiksi, mikä vaikuttaa 
myös puukau-pan ja hakkuumäärien kasvuodotuksiin. 

Kysyntää on ollut erityisesti kelirikkokohteilla, sen sijaan tal-
vikorjuukohteiden kauppa ei ole vielä merkittävästi noussut. 
Havutukkien kysyntään vaikuttaa sahatavaran kysynnän kasvu 
sekä pys-tyvarastojen niukkuus. Tukkipuukohteet menevätkin 
puukaupasta lähes suoraan korjuuseen. 

Uudistushakkuiden merkitys on taloudellisesti suuri. Nii-
tä toteutetaan keskimäärin 65 prosenttia hakkuiden kokonais-
määrästä. Puun arvossa laskettuna merkitys edelleen korostuu. 
Uudistus-hakkuiden toteuttamiseen kohdistuu kuitenkin tällä 
hetkellä voimakasta kritiikkiä. Uudistushak-kuut ovat osa met-
sän jaksollista kasvatusta, jossa metsä uudistetaan ja peruste-
taan taimikko. Metsänhoitosuosituksissa on vaihtoehtoisena ta-
pana erirakenteinen, jossa tehdään poiminta-hakkuita tai pieniä 
aukkohakkuita, joiden toivotaan uudistuvan luontaisesti. Vaih-
toehtoisia met-sänhoitomenetelmiä on lukuisia. Metsänkasva-
tuksen menetelmät tulisikin nähdä toisiaan täy-dentävinä, eikä 
poissulkevina. Markkinat, hakkuuolosuhteet, korjuuteknologiat 
sekä monimuotoi-suuden ja metsien hiilitaseen lisäämistoiveet 
vaikuttavat siihen, millaisia menetelmiä tulevaisuu-dessa sovel-
letaan käytäntöön. Tärkeintä ovat metsänomistajien omat toi-
veet ja tavoitteet, jotka on otettava huomioon omaisuuden pit-
käjänteisessä kestävässä hoidossa.

Metsänomistaja päättää
Puukaupan suunnittelu alkaa luontevasti ottamalla yhteyttä 
oman metsänhoitoyhdistyksen toi-mihenkilöön. Metsäasian-
tuntija käy läpi metsänomistajan toiveiden ja tavoitteiden sekä 
metsien ikärakenteen pohjalta kunkin tilan hakkuumahdolli-
suuksia. Toimihenkilön tehtävä asiantuntijana on kertoa, ovat-
ko metsänomistajien toiveet mahdollista toteuttaa ja mitä ne 
merkitsevät puukau-pan toteutumisen ja metsän edelleen kas-
vattamisen kannalta.  

Puumarkkinatilanne vaihtelee voimakkaasti alueittain, joten 
eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen ky-
syntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Oman yhdistyksen toi-
mihenkilö tuntee alueen erityispiirteet. Puukaupan toteuttami-
sessa paras lopputulos saadaan, kun metsän-omistaja tuntee 
omat tavoitteensa ja kykenee ne metsäasiantuntijalleen ker-
tomaan. Asiantuntija osaa kertoa myös kannattavimman ta-
van puukaupalle, vaikka metsänomistaja olisikin epätietoi-nen 
tavoitteistaan. Metsänomistaja tekee kuitenkin aina lopullisen 
päätöksen puukaupan toteut-tamisesta.

Markku Ekdahl

Puumarkkinakatsaus marraskuu 2020:

Metsänomistajien toiveet ja 
tavoitteet ratkaisevat myös 

puumarkkinoilla

Oulun Seudun Leaderin hallituksen kokouksessa 19.11. päätet-
tiin myöntää tukea paikallisille hankkeille muun muassa Kairan 
Kuidulle Valokuitua Ylikiiminkiin -esiselvityshankkeeseen, jolla 
selvitetään, millä edellytyksillä entisen Ylikiimingin alueelle voi-
daan rakentaa valokuituverkko. Hankkeen tavoitteena on sel-
vittää vakituisten asukkaiden, yritysten ja vapaa-ajan asukkaiden 
määrä, tietoliikenneyhteyksien nykytila, tarve valokuituyhteyk-
sien rakentamiseen sekä määrittää verkkosuunnitelman kautta 
kustannusarvio rakennushankkeen toteuttamisesta. Hankkeen 
tavoitteena on saada riittävästi kiinnostuneita, jotta voidaan 
edetä valokuituverkon rakentamiseen koko hankealueen osal-
ta. Myönnetyn tuen osuus on 59 145 euroa.

Yrityksille myönnettiin tukea yhteensä 102 000 euroa. Tuen 
saajien joukossa oli kolme pudasjärvistä yritystä; Konetyö 
J.Kujala toimitilan rakentaminen sekä kone- ja laitehankintoja, 
Kaappi- ja Levypalvelu Rautio Ky, koneiden ja laitteiden hankin-
ta sekä Klauser Service Oy perustamistuki uuden tuotteen ke-
hittämiseen.

Pirjo Hongisto

Oulun Seudun Leader ry:ltä 
tukea hankkeille ja yrityksille

Maisemanhoidon ja virkistyskäytön 
yhdistäminen puhutti maisemaillassa
Hilturannan leirikeskuk-
sessa tiistaina 17.11. pidetty 
maisemanhoitoilta kiinnos-
ti väkeä. Paikan päällä oli 
20 henkilöä ja etäyhteydellä 
kuusi. Osallistujia oli viidel-
tä lammastilalta ja yhdeltä 
nautatilalta. Useilla oli omis-
tuksessa maisemanhoitoon 
soveltuvia kohteita, ja he sai-
vat ideoita kohteiden hoi-
tomahdollisuuksiin. Aluksi 
maisemanhoidon asiantun-
tija Kalle Hellström ProAg-
ria Oulun/Oulun Maa- ja 
kotitalousnaisten Pohjoisen 
maisemahelmet-hankkees-
ta kertoi perinnebiotooppien 
hoitotavoista ja esitteli Pu-
dasjärven kohteita. 

Annu Tuohiluoto Metsä-
hallituksen Syötteen luonto-
keskuksesta kertoi lammas-
paimenviikoista saaduista 
hyvistä kokemuksista Syöt-
teen kansallispuiston Ryti-
vaarassa. Niiden suosio on 
ollut huima ja tänäkin vuon-
na hakijoita Rytivaaraan oli 
yli 900 kappaletta. Paimen-
ten avulla voidaan hoitaa 
syrjäisiäkin kohteita ja hoi-
don ansiosta Rytivaaran nii-

Maisemanhoitoilta kiinnosti, sillä paikallaolleitten lisäksi etäyhteydet tavoittivat väkeä 
kauempaakin pitäjältä.

Lammaspaimenviikoista on saatu hyviä kokemuksia Ryti-
vaarassa. Kuva: Susanna Oksanen.

Kalle Hellström kertoi perinnebiotooppien hoitotavoista ja esitteli Pudasjärven kohteita.

tyn arvoluokka on noussut 
maakunnallisesti merkit-
täväksi perinnebiotoopik-
si. Nykyisen lampurin lope-
tettua Rytivaarassa sinne on 
tulossa ensi vuonna uuden 
lammastilan lampaita.

Jukka Koutaniemi Pu-
dasjärven Kehityksestä ker-
toi, että monilla Pudasjär-
ven kylillä on kiinnostusta 
hyödyntää luonto- ja mai-
semakohteita entistä enem-
män palveluiden tarjoa-
misessa sekä vierailijoiden 
saamiseksi. Jukka ja kolle-
gansa ovat tehneet kierrok-
sen pitäjän kylillä kuluva-
na vuonna. Pudasjärvellä on 
melko paljon virkistyskäyt-
töön liittyvää palveluvarus-
tusta, kuten polkuja, laavuja 
ja lintutorneja sekä yksi sau-
nakin Kupson kutsun luon-
topolulla. Jokivarsilla olevat 
hoidetut tulvaniityt voisivat 
tarjota mielenkiintoisia tu-
tustumiskohteita joella liik-
kuville, kuten soutajille ja 
melojille. 

Sotkajärvellä suunnitel-
laan perinnebiotooppina ar-
vokkaiden tulvaniittyjen 

kunnostusta valtion Hel-
mi-ohjelmalla. Niiltä raivat-
taisiin vesakkoa ja ainakin 
osaa hoidettaisiin jatkossa 
lampailla. Myös Kuren ky-
lällä on Iijoen tulvasaarissa 
ja Haukiojan suulla arvok-
kaita niittyjä. Myös laajassa 
Pudasjärven suistossa Ku-
renalan tuntumassa on luon-
nonniittyjä, joita voisi hoitaa 
perinnebiotooppeina. Suis-
tossa onkin ollut käytössä jo 
kaksi lammaslaidunta noin 
viiden vuoden ajan. Suisto-

aluetta on mahdollista hyö-
dyntää monipuolisesti eten-
kin vesillä liikkuen, vaikka 
SUP-laudan päällä suunnis-
taen. 

Eliölajistoltaan arvokkai-
den perinnebiotooppien ja 
erilaisten luonnonlaitumi-
en hoitoon on ollut EU-jä-
senyyden aikana saatavilla 
hoitotukia. Nykyisin solmi-
taan viisivuotisia ympäris-
tösopimuksia ja niitä voivat 
hakea viljelijät sekä yhdis-
tykset. Talven mittaan selvi-
ää, avautuuko sopimushaku 
ensi keväänä. Maisemanhoi-
toyrittäjille olisi Pudasjär-
vellä tilaa. Maiseman tuot-
teistuksella voitaisiin saada 
myös lisäarvoa esimerkik-
si lammastiloilla. Kannatta-
vuutta voitaisiin lisätä vaik-
kapa lammaspaimenlomilla, 
lihan suoramyynnillä, villan 
jatkojalostuksella ja Green 
care-toiminnalla. Tulevan 
talven aikana on hyvä suun-
nitella ideoita hieman pi-
demmälle ja etsiä mukaan 
muita toimijoita toteutta-
maan niitä seuraavana kesä-
nä. Tällaisissa suunnitelmis-
sa kannattaa ottaa yhteyttä 
edellä mainittuihin asian-
tuntijoihin. KH-TS

Kuvat Jukka Koutaniemi
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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
30.11.-3.12.

249

599

2 filettä/talous

2 pkt/talous

kg

995149 595

299

100 100229299299

pss

kg

kg
plo

pkt

250

199

549 100

250

399

2 pss
kg

199

100

399

995

ras

pkt

250199

199
pss

kpl

pkt

149
kg

2 kpl

ras

pkt ras

2 pss

kpl

ERÄ!

199

199
kpl

pkt

pkt pss

pkt

pss

6990 990490

1990

2100

3290

1550

690

2490

2690

3400

kpl

179
pss

Fazer
pAAhTO-
lEIvÄT
280-320 g

MA-TI 30.11.-1.12.  KE-TO 2.-3.12.

pE-TO 27.11.-3.12.

Naudan luuttomat
KEITTOlIhA-
pAlAT

Skittles
KARKKIpuSSI
175 g

kpl

Fazer
SININEN

MAITOSuKlAA-
lEvy 
200 g

RAuTAOSASTOlTATEKSTIIlIOSASTOlTA

159

Atria
SAlAMIpERuNA-
SOSElAATIKKO
350 g

Snellman
SIKA-NAuTA
jAuhElIhA
400 g

pERjANTAI-lAuANTAI
27.-28.11.

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIjuuSTO-
vIIpAlE 500 g

Atria
KANAN

OhuTlEIKE
300-380 g

Atria
vuOlu
fIlEET

200 g

Red Del
OMENA

Italia

Chempioil
hydRAulIIKKA-
öljy 20 l, 32 ja 46

3495

695 795
ras kg

Hyvä NAuTA
jAuhElIhA
rasvaa max 10%

Atria Perhetilan 
KANAN fIlEE-
SuIKAlEET 
1000 g 
hunaja

Kariniemen
bROIlERIN
KOIpIREISI 
3 kpl/ras 
marinoitu

Saarioinen
pIzzAT

200 g

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA pÄIvÄ!

Suvituote
pORKKANA- tai 
lANTTuSOSE

1 kg

1295
kg695

kg

Kivikylän porsaan 
SISÄfIlEE
pintamaustettu

Naudan
pAlApAISTI

Suomalainen
pESTy pERuNA 
2 kg
keltainen, vihreä ja 
punainen pussi

Cloetta
KARKKI-
puSSIT

110-120 g

Valio
hERKKu-
RAhKA tai 
hERKKu-
MOuSSE 
100-130 g

Korpela
jOuluKINKKu-

vIIpAlEET
400-500 g

HK
bAlKAN-
MAKKARA-
TANKO
500 g

Kuuma
gRIllATTu
bROIlERIN
KOIpI

2 kg/
talous 695

kg

jAuhElIhA
SIKA-NAuTA

Valio
vOI 500 g
normaalisuolainen

Valio
OlTERMANNI
juuSTO
1 kg

Kulta Katriina
KAhvI
500 g

Tuore
NORjAN
lOhIfIlEE

rajoitettu erä

pEpSI MAx
1,5 l
sis. pantin

Oikia
SIpSIpuSSIT
250 g

450

699

Moni-
käyttöinen 
neulottu
SOfTShEll 
-puSERO

4995

lIIMApuulEvyT 
esim.
18 mm, 20x100cm

Soudal
puulIIMA 
750 g
-vedenkestävä D3

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 
TAlOuS-
KyljyKSET

pE 27.11.    lA 28.11.

- Lämmityskapasiteetti: 
n. 45-50 neliömetriä

- Hormiliitäntä 120 
mm on    

  takan takana
- Korkeus lattiasta 

hormiläh- 
dön keskikohtaan 
780 mm

KENKÄSASTOlTA

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

OTAMME 
vASTAAN 

jOuluKINKKu-
vARAuKSIA!

Snellman
vOIlEIpÄKINKKu
300 g

Marabou
SuKlAAlEvyT
200 g

Strollers 
naisten tai miesten
NASTA-
NIlKKuRI

Tuisku original
lIuKuESTE 
KENKIIN

Miesten
ThERMO
KERRASTO
Koot: M-4XL

Lasten
TOSSuT 
Koot: 22-27

Miesten
NEulE-
puSERO
100% acryl

Naisten
AAMuTAKKI
vetoketjulla

lAMMAS-
TyyNy

Jouluisia
KAITA-
lIINOjA

pÄIvÄpEITE
150x250 

Alkaen

180x250

250x250 

pAlVelemme 

jouluun Asti mYÖs 

sunnuntAisin 

klo 12-16!

ARK. 9-19
lA  9-16
Su  12-16

2 kg/
talous

Risella
puuRO-
RIISI
1 kg
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Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirin sääntö-
määräiset kokoukset, niin 
kevät- kuin syyskokous- pi-
dettiin Rokua Health & Spa 
–hotellilla lauantaina 21.11. 
Pudasjärveltä kokouksiin 
osallistui kaikki viralliset 
piirikokousedustajat: Pau-
la Soronen, Juho Kellolam-
pi, Mirka Väyrynen ja Jukka 
Puurunen. Kokoukset ava-
si piirin puheenjohtaja Ahti 
Moilanen ja Utajärven kun-
nanjohtaja Anne Sormunen 
toi ajankohtaiset kunnan ter-
veiset, kertoi kunnan tule-
vaisuudennäkymistä sekä 
toivotti kokousväen lämpi-
mästi tervetulleeksi Utajär-
velle. 

Kokouksissa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. Toi-
mintakertomuksessa todet-
tiin vuoden 2019 olleen kou-
lutuksen ja toiminnan osalta 
aktiivista oppimista ja yh-
distystoiminnan kehittämis-
tä. Paikallisyhdistysten ak-
tiivisuudesta kertoi useat 
kansanedustajien vierailut. 

Kansanedustaja Ville Vä-
hämäki osallistui myös ko-
kouksiin ja toi ajankohtaisia 
puolueen terveisiä eduskun-

nasta. Vähämäki nosti yhte-
nä asiana puheessaan esiin 
puolueiden tuoreet kanna-
tusmittaukset vaalipiireit-
täin, joissa perussuomalai-
set pitävät kärkisijaa neljällä 
alueella, esimerkiksi Oulus-
sa.

Syyskokous valitsi tule-
valle toimintavuodelle yk-
simielisesti Ahti Moilasen 
jatkamaan piirihallituksen 
puheenjohtajana. Todettiin, 
että Moilasen aktiivisuus 
kentällä sekä pyyteetön 
työ paikallisyhdistysten ja 
puolueen hyväksi, samoin 
vankkumaton tuki on ollut 
tärkeää ja merkittävää. Pii-
rihallituksen muiden jäsen-
ten lukumääräksi päätettiin 
edellisvuosien tapaan neljä-
toista. Piirihallituksen jäse-
niksi vuodelle 2021 valittiin 
(varajäsen suluissa) Kärsä-
mäenseudulta Ilkka Repo 
(Erkki Jauhiainen), Esko 
Loukkola (Henri Repo), Ulla 
Pietilä (Pasi Klemetti), Ou-
lusta Lare Inkala (Antti Ran-
takokko), Matti Rinnekan-
gas (Tanja Paakkola), Janne 
Koskela (Teuvo Appel), 
Anna Koskela (Arja Suu-
ronen), Ylivieskanseudulta 

Pudasjärveltä edustaja Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piirihallitukseen

Ahti Moilanen valittiin jatkamaan piirihallituksen puheenjohtajana. Pudasjärven Perussuomalaisten piirikokousedustajat 
Juho Kellolampi, Mirka Väyrynen, Paula Soronen ja Jukka Puurunen. Kuva: Janne Havisto

Anu Elovaara (Kari Käräjä-
oja), Tarmo Hirvelä (Jarkko 
Myllyoja), Oulunseudulta 
Anne-Mari Jaara (Jari Mar-
tikkala), Tuomas Okkonen 
(Jani Leppänen), Heidi Pöy-
kiö (Kalle Moilanen), Koil-
lismaalta Mirka Väyrynen 
(Tapio Lämsä) ja Raahen-
seudulta Veikko Laurukai-
nen (Arvo Latomaa).

Kokous vahvisti talous-

arvion sekä toimintasuun-
nitelman vuodelle 2021. 
Toimintasuunnitelmas-
sa huomioitiin tulevan ke-
vään kuntavaalit ja käytiin 
läpi käytännön asioita. Voi-
makkaasti kasvavan jäsen-
määrän vuoksi korostettiin 
tiedottamisen ja yhteistyön 
merkitystä paikallisyhdis-
tysten ja piirijärjestön välillä.

Molemmissa kokouksis-

sa sihteerinä toiminut Mir-
ka Väyrynen on kiitollinen 
luottamuksesta tullessaan 
valituksi piirihallitukseen: 
”Nöyräksi tällainen vetää, 
iloiset ja upeat ovat omat 
tunnelmat! Vastuullinen 
tehtävä odottaa ja siihen tu-
lee sillä vakavuudella myös 
suhtautua.” Pudasjärveltä ei 
useampaan vuoteen edus-
tusta piirihallituksessa ole 

ollut, nyt on siinäkin suh-
teessa hyvät mahdollisuu-
det vaikuttaa. ”Suurin kiitos 
kuuluu Pudasjärven paikal-
lisyhdistyksen aktiiveille, 
meillä on todella aikaansaa-
va ja hyvähenkinen poruk-
ka!”

Pudasjärven  
Perussuomalaiset ry

Pudasjärven Keskusta järjesti 
lauantaina 21.11. ensi kevät-
talven kuntavaaleihin tähtää-
vän vaalistartti -tapahtuman 
S-marketin pihalla. Vaalei-
hin valmistautumista ja eh-
dokashankintaa olivat vauh-
dittamassa kansanedustaja 
Juha Sipilä, Keskustan puo-
luesihteeri Riikka Pirkkalai-
nen Iisalmesta ja Keskustan 
Pohjois-Pohjanmaan piirin 
varapuheenjohtaja Marjut 
Lehtonen. Paikalliset aktii-
vitoimijat jututtivat paikal-
le saapuneita ihmisiä yllään 
vihreät takit, jotka olivat saa-
neet juuri ennen tilaisuutta. 
Tynnyrin puolikkaassa loi-
munneessa nuotiossa jokai-
nen sai paistaa grillimakkaraa 
ja heijastimia jaettiin pimeänä 
aikana näkymiseen. 

Pitkäaikainen kaupungin-
valtuutettu Vesa Riekki ker-
toi mittavasta Pudasjärven 
rakentamisesta, joista esi-

merkkeinä oli kokoontumis-
paikan viereinen hirsiker-
rostalojen rakennustyömaa 
sekä hieman kurkkaamalla 
ensi syksynä valmistuva Hy-
vän Olon Keskus. Riekki ko-
rosti, että päätökset voimak-
kaasta rakentamisesta on 
tehty yksimielisesti. Kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Anni Inkeri Törmänen koros-
ti yrityselämän kehittymis-
tä muun muassa valtatie 20 
varren ja Syötteellä rakenta-
misella. Sointu Veivo iloitsi, 
että rakenteilla olevasta Hy-
vän Olon Keskuksesta saa-
vat kaiken ikäiset kuntalaiset 
monipuoliset palvelut samas-
ta paikasta. 

Kansanedustaja Juha Si-
pilää huoletti valtion velan 
kasvaminen, vaikkakin näki 
perusteltuna kuntien ja yri-
tysten tukemista lisää velkaa 
ottamalla. Työpaikkojen säi-
lymisestä myös Sipilä kantoi 

huolta. 
-Vuonna 2015 laitettiin 

Suomi kuntoon. Tämän kai-
ken keskellä tarvitaan lä-
hitulevaisuudessa Suomi 
kuntoon -kakkosvaihetta, 
mainitsi Sipilä.

Hän totesi hallituksen hoi-
taneen koronakuviota vas-
tuullisesti verrattuna esi-
merkiksi naapurimaahan 
Ruotsiin. 

-Muun muassa Keskustan 
pitkään ajama elintarvikkei-
den 80 prosentin omavarai-
suus on nyt kaikkien hyväk-
symä asia. 

Puoluesihteeri Riikka 
Pirkkalainen totesi Keskus-

tan olevan Suomen vahvin 
kuntapuolue ja samalla paras 
puolue ihmisten etujen ajaja-
na. 

-Puhumme turvallisen ar-
jen ja tasa-arvoisten palve-
lujen puolesta koko Suomen 
alueella. Päätökset kuntata-
solla vaikuttavat myös valta-
kunnan tasolla. Siitä on hyvä 
esimerkki vastuullinen puu-
rakentaminen Pudasjärvellä. 

Piirin varapuheenjohta-
ja Marjut Lehtonen uskoi 
Pudasjärvellä saatavan eh-
dokaslista täyteen ja hyvä 
joukkue kaupunginvaltuus-
toon. Hänelle kerrottiin, että 
Keskustan ehdokashankinta 

on hyvää vauhtia edistymäs-
sä ja iloittiin, kun ehdokkaiksi 

on saatu mukaan myös nuo-
ria. HT

Raimo Tervonen jakoi heijastimia näkymiseen pimeässä ja 
Eero Hyttiseltä sai grillimakkarat tynnyrinuotiossa paista-
miseen. 

Kansanedustaja Juha Sipilä, piirin varapuheenjohtaja Mar-
jut Lehtonen ja puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen piipahti-
vat Pudasjärven kuntavaalistartissa. 

Keskusta Pudasjärven kuntavaaliehdokkaat ja järjestöaktiivit olivat paikalla upouusissa Keskustan takeissa. 

Sipilä ja Pirkkalainen vauhdittivat Keskustan Vaalistarttia
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mitä koiranelämään mahtuukaan

-lainakoiria
Viehkeä collie neitokainen, Tessa, oli viimeviikon seuralaisenani, 
kun Meeri ja Juha olivat reissussa. Voinpa sanoa, että iloa, läm-
pöä ja läheisyyttä oli paljon tarjolla Tessalta. Ja se kaikki tulee 
aina vilpittömästi, suoraan sydämestä. Samoin myös huumoria 
ja kujeilujuttuja riitti jokaisessa päivässä. Tessa opettaa aina, että 
onpa päivä miten pimeä tahansa, niin ilon asioita sinne mahtuu 
sekaan. ”Koira on hymyä ja hännänheilutusta. Niiden väliin jäävä 
osa ei ole niin kovin tärkeää” (Clara Ortega). 

Tämän koiratyttösen kanssa on käyty kesän ja syksyn mit-
taan monet kerrat Livollakin retkeilemässä. Siellä kun on col-
liepoika Rico, niin täytyyhän sitä neitosen käydä aina sulhas-
poikaa tapaamassa. Voi sitä ilon ja riemun määrää, kun nämä 
kaksi juoksee riemurallia leikkiensä lomassa. Siinä mennään nii-
tyt, pellot, vesilääseiköt ja kuraojat täyttä vauhtia. Kyllä koirien 
riemua on aina ilo katsella. 

Onhan se myös pirteä hännänheiluttaja, Wilma, täällä ollut 
usein iloa ja hauskuutta tuomassa. Ei voi muuta kuin nauraa, 
kun Wilman touhuja seuraa. Välillä kuoputtaa tassuillaan noja-
tuolin reunaa, että syliin pitäisi päästä. Täytyyhän se pieni koi-
ruli silloin syliin ottaa. Siinä se sitten ynisee omia juttujaan, tyy-
tyväisen oloisena. Lenkilläkin aina kuljetaan ja saadaan välillä 
huvittuneita katseita osaksemme suojatien kohdalla, kun auto 
pysähtyy kohteliaasti päästämään meidät tien yli. Wilma laittaa 
aina keskellä tietä jarrut päälle, että auton kyytiin nyt ja heti. No 
kantaahan se tyttö sitten pitää tien yli. Wilma tykkää autoilus-
ta niin paljon, että kenen kyytiin vaan olisi kiva päästä ajelulle. 
Kerran joku mies huikkasi auton ikkunasta: ”Ei se sinun koira 
halua kävellä”. Takapihalla Wilma haluaa aina toimia tomerana 
vahtikoirana, ei siinä työssä pienuus haittaa. 

Olihan se sitten se Livon Rico yhden päivän minun luo-
na ja miten se meni? No, koirapoikaa itketti kovasti, ikävä vai-
vasi. Kun se oma väki, Minna, Marko, Irma mummi ja ne kodit 
ovat ne kaikista tärkeimmät maalaispojalle. Lenkillä itku unoh-
tui, kun oli niin paljon tyttöjen Facebook päivityksiä mitä lukea 
teiden varsilla ja piti jättää omia päivityksiä sinne sekaan. 

”Koira tarjoaa tilaisuuden itseilmaisuun vailla typerältä näyttä-
misen pelkoa, tilaisuuden kokea yhdessä tunteita, joita lajitoverimme 
liian usein välttelevät - hellyyttä, avointa riemua, rakkautta.” (Gail 
Petersen) 

Kyllä on paljon iloa ja hyvää mieltä koirista, nyt ja jatkossa-
kin. Kun on leikkauksiakin taas tulossa, niin ihanat tassutera-
peutit ovat sittenkin tarpeen. 

 
Lahja Nurmela 

Tessa neitokainen.Pikkuinen Wilma. 

Jukka Vähkyrä jatkaa 
Eläkeläisten puheenjohtajana
Pudasjärven Eläkeläiset ry:n 
syyskokous pidettiin tiistai-
na 17.11. Palvelukeskukses-
sa. Puheenjohtajana jatkaa 
Jukka Vähkyrä ja varapu-
heenjohtaja samoin Jorma 
Syrjäpalo. Taloudenhoitajan 
tehtävät ottaa vastaan Pirk-
ko Päätalo Leena Rantalan 
luovuttua niistä. Matkavas-
taavan tehtäviä tulee hoita-
maan Jukka Vähkyrä sekä 
jatkaa Vammaisneuvoston 
jäsenenä. 

Sihteerin vaihto ei suju-
nut vielä. Hilkka Tihinen il-
moitti luopuvansa tehtä-
västä vuoden vaihteessa ja 
hänen tilalleen haetaan uut-
ta henkilöä.

Koronasta huolimatta yh-
distys on toiminut kiitettä-
västi. Tämänhetkistä tilan-
netta ei tiedetä, kun korona 
nostaa rajusti päätään. Pik-
kujoulu on yhdistykselle 
vuoden tärkein tapahtuma, 
mutta ei osata vielä ennus-
taa, voidaanko sitä pitää.

Kyläkierroksena käytiin 

Syyskokousväkeä Palvelukeskuksella. 

äskettäin Kouvalla Piippo-
sen pirtillä, joka oli todel-
la mahtava tapahtuma. Ret-
kelle osallistuneet eivät olisi 
uskoneet, että noin kaukana 
keskustasta oli niin mahtava 
maatilamatkailuyritys. 

Muutoksissa mukana
Toimintasuunnitelmassa to-
dettiin yhdistyksen olevan 
eläkeläisten ja ikääntyvien 
ihmisten edunvalvoja. Ta-
voitteena on vastata yhdis-
tyksen ja jäsenten odotuk-
sia, poistaa yksinäisyyttä, 
kouluttaa uusia jäseniä. Yh-
distys toimii yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen kana-
vana. Yhteiskunta muuttuu 
ja myös ikääntyvien ihmis-
ten on pystyttävä vastaa-
maan muutoksiin ja pysyttä-
vä muutoksessa mukana.

Koulutus- ja kurssitoi-
mintaan pyritään saamaan 
ohjaajia ja vetäjiä. Pyritään 
saamaan aikaiseksi Käsityö-
kerho keväällä ja jatketaan 
syksyllä.

Pudasjärven Eläkeläisten 
puheenjohtajaa muistettiin 
kukkakimpulla 70-vuotis-
merkkipäivän johdosta.

Puikkarissa on yhdistys-
ten yhteinen vesijumppa jo-
kaisena tiistaina. Porinatuo-
kio on parittoman viikon 
tiistaina. Muistikerhoa pi-
detään porinatuokion yhte-
ydessä niin kauan kuin saa-
daan vetäjä. Leikkimielistä 
bingoa järjestetään porina-
tuokion yhteydessä. Suur-
ta suosiota saavuttanut 
ystävänpäivätapahtuma jär-
jestetään palvelukeskukses-
sa tai Suojalinnassa.

Paikallistasolla vierailu-
ja jatketaan eri kyläkulmille. 
Yhdistyksen jäsenet käyvät 
laulamassa ja soittamassa 
vanhuksille ala- ja yläkarta-
noissa. Osallistutaan Kan-
salaisopiston kuorolaulu-, 
yksinlaulu- ja näytelmäpii-
reihin sekä jooga- ja seniori-
tanssiryhmiin.

Osallistutaan perintei-
seen tapaan Jokilaaksojen 
aluejärjestön talvipäiväta-
pahtumaan ja hiihtokilpai-
luun sekä pilkkikilpailuun. 
Jokin pidempi matka jär-

jestetään sekä osallistutaan 
Eero Räisäsen perinteiseen 
Eeteni päivään. Vieraillaan 
Suomussalmella ja Oulus-
sa teattereissa. Jokavuotinen 
pikkujoulu on vuoden tär-
keä tapahtuma, joka kerää 
jäseniä yhteen.

Hilkka Tihinen, 
kuvat Heimo Turunen

Pudasjärven lentokentälle 
suunniteltujen suviseurojen 
ajankohta on kolmen ja puo-
len vuoden päässä. Kuluvan 
vuoden aikana on kentällä 
tehty metsänhoito- ja maan-
siirtotöitä Pudasjärven kau-
pungin toteuttamana. Val-
mistelutöiden tavoitteena on 
mahdollistaa suuremman 
väkimäärän majoittuminen 
seura-alueella. Kaikki teh-
tävät työt palvelevat alueen 
kehittämistä matkailu-, vir-
kistys- ja tapahtuma-aluee-
na, mikä on asetettu tavoit-
teeksi kaupungin vuonna 
2015 laatimassa kaavasuun-
nitelmassa. 

Myös suviseurojen jär-
jestäjät osallistuvat omalla 
panoksellaan paikan pääl-
lä tehtäviin käytännön val-
misteluihin. Samaan tapaan, 
kuin vuosien 1998 ja 2013 
suviseurojen yhteydessä, 

seurajärjestäjät ovat tehneet 
metsänraivaus-, vesakon-
niitto- ja kunnostustoimen-
piteitä. 

Tulevien 2024 suviseuro-
jen lukuun on tähän men-
nessä järjestetty kolmet 
laajemmat talkoot, joiden 
yhteydessä on raivattu tai-
mikoita ja roudan maape-
rästä nostamia kiviä. Ve-
sakoiden niitto on tilattu 
urakoitsijan toteuttamana 
seurajärjestäjien kustannuk-
sella. Seuraavat isommat 
kunnostustalkoot on aika-
taulutettu ensi keväälle. Ve-
sakoiden koneellinen niit-
to tilataan toiseen kertaan 
tehtäväksi ennen tulevia su-
viseuroja. 

Seurojen järjestäjät vas-
taavat myös metsänkäsitte-
lyn jälkeisestä kantojen ir-
rottamisesta konetyönä ja 
kokoamisesta kaupungin 

osoittamaan läjityspaikkaan. 
Työ on parhaillaan käynnis-
sä. Kuivattamisen jälkeen 
kaupungin tarkoituksena on 
hyödyntää ne muun muassa 
energiatuotannossa. 

Sakari Lauhikari osallis-
tui seurajärjestäjien edus-
tajana kaupungin toteut-
tamaan metsienkäsittelyn 
suunnitteluun. 

-Kaupunki sai työhön 
ammattitaitoiset korjuumie-
het. Virkistysalueen puus-
tolla on nyt hyvin tilaa ja 
valoa järeytyä kunnon pe-
täjiköksi. Hiihdon harrasta-
jana huomasin myös latu-
urien paikoin leventyneen. 
Toivottavasti saadaan en-
sitalvelle hieman leveäm-
mät baanat ja myös latujen 
roskaisuus keväällä toden-
näköisesti hieman vähenee, 
Lauhikari toteaa.  

Suviseuraorganisaation 

järjestelyosaston puheenjoh-
taja Mikko Oikarainen tote-
aa myös lentokentän poh-
joisreunan maankäsittelyjen 
antavan lisätilaa majoittumi-
seen. 

-Kentän piennaralueiden 
laajeneminen ja vesakoiden 
niitto parantavat myös len-
toturvallisuutta. Oikarai-
sen mukaan puuston har-
ventaminen mahdollistaa 
turvallisen liikkumisen he-
vosharrastajilla, lenkkeili-
jöille, hiihtäjille ja muille 
luonnossa liikkujille. Oika-
rainen kiittää kaupunkia ja 
muita yhteistyökumppa-
neita hyvästä yhteistyöstä. 
Hän arvioi, että Pudasjärven 
lentokentän keskeisestä si-
jainnista ja määrätietoisesta 
kehittämisestä johtuen Jyrk-
käkosken alueesta rakentuu 
Pohjois-Suomeen merkittä-
vä monimuotoinen urheilu-, 

Suviseurat Pudasjärven lentokentällä 2024

Suviseurojen järjestäjät ovat aloittaneet metsänkäsittelyn 
jälkeen kantojen irrottamisen konetyönä ja kokoamisesta 
kaupungin osoittamaan läjityspaikkaan.

matkailu-, virkistys- ja ta-
pahtuma-alue. 

Lähivuosien suviseuro-
jen ajankohdat määriteltiin 
uudelleen koronan aiheut-
tamien kokoontumisrajoi-
tusten vuoksi. Kuluvan vuo-
den suviseurat järjestettiin 
radio- ja internet -lähetyk-
sin. Seuraavien vuosien su-

viseurapaikoiksi on SRK:n 
toimesta määritetty Reisjärvi 
(2021), Loppi (2022), Kauha-
va (2023) ja Pudasjärvi 2024. 
Pudasjärvelle suunnitellaan 
suviseuroja myös vuodek-
si 2027.

Pentti A. Ervasti
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Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Pudasjärven Hautaustoimisto 
ja KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

majoitusta KoKous- ja juHlatiloja 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

Pudasjärvellä ei jääty poikkeustilan takia aiemmin torilla ta-
pahtuneen joulunavauksen pois jäännin suhteen harmittelun 
lamatilaan. Yrittäjät, kaupunki, seurakunta ja muut jouluvies-
tin tuntuojat tarttuivat toimeen kuntalaisten ilostuttamisek-
si. Kaupungin mediatuottaja Juha Nyman ja markkinoinnin ja 
viestinnän tuottaja Minna Hirvonen rakensivat tyylikkään kä-
sikirjoituksen joulunavaukseen perinteisine eri järjestäjätaho-
jen puheineen, Lakarin lasten lauluineen ja joulupukin vierai-
luineen ruudun kautta. Kaikki puheiden pitäjät oli sommiteltu 
näppärästi omien toimialueidensa ympäristöön. Kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen kertoi kaupungin 
kuulumiset hirsirakennelma taustanaan. Kirkkoherra Timo Lii-
kanen muistutti joulun merkityksestä ja tulevista seurakunnan 
joulutapahtumista kirkkomme juhla-aukion reunalla. Yrittäjien 
puheenjohtaja Tommi Niskanen kannusti suosimaan ostosten 
teossa ja muissakin asioissa Pudasjärveä ja kaupungin yrittäjien 
monipuolista tarjontaa myymäläympäristössä. Eräpalveluyrittä-
jä Janne Määtän tervehdys tuli Syötteeltä kutsuvasti savuavalta 
laavulta ja huskykoirilta aitauksestaan mahtavan ulvontaesityk-
sen myötä. Lakarin koulun lapset opettajineen musisoivat omal-
ta koulultaan. Joulupukki raataili mukavia asioita lämpimän ta-
kan vieressä omassa kodissaan.

Vaikka joulun odottajat eivät päässeetkään joulunavaukseen 
suuressa väkijoukossa, oli mahdollisuus osallistua omien läheis-
ten kanssa yhdessä ja läheisyyttä tuntien virtuaalitilaisuuteen. 
Nyt pääsivät kokemaan joulunavauksen tunnelman ja riemun 
tasavertaisesti nekin ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta ole 
päässeet juuri koskaan torin joulutapahtumaan. Hienoa on tie-
tenkin se, että Pudasjärven virtuaalijoulunavaus tavoitti lisäksi 
Pudasjärven rajojen ulkopuolella olevan mittavan ihmisjoukon.

Virtuaalijoulunavauksella välitettiin mallikkaasti ja laajasti 
kaupunkimme asukkaiden toimeliaisuutta, luovuutta, osallistu-
vuutta, ahkeraa yrittäjyyttä, hengellistä vastuunkantoa, järkipe-
räistä päätöksentekoa ja sisukasta positiivista eteen ja ylöspäin 
katsomisen asennetta.

Iloista ja tervettä Joulun aikaa 
kaikille kuntalaisille toivottaen,

Sointu Veivo

Mainio virtuaalinen 
joulutunnelman käynnistys Maanantai-iltana 23.11. Ku-

renalan kyläyhdistys ry. ko-
koontui Syyskokouksen mer-
keissä Halla Cafessa. Paikalla 
oli toistakymmentä yhdistyk-
sen jäsentä. Halla Cafen Hen-
na Ryhänen oli jälleen lait-
tanut pöydän koreaksi ja 
kokousväki pääsi nauttimaan 
ja keskustelemaan arkisista 
asioista ennen kokouksen al-
kamista. 

Hallituksen puheenjohtaja 
Kerttu Simu avasi kokouksen.

- Olkaamme onnellisia, että 
tämä kokous ylipäätään voi-
tiin järjestää uusien rajoitus-
ten vuoksi, sanoi Kerttu ja toi 
terveiset poissaolevilta jäsenil-
tä. Lisäksi hän muistutti, että 
vielä ensi vuonna ainakin Tie-
topiste, Uimapaikka Riviera ja 
pieni tori tulevat olemaan voi-
missaan. 

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Kerttu Simu ja 
yhdistyksen sihteerin ollessa 
estyneenä, kokoukseen valit-
tiin kutsuttuna pöytäkirjan pi-
täjäksi yhdistyksen ulkopuo-
lelta Terttu Salmi. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi tulivat valituiksi 
Rauni Honkanen ja Eero Räi-
sänen.

Kokouksen kulku meni 
sääntöjen mukaisessa järjes-
tyksessä. Vuoden 2021 hal-
lituksen kokoonpanoon va-
littiin Ekdahl Aune, Laurila 
Marja, Liehu Veli, Manninen 
Pertti, Ruuskanen Leila, Ry-
hänen Henna, Seppänen Aini 
sekä Simu Kerttu. Hallituksen 
ulkopuolisena taloudenhoi-

tajana jatkaa Jouni Piri ja toi-
minnantarkastajina Aila Re-
pola sekä Maire Puhakka.

SPR:n Pudasjärven osas-
ton Esa Erkkilä kävi omassa 
puheenvuorossa tarjoamassa 
Kurenalan kyläyhdistyksel-
le yhteistyötä Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun toimintaan. 
VAPEPA:n tavoitteena on, 
että jokaisella kylällä olisi oma 
ryhmä, joka toimii viranomai-
sille apuna erilaisissa vapaa-
ehtoisissa pelastustehtävis-
sä, sekä mahdollinen kylätalo 
voisi toimia operointien tuki-
kohtana. Pudasjärven keskus-
tan alueella ei vielä ole näihin 
tarkoituksiin omaa ryhmää, 
joka tukisi poliisin, pelastus-
laitoksen sekä sosiaalitoimen 
tehtäviä erilaisissa kriisitilan-

Kurenalan kyläyhdistyksen virikerikas syyskokous

teissa. Tämä oli kokousvä-
en mielestä hyvä asia, jonka 
kautta kyläyhdistys pääsee 
myös virkistämään omaa toi-
mintaansa. Kurenalan kyläyh-
distys ry. ottaa liittymisasian 
esille seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. 

Kurenalan kyläyhdistys 
ry:n jäsenmaksu pysyy en-
tisellään, eli henkilöjäsenel-
tä 10 € ja kannattajajäseneltä 
20 €. Kyläyhdistys kutsuukin 
nyt uusia jäseniä mukaan, jot-
ta VAPEPAn tarvitsema kes-
kustan alueen ryhmä saa-
taisiin kokoon. Liittyessäsi 
tämän vuoden puolella jäse-
neksi, loppuvuoden jäsen-
maksu tulee joululahjana! Pu-
heenjohtaja Kerttu Simu antaa 
lisätietoja numerosta 040 7309 

Joulun rauhaa huokuvassa Halla Cafessa Kurenalan ky-
läyhdistys kokoontui Syyskokouksen merkeissä, turvavä-
lit huomioiden.

Halla Cafeen Henna Ryhä-
nen oli jälleen laittanut mau-
kasta tarjottavaa kokousvä-
elle.
481. Vuoden 2021 jäsenmak-
sun voi suorittaa Kurenalan 
kyläyhdistys ry:n tilille FI86 
5360 0420 1031 71 Viestikent-
tään nimi ja osoite.

Terttu Salmi
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyyn-
ti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokra-
ukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoit-
taa 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

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUATAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

Anon Ase ja Tukku

eräKesKus
anon ase ja tuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Palveluhakemisto

KUn HALUAT 
PÄÄSTÄ eRoon  

TARPeeTTomAKSi  
JÄÄneeSTÄ TAVARASTA,  
TAi TARViTSeT JoTAin, 

iLmoiTA 
PUDASToRiLLA.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

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

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 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 010 253 3231 
Ylitalo Mikko 010 253 1597

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Metsästyspystykorva- ja 
Ajokoirakerhon mestaruushaukut
Pudasjärven Metsästyspys-
tykorva- ja Ajokoirakerho 
ry järjesti lauantaina 7.11. 
perinteisen Kerhonmes-
taruus hirvenhaukkuko-
keen. Kilpailuun ilmoittau-
tui määräaikaan mennessä 
kahdeksan koiraa. Kokeen 
keskuspaikkana toimi tut-
tuun tapaan Hirvaskos-
ken koulu, jonne mahdut-
tiin väljästi koronaohjeet 
huomioon ottaen ja nii-
tä noudattaen. Ruokailuun 
oli mahdollisuus viereises-
sä Tulitauossa niin halutes-
saan.

Kilpailu aloitettiin aa-
mulla kuuden maissa koi-
rien rokotusten sekä maas-
totuomareiden papereiden 
tarkastuksilla. Samalla ar-
vottiin kilpailumaastot koi-
ran ohjaajien valitessa sulje-
tuista kirjekuorista omansa. 
Puoli seitsemältä ylituo-
mari Jyrki Pitkänen ohjeis-
ti maastoon lähteviä koira-
ryhmiä kokeen arvostelusta 
päivän aikana hirvenhauk-
kukokeen sääntökirjan mu-
kaan. Ohjeistuksen jäl-
keen ryhmät kasattiin yksi 
kerrallaan kauimmaisista 
maastoista alkaen. Yhdel-
tä koiralta tarkastettiin siru 
kennelliiton kokeen järjestä-
misohjeen mukaisesti. Tar-
kastuksessa todettiin, että 
siru täsmäsi rekisteripape-
rissa ilmoitettuun nume-

Voittajakoira jämtlanninpysykorva Kuokkamaan Jatta, 
omistaja Harri Hiltula.

Tulokset:
1.Jämtlanninpystykorva 
Kuokkamaan Jatta 92,5 pist. 
HIRV-1. Kerhonmestari 2020 
om. Harri Hiltula, 2. Jämtlan-
ninpystykorva Kuiskivan Kor-
ven Ruska 88,5 pist. HIRV-1. 
Kerhon 2. sija om. Jarmo ja 
Noora Manninen, 3. Jämtlan-
ninpystykorva Aholanharjun 
Rajuilma 83 pist. HIRV-1 Ker-
hon 3. sija om. Lukkari Pek-
ka, 4. Karjalankarhukoira Hal-
laniityn Jäbä 82 pist. HIRV-1 

Kerhon 4. sija om. Blomqvist 
Juhani, 5. Jämtlänninpystykor-
va Jäbä 78,5 pist HIRV-1 om. 
Kauppila Marko, 6. Jämtlan-
ninpystykorva Humbakan El-
vis 78 pist. HIRV-1 Kerhon 5. 
sija om. Blomster Marko, 7. 
Harmaa Norjanhirvikoira Ti-
perin Kille 78 pist. HIRV-1 om. 
Räisänen Pasi, 8. Jämtlannin-
pystykorva Urrauksen Bear-
galat Mosku 14 pist. Kerhon 
6. sija om. Hyttinen Taisto. 

roon ja koira pääsi lähte-
mään maastoon.

Koemaastot sijaitsivat 
pääsääntöisesti Pudasjär-
ven alueella. Seitsemästä 
maastosta löytyi hirvet hau-
kuttaviksi lauantai aamu-
päivän aikana. Ylituomarin 
kanssa kävimme yhdessä 
maastossa haukkua kuun-
telemassa ja hyvin kuului 
kahden kilometrin päähän 
kovasta tuulesta huolimat-
ta. Vielä siellä ollessamme 
emme tienneet, että kuunte-
limme voittajakoiran Kuok-
kamaan Jatan haukkua.

Iltapäivällä ruokailun 
jälkeen ylituomari Jyrki Pit-
känen alkoi purkaa koeta-
pahtumia siinä järjestyk-
sessä, kun koirat saapuivat 
koepaikalle takaisin. Pal-
kintotuomarit olivat täyttä-
neet kokeen arvostelupape-
rit selkeästi, mikä joudutti 
kokeiden purkua. 

Tänä vuonna koronan 
vuoksi jätimme tulosten jul-
kaisemis- ja palkintojen ja-
kotilaisuuden pitämättä, 
jotta tarpeetonta yhdessä-
oloa vältettäisiin. Tulokset 
julkaistiin koiratietokan-
nassa välittömästi kokeen 
päättymisen jälkeen ja tä-
män kirjoituksen lopussa. 
Palkinnot ja pokaalit on toi-
mitettu jälkikäteen kolmel-
le parhaimman tuloksen 
haukkuneelle koiralle.

Kiitokset kaikille 
kilpailuun osallistuneille 

ja yhteistyö kumppaneille!

Noora Manninen

Aika on laaja käsite, toisinaan kellonviisarit liikkuvat liian nope-
asti. Joskus tuntuu melkein aika pysähtyvän, on pitkiä minuuttia. 
Riippuu tilanteesta, mitä tekee ja missä olosuhteissa, tai odo-
tus voi tuntua pitkältä. Urheilukilpailussa sekunnit lentävät no-
peasti, urheilija kilpailee aikaa vastaan. Formularadalla ajanotos-
sa ollaan pienissä marginaaleissa, sekunti jaetaan tuhannesosiin.

Me tavalliset ihmiset ei tarvita edes sekunnin kymmenyksiä. 
Raamatussa on vanhaa historiaa, tuhansien vuosien takaa, jo en-
nen ajanlaskun alkua. Mielenkiintoinen kirja Raamattu on, jos ja 
kun sitä osaa tulkita ja sisäistää uskottavaan muotoon. Ihmisillä 
on rajallisesti aikaa, vuosia toisilla enemmän kuin toisilla.

Elämä on nopeasti ohikiitävä aika, pitäisi osata laittaa asioita 
tärkeysjärjestykseen. Materiaali on turhaa. Jos sairastuu, se me-
nettää merkityksen. Koronapandemia on varmasti pysäyttänyt 
miettimään, ei mikään ole niin tärkeää kuin terveys. Toiseksi ih-
missuhteet laittaisin sinne kärkipäähän. Yksinvaltiaalla korrup-
toituneella valtionpäämiehellä, henkinen olo on 
köyhä. ”Jo syntyessään toiset kultakehdon saa, toi-
set puutteen saa”. Aika rientää, tämä on elämää, 
se on lyhyt hetki ikuisuuteen nähden. Elämän-
tiellä on hyvinä tienviittoina kymmenen käskyä.

Mauno Ruokangas

Kaikella on aikansa
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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

Martti Outilan Muotoilkaamme maa muovilla -näyttely 
on Pohjantähdessä.

Täällä vaan 
päällä maan
täällä sitä saa
ihan miten vaan
turhuudessa tuhertaa
tosi touhussa toheltaa
tuhertaa
touhussa toheltaa

Täällä vaan  
 
päällä maan
vaatimattoman
elän elämän
vapaana markkinavoimista
ja rahankäyttöhuolista
voimista
rahahuolista

Rahakin on vain
tunkiotavaraa
sontakasana
navetan takana
muut sitä levitelköön
ja siitä nauttikoon
levitelköön
nauttikoon

Toiset ne jaksaa
työssä ahertaa
palkkasellaisessa
vaativassa
minä taas nautiskellen
luonnosta osani keräilen
nautiskellen
osani keräilen

Mammonasta en 
saa minä siitä
täyttymystä omaan
pieneen elämään
muut sitä hamutkoon
ja sen kanssa pärjäilköön
hamutkoon
kanssa pärjäilköön

Täällä vaan
päällä maan
täällä sitä saa
ihan miten vaan
sanottavansa sanoitella
ja laulunsa luritella
sanoitella
laulun luritella

Pudasjärveläinen taiteen harrastaja 
Martti Outilalla on Muotoilkaamme maa muovilla 
-näyttely, joka on avoinna joulukuun alkupäiviin 

saakka taidehuone Pohjantähdessä. Näyttely 
sisältää 28 muovikollaaseja ja koosteita 

sekatekniikalla tehtynä. Outila on kirjoittanut 
aiheeseen liittyvän runon.

Minä täällä 
maan päällä

syysKoKous ja 
vaaliKoKous pidetään ravintola 
Meritassa, ma 7.12.2020 klo 16.30.

Asioina sääntöjen mukaiset kokousasiat ja 
luottamusmiesten valinta kaudelle 2021-2024.

sääntömääräinen

jyty 
Pudasjärvi ry:n

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPI-
TOAVUSTUKSET VUODELLE 2020
Pudasjärven kaupungin valtuusto on hyväksy-
nyt Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytännöt 
8.10.2020. Yksityisteiden kunnossapidon hoitami-
sen ja avustuksien myöntämisen tavoitteena on 
varmistaa haja-asutusalueen liikenneverkon säi-
lyminen liikenteen edellyttämässä tyydyttävässä 
kunnossa kaikkina vuodenaikoina. 
Yksityistiekäytäntöihin liittyvää kunnossapitoa-
vustusta voi hakea yksityistielle, omalle tielle tai 
sopimustielle joka täyttää yksityistiekäytännöissä 
mainitut ehdot. 
Kunnossapitoavustusta koskeva kunnossapito-
kausi on vuosittain 1.10. - 30.9. Kunnossapitoa-
vustus kattaa sekä talvi- että kesäkunnossapidon.
Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytännöt sekä 
hakemuslomakkeet avustusten hakemiseksi 
on nähtävänä kaupungin internetsivustolla os.  
www.pudasjarvi.fi.
Hakemukset tulee jättää 22.12.2020 mennessä 
merkillä ”Kunnossapitoavustushakemus 2020” 
sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi 
tai kirjeitse osoitteeseen:
Pudasjärven kaupunki, Asiakaspalvelu 
PL 10, Varsitie 7 , 93100 PUDASJÄRVI
Puutteellisia avustushakemuksia ei käsitellä.
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö  
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044

Tekninen ja ympäristötoiminta

PUDASJARVI.FI

Kirkonkirjojen pitoon 
liittyvät asiat keskusrekisteriin 
– kirkkoherranvirasto palvelee edelleen
Pudasjärven seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisterin asi-
akkaaksi 1.12.2020. Kirkon jäsentietojärjestelmään tehtävät 
rekisteröinnit sekä virkatodistusten ja sukututkimusten laadin-
ta tapahtuvat aluekeskusrekisterissä.
Virkatodistus- ja sukututkimustilaukset voi tehdä suoraan aluekes-
kusrekisteriin (08) 316 1303 tai kotisivuilla olevalla lomakkeella. 
Seurakuntalaiset voivat asioida edelleen myös omassa kirkkoher-
ranvirastossa, josta virkatodistustilaukset välitetään eteenpäin alue-
keskusrekisteriin. 

Avioliiton esteiden tutkinnat hoidetaan jatkossa aluekeskusre-
kisterissä. 

Kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan tiloihin liittyvät varauk-
set hoidetaan edelleen kirkkoherranviraston kautta, 08 882 3100. 
Virasto palvelee vuoden loppuun asti entisten aikataulujen mukaan 
ma-pe klo 9-14. Kirkkoneuvosto päättää ensi vuoden asiakaspalve-
luajoista joulukuun kokouksessa. 

Kirkkohallituksen päätöksen mukaan kaikkien seurakuntien on 
liityttävä aluekeskusrekistereiden asiakkaaksi viimeistään vuoden 
2022 alkuun mennessä. 

Pudasjärven seurakunta 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Puu:n uintijaosto 
Kaikille avoimet syyskauden 
viimeiset uintikisat ja palkitsemiset 
su 29.11 klo 17 alkaen. Tervetuloa!

Puu:n KuntourHeilujaosto
tehokävely su 29.11. klo 18 Puikkarin pihalta. 
Vetäjänä Jimi Parkkinen Oulusta. 
Vapaa pääsy, uusiakin toivotaan mukaan!

Pudasjärven nuorisoseura ry:n
yleinen syysKoKous   

torstaina 3.12.2020 klo 19.00 
Koskenhovilla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta klo 18.45.

Tervetuloa!

LC Pudasjärvi myy hirviarPoja 
K-suPermarKetin ja s-marKetin auLassa: 

Pe 27.11. klo 16.00-18.00 
Pe 4.12. klo 14.00-18.00

aikuisen hirven arPajaiset

LC Pudasjärvi ry 5€ /arpa

1. palkinto puolikas aikunen hirvi
2. palkinto aikuisen hirven paistiosa
3. palkinto aikuisen hirven lapaosa

Lihajalostamo Juotasniemi leikkaa ja 
pakkaa lihat voittajille valmiiksi.
Arpoja on myynnissä Leijonilla 15.12. saakka.

Hirviarpojen tuotot käytetään lyhentämättömänä sotiemme veteraanien, puolisoiden, leskien ja lottien perusavustuksiin.

huom! 

vain käteismaksu.

(Tai niin kauan kuin arpoja riittää)

Yhteisöllisyysvaliokunnan marraskuun kokouksessa jatket-
tiin yhdistysten investointitukien periaatteiden päivitystä mui-
den valiokuntien ohjausesitysten pohjalta. Kaikki valiokunnat 
suhtautuvat myönteisesti kylätoimikuntien ja eri yhdistysten 
omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviin rakentamis- ja in-
vestointihankkeisiin, jotka toteutetaan pääosin talkoovoimin. 
Kaupungin on kuitenkin painotettavana taloustilanteen mu-
kaisesti myönnettävien investointitukien tapauskohtaista har-
kintaa. Hankekohtaisen investointiavustuksen maksimimääräk-
si ehdotetaan 10 000 euroa. Ohjausesitys viedään seuraavaksi 
kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Vuosittain jaettavien kehittämis- ja toimintatukien osalta tu-
kien toivottiin painottuvan yleishyödylliseen toimintaan.  Liian 
tiukkoja kriteerejä ei kannata kuitenkaan lähteä tekemään, kos-
ka toimijat tietävät itse, että millaisiin asioihin he minäkin vuon-
na tarvitsevat kaupungin tukea. Tätä tukee myös syksyn 2020 
aikana tehty Kyläkierros, jossa todettiin eri yhdistysten ja yk-
sityisten erittäin aktiivinen, monipuolinen ja hyvinvointia tu-
keva toiminta. Liian tiukka ehtojen sanelu voi kääntyä itseään 
vasten ja jo vuosia tehty hyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
voisi vaarantua.  Kaupungin vähenevillä resursseilla kolmannen 
ja neljännen sektorin toimivuus on entistä tärkeämpää. Niiden 
toiminta on osa kaupungin palvelutuotantoa. 

Kehittämis- ja toimintatukien toimintamalli sinällään on ol-
lut toimiva ja muutosten tulee olla mahdollisimman pieniä. Tu-
kisumman alenema ei vaikuta yhtä hakijaa kohden ratkaisevan 
paljon, joten tässä talouden tilanteessa tukien kokonaissummaa 
on alennettava.  

Yhteisöllisyysvaliokunnan ohjausesityksessä todetaan, että 
talouden sopeuttamisohjelman ohjausryhmän esitys avustus-
ten euromäärien vähäisen pienennyksen osalta on perusteltua. 
Kehittämis- ja toimintatukien avustusten myöntöperusteisiin ei 
tehdä muutoksia, vaan ne sovitaan vuosittain käytävissä valmis-
teluissa. Avustuksen hakija ei voi olla poliittinen eikä uskonnol-
linen yhteisö.

Kaupunki tiedotus 

Kehittämis- ja toimintatukien 
toimintamalli säilytetään 

toimivana

Pudasjärven urheilijat ry

pe 13.12.2020 klo 17.00 Tuuritupa. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 

tilan 615-405-878-7 järjestelyt. 
Teams mahdollisuus.Tervetuloa!

syysKoKous

KirPPis Pe-la  
27.-28.11. 
Klo 11-15

lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

Puhoskylän kyläseuran 
sääntömääräinen 

syysKoKous    
pe 4.12.2020 klo 19.00 Möykkälässä.

Johtokunta kokoontuu 18.00.
Muistakaa koronaturvallisuus. 

Tervetuloa!

Keskustan Puhoskylän py:n  
sääntömääräinen 

syysKoKous    
la 5.12.2020 klo 11.00 Tarmolassa, 
Näljängäntie 1966, 93390 Puhoskylä.

Tervetuloa!
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LC Rauhanjulistekilpailu: Rauhaa palvelun kautta
Kansainvälisen lionsjärjes-
tön Rauhanjulistekilpailu 
syntyi vuonna 1988 ja sen 
tarkoituksena on antaa nuo-
rille tilaisuus käyttää taiteel-
lisia kykyjään osoittaakseen, 
miten he näkevät rauhan.

Noin 350 000 lasta 75 eri 
maasta osallistuu vuosittain 
kilpailuun. Lionsklubit ovat 
sponsoroineet lionien kan-
sainvälisiä rauhanjuliste-
kilpailuja paikallisissa kou-
luissa ja nuorisoryhmissä. 
Pudasjärvellä toimii kaksi 
eri lionsklubia; LC Pudasjär-
vi ja LC Pudasjärvi Hilimat, 
jotka yhteistyössä ovat jär-
jestäneet kyseisen kilpailun 
paikkakunnalla. Tavoitteena 
on ollut saada nuoret ilmai-
semaan näkemyksiään rau-
hasta taiteen keinoin. Lap-
sia on eripuolilta maapalloa 
innokkaasti osallistunut rau-
hanjulistekilpailuun tuoden 
monin tavoin esille sitä tun-
netta, minkä maailman laa-
juinen rauha heissä herättää. 

Kauden 2020 ja 2021 rau-
hanjulistekilpailun teemana 

on "Rauhaa palvelun kaut-
ta". Kutsun kilpailuun sai-
vat Pudasjärven koulujen 5. 
ja 6. -luokkalaiset. Hirvas-
koski, Sarakylä, Lakari ja 
Hirsikampus -koulut osal-
listuivat. Opettajien kannus-
tamana nuoret innostuivat 
kilpailusta ja yhteensä 92 te-
osta saapui kouluilta arvi-
ointiin.

Torstaina 5.11 kokoon-
tui raati, johon kuuluivat 
lioneista Elina Jylhänleh-
to, Vuokko Nyman ja Kata-
riina Niemitalo, LC Hilimo-
jen presidentin Aila Helven 
kotiin, suorittamaan tärke-
än arvioinnin kilpailutöistä. 
Niiden asettaminen järjes-
tykseen ja valinta eteenpäin 
kilpailuun lähteville teoksil-
le oli raadille hyvin tärkeä 
tehtävä. 

Teoksista haettiin esil-
le sanoma rauhasta palvelu-
jen kautta ja miten tekijä sen 
toi työssään esille. Tärkeää 
oli tarkastella keinot, joilla se 
oli tuotu esille. Värien käyttö 
ja luovuus korostuivat myös 

teoksia arvioitaessa. Nuoret 
olivat tuoneet esille monissa 
töissä hyvin maapallon ny-
kyhetkeä. Sosiaalisen medi-
an hyödyksi käyttöäkään ei 
oltu unohdettu.

Voittajien löytäminen oli 
raadille vaikea, mutta myös 
mielenkiintoinen tehtävä. 
Oli päästävä ns. sisään työ-
hön ja löydettävä siitä sa-
noma. Kaikkien työt olivat 
innostavia ja ansaitsevat kii-
toksen. Kuitenkin töiden 
joukosta erottautui jokaises-

ta sarjasta pitkällisen poh-
dinnan jälkeen kolme paras-
ta. Rohkea värien käyttö ja 
selkeä sanoma tulivat töissä 
hyvin esille.

Rauhanjulistetyöt arvioi-
daan ensin paikallisesti, elik-
kä valitaan jokaisen sponso-
roidun sarjan voittaja. Tämä 
työ jatkaa seuraavalle tasol-
le. Piirin tasolla piirihallituk-
sen jäsenet äänestävät voit-
tajasta. Valittu työ jatkaa 
moninkertaispiiriin eli Lions 
liiton arviointiin.

Suomen voittajatyö jatkaa 
vielä kansainväliselle tasol-
le päämajaan. Kansainväli-
sellä tasolla tuomarit taide-, 
rauhan-, nuoriso- ja koulu-
tusyhteisöistä sekä tiedotus-
välineistä valitsevat yhden 
pääpalkinnon voittajan. 

LC Pudasjärvi Hilimat ja 
LC Pudasjärvi kiittävät paik-
kakunnan opettajia kilpai-
luun mukaan lähtemisestä! 
Kiitos myös kaikille kilpai-
luun osallistuneille oppilail-
le! Olette teoksillanne tuo-

neet oivallisesti näkyväksi 
teeman "Rauhaa palvelun 
kautta".

Rauhanjulistekilpailu jär-
jestetään ensi vuonna jälleen 
uusin aihein, mutta nimensä 
mukaisesti, säilyttäen rau-
han sanoma. Kilpailun kol-
me parasta työtä joka sar-
jasta ovat marraskuun ajan 
esillä kirjastossa.

Elvi Räisänen
LC Pudasjärvi Hilimat 
tiedotussihteeri 

Rauhanjuliste-
kilpailun parhaat:
Hirsikampus: 1. Azra 
Gör 6B, 2. Miila Puominen 
6A, 3. Petra Riekki 6B.
Lakari: 1. Sara Leino 6B, 
2. Reeta Viljamaa 6B, 3. Miia 
Matalalampi 6B. 
Kyläkoulut: (voittajat 
Hirvaskosken koululta) 1. 
Fanni Vuorma 5 lk, 2. Jas-
miina Vääräniemi 5 lk, 3. 
Mika Ervasti 5lk. 

Uudenlainen joulunavaus Pudasjärvellä
Viime perjantaina 20.11. suo-
ritettiin Pudasjärvellä digi-
taalinen joulunavaus, jota 
pääsi seuraamaan ihan missä 
päin maailmaa tahansa. Tällä 
tavalla myös paikkakunnan 
jokaisella kulmalla pystyttiin 
olemaan mukana tässä joka-
vuotisessa Pudasjärven kau-
pungin, Pudasjärven Yrittä-
jät ry:n ja usean paikallisen 
toimijan yhteistyössä järjes-
tetyssä tapahtumassa You-
Tuben kautta. Seuraajia jou-
lunavauksessa oli reipas 
kolmesataa ja kun otetaan 
huomioon sekä perhekeskei-
nen, kylien yhteistapahtuma-
na osallistuminen sekä ulko-
paikkakuntalaiset, voitaneen 
lukema helposti kertoa nel-
jällä. Jälkikäteen YouTubessa 
seuraajia on ollut jo toistatu-
hatta. Jouluarvontaan osallis-
tui reilut 600 henkilöä.

Uutisankkuri Minna Hir-
vonen suoritti avauksen lu-
kemalla Pudasjärven uutisia, 
sekä ottamalla yhteydet eri-
laisiin etäpisteisiin. 

Ensimmäisenä kaupungin 
joulutervehdyksen toi kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja Anni-Inkeri Törmä-
nen.

Hän tyynnytteli kuntalai-
sia siitä, että kuristuspaket-
tia ei jouduta tekemään sil-
lä riittävät säästöt löytyvät 
kuntalaisten ideoitten perus-
teella. Samassa yhteydessä 
Törmänen toivoi paitsi yrit-
täjien, mutta myös virustor-
junnan kannalta, että joulun 
ajan hankinnat suoritettai-
siin omassa kunnassa. An-
ni-Inkeri Törmänen toivot-
ti Pudasjärven kaupungin 
puolesta kaikille rauhallista 
joulun aikaa ja kehotti, että 
näinä hankalina aikoina jo-

kainen tykönään järjestäisi jo-
takin pientä yllätystä yksinäi-
selle kanssaihmiselle. 

Syötteen yrittäjien tervei-
set laavulta toi Janne Määt-
tä. Hän toivoi, että kotimaan-
matkailu toisi myös Syötteen 
alueen yrityksiin toimeentu-
loa ja piristystä nyt, kun ul-
komaalaisia ei juurikaan ole 
tulossa. 

Kirkkoherra Timo Liika-
nen tervehti kansalaisia kir-
konmäeltä. Hänen mietteen-
sä olivat adventissa – toivon, 
valon ja luottamuksen juh-
lassa, sekä tulevassa joulus-
sa. Seurakunnan huolena on 
se, kuinka vuosi on ollut ras-
kasta aikaa varttuneemmil-
le seurakuntalaisille, kun on 
jouduttu eristyksiin. Huo-
li sairastumisesta on pelotta-
vaa. Viime vuonna näihin ai-
koihin ei osattu ajatella mihin 
joudumme! Seurakunnan pe-

rinteistä joulupuurotapah-
tumaa ei tänä vuonna voida 
toteuttaa ja Kauneimmat jou-
lulaulut on suunnitelmissa 
pitää useampia tilaisuuksia 
samalle päivälle seurakun-
nan tiloissa sekä ulkoilmata-
pahtumina. Kaikilla kylillä 
olevissa pienissä tiloissa lau-
lutapahtumia ei seurakunta 
voi järjestää. Jouluaaton suo-
situimmat pidetyt hartaus-
hetket toteutetaan ulkona, 
kirkon juhla-aukiolla sekä Sa-
rakylän kappelin pihalla.

Joulu kuitenkin tulee ja 
saamme luottaa siihen mitä 
ensimmäisenä jouluna ta-
pahtui. 

Lasten laulamat joulu-
laulut tuovat aina joulutun-
nelmaa! Lakarin koulun 4. 
luokkalaisten kuorolaiset 
lauloivat pariin otteeseen 
joululauluja. 

Pudasjärven Yrittäjien pu-

Joulupukki lupasi kaikille lapsille ja lapsenmielisille, että kyllä hän vierailee myös tänä jou-
luna ja jättää lahjat oven taakse.

Syötteen koiratarhan huskyt lähettivät omat terveisensä 
joulunavaukseen.

heenjohtaja K-Supermar-
ket kauppias Tommi Niska-
nen muistutti Pudasjärven 
elinvoimaisuudesta ja suur-
ten kaupunkien läheisyy-
destä. Hän muistutti, kuinka 
tärkeässä roolissa ovat mök-
kiläiset, sillä Pudasjärveltä 
löytyy lähes 4000 vapaa-ajan 
asumusta. Niskanen kehoit-
ti muistamaan Pudiksen sii-
nä vaiheessa, kun haluaa teh-
dä töitä joko etänä tai paikan 
päällä. Mahdollisuudet ovat 
monet, sillä Pudasjärvi sijait-

see yhden Pohjois-Suomen 
vilkkaimmin liikennöidyn 
tieverkoston äärellä. Myös 
omat ammattitaitoiset yri-
tysneuvojat ovat paikkakun-
nalla. 

Joulu on eritoten lasten 
juhla, joten myös joulupukki 
vieraili tervehtimässä. Puk-
kia huoletti kuitenkin lume-
ton maa ja huonot kelit. Jou-
lupukki lupasi lapsille, että 
lahjat tulevat joka tapaukses-
sa, vaikka sinne oven taakse 
kun nyt ei oikein sisätiloihin 

pääse tulemaan.
Pudasjärven virtuaalisen 

joulunavauksesta myös uu-
tisankkurille tuli jouluinen 
mieli. 

Pudasjärven kaupungin, 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n. 
sekä mukana olevien toimi-
joitten sanomana on; Suo-
si suomalaista – osta paikal-
lisilta! 

Terttu Salmi
Kuvat: Minna Hirvonen
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Tiina Salonpää on Pudasjärven Merkkihenkilö 2020
Pudasjärven Yrittäjien pik-
kujoulussa 21.11. Hotelli 
Iso-Syötteellä palkittiin Pu-
dasjärven Vuoden Merk-
kihenkilönä Pudasjärven 
4H:n toiminnanjohtaja Tii-
na Salonpää. Tavallises-
ti palkitseminen suoritetaan 
markkinoilla heinäkuussa. 
Tapahtuma jouduttiin pe-
ruuttamaan koronan vuoksi 
ja näin ollen palkitseminen 
päätettiin suorittaa pikku-
joulutapahtumassa. 

Merkkihenkilö Salonpää 
on ollut 4H-yhdistyksessä 
töissä 22 vuotta ensin van-
huspalveluvastaavana ja toi-
mistotyöntekijänä ja vuodes-
ta 2014 toiminnanjohtajana. 
1929 perustettu Pudasjär-
ven 4H-yhdistys juhli viime 
vuonna 90 vuotista toimin-
taansa.

Pudasjärven 4H-yhdistys 
on sitoutumaton nuorisojär-
jestö ja yhdistyksen tarkoi-
tuksena on 4H-nuorisotyön 
avulla voimistaa nuorten 
omatoimisuutta, yritteliäi-
syyttä ja käytännön taito-
jen hallintaa; tukea nuor-
ten terveitä elämäntapoja, 
kestävän kehityksen kunni-
oittamista; edistää nuorten 
elämänhallintaa ja ehkäistä 
heidän syrjäytymistään sekä 
edistää nuorten ja heidän 
perheidensä hyvinvointia.

Pudasjärven 4H-toimin-
nan avaintuotteita ovat ker-

hot, kurssit, työllistämi-
nen sekä yrittäjyys. Vuonna 
2019 järjestettiin kerhoja yh-
teensä 11 kappaletta ympä-
ri pitäjää. Ohjaajina toimi 24 
nuorta ja 8 aikuista sekä va-
paaehtoisia vastuuaikuisia. 
Nuorten kurssi-, leiri- ja kil-
pailupisteitä kertyi 1300. 4H-
yrityksiä oli 11 kappaletta. 
Päiväleirejä järjestettiin 16 
päivää. Taitavat kädet kurs-
seja 42 kpl ja nuorten yrit-
täjyys- ja työelämäkursseja 
neljä kpl. Alueellisesti vai-
kuttavin työkasvatukseen 
liittyvä toimintamalli Pudas-
järven 4H-yhdistyksessä on 

Tiina Salonpää kiitti Pudasjärven 4H-yhdistyksen hallitus-
ta, nuoria, työntekijöitä, 4H-liittoa, yhteistyökumppaneita 
sekä Pudasjärven Yrittäjiä Merkkihenkilö -nimityksestä. Pudasjärven Yrittäjien merkkihenkilön kunniataulun ja kukat luovuttivat puheenjohtaja 

Tommi Niskanen ja hallituksen jäsen Aila Repola. Taustalla Heikki Wuolijoki Pudasjärven 
Osuuspankista odottamassa kukittamis- ja onnitteluvuoroaan. nuorten kesätyöllistäminen, 

joka toteutetaan yhteistyös-
sä Pudasjärven kaupungin, 
yritysten ja yksityisten työn-
tilaajien kanssa. Kesäduuni 
2019 kampanjan kautta työl-
listettiin 121 nuorta. 

-Ylläpidämme kierrätys-
myymälä TOPI-toria ja ma-
talan kynnyksen kohtaamis-
paikkaa TOPI-tupaa sekä 
käsityömyymälää. Vanhus-
palvelu on myös osa toi-
mintaamme. Järjestämme 
monenlaista toimintaa ja toi-
mintaamme osallistuukin 
satoja henkilöitä vauvasta 
vaariin. Toimintaamme ovat 

kaikki tervetulleita mukaan, 
toivottaa Salonpää.

4H-yhdistyksen toimin-
nasta ja hallinnosta vastaa 
Tiina Salonpää ja hänen li-
säkseen yhdistyksellä on ko-
kopäiväinen, määräaikainen 
toiminnanohjaaja Mirva Kir-
veskari. Vuonna 2019 Pu-
dasjärven 4H-yhdistys työl-

listi 140 nuorta (maksettu 
palkkasumma nuorille oli 
74 170 euroa) ja palkkatuki-
työntekijöitä, harjoittelijoi-
ta, työkokeilijoita ja ilman 
tukea eri pituisiin jaksoihin 
työllistettyjä oli 48 henkilöä. 

-Kiitos Pudasjärven 4H-
yhdistyksen hallitus, nuoret, 
työntekijät, 4H-liitto sekä 

yhteistyökumppanit. Yhdes-
sä voimme tehdä mitä vain. 
Suuri kiitos Pudasjärven 
Yrittäjille tästä Merkkihen-
kilö- nimityksestä, kiittelee 
Salonpää. 

Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven Vanhus- ja 
vammaisneuvosto kokoon-
tui vuoden viimeiseen ko-
koukseen poikkeuksellisesti 
seurakunnan tiloissa, koska 
kaupungintalon tiloissa ei 
saa kokoontua. 

Puheenjohtaja Esko Aho-
nen avasi kokouksen kiit-
telemällä Pudasjärven seu-
rakuntaa mahdollisuudesta 
kokoontua seurakuntakes-
kuksen ison kahvion puolel-
la, jossa on mahdollista jär-
jestää turvavälit.

Vierailijana tässä vuoden 
viimeisessä kokouksessa oli 
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherra Timo Liikanen, 
Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:atä Jouko Väänänen sekä 
SPR:n Pudasjärven osaston 
puheenjohtaja Esa Erkkilä.

Avauspuheessaan kirk-
koherra Liikanen oli tyyty-
väinen siihen yhteistyöhön, 
mitä pudasjärviset eri jär-
jestöt tekevät yhdistämäl-
lä voimansa ja missä kaikes-
sa myös seurakunta saa olla 
mukana.  Kaikenlainen yh-
teinen tekeminen on antoi-
saa ja sillä on saatu aikaan 
myös konkreettisia tuloksia.

Väänänen esitteli torin 
paikalle tulevaa Palveluta-
loa, jonka rakentamisen aloi-
tus on viivästynyt valitus-

prosessin vuoksi. Rimmin 
palvelutalon tilat ovat kaikin 
puolin huonossa kunnossa 
ja sekä asukkaitten että hen-
kilökunnan terveydentilan 
vuoksi olisi toivottavaa, että 
valituksen tehnyt kiinteistö-
yhtiö vetäisi sen pois. Näil-
lä näkymin asukkaat eivät 
pääse vielä moneen vuoteen 
asianmukaisiin tiloihin. 

Esa Erkkilä toi kattavan 
paketin Vapaaehtoisen Pe-
lastuspalvelun toiminnas-
ta. VAPEPA on perustet-
tu vuonna 1964 osaavien, 
koulutettujen auttajien ver-
kostoksi, jonka toimintaa 
koordinoi Suomen Punai-
nen Risti. Valtakunnallises-
ti VAPEPA on 54:n järjes-
tön verkosto. Toiminta on 
vapaaehtoista, viranomaisia 
tukevaa, organisoitua kan-
salaistoimintaa kriisitilan-
teissa. Kaikkia yhdistää halu 
auttaa. 

Vanhuspalvelujen ajan-
kohtaisen katselmuksen an-
toi palveluesimies Lilja Ket-
tunen. Vaikka tiukennetut 
toimintatavat tuovat pal-
jon hankaluuksia, on Ket-
tusen mielestä myös asial-
la positiivisia puolia. Koska 
puolikuntoisena ei enää tul-
la töihin, näin ollen sairaus-
poissaolot ovat vähentyneet. 

Kettunen on huolissaan 
omaishoitajien jaksamisesta 
ja suunnitelmissa on parkki-
en järjestäminen, jolloin hoi-
dettava on muutaman tun-
nin muualla ja omaishoitaja 
pääsee omille asioille.

Kokouksessa käytiin läpi 
myös toimintakertomus 
vuodelta 2020. Kokoontumi-
sia on vuoden aikana ollut 
neljä, joissa on ollut kutsut-
tuina vierailijoita eri toimi-
aloilta. Koulutuksia sekä yh-
teistyötä muiden järjestöjen 
kanssa ei ole ollut muuta 
kuin helmikuussa järjestetty 
Ystävänpäivätapahtuma.

Eläkeliiton ajatuksena tuli 
esille, että ikäihmisille tuli-
si järjestää erilaista virikeoh-
jelmaa, joihin järjestelyihin 
toivotaan Pudasjärven kau-
pungilta sekä Oulunkaarelta 
suunnitteluapua monitoimi-
mallisen yhteistyön rakenta-
misen muodossa.

Kokouksen päätteeksi 
puheenjohtaja toivotti kai-
kille mukavaa joulun odo-
tusta ja jakoi kynttilän tuo-
maan valoa tähän vuoden 
pimeimpään aikaan.

Terttu Salmi

Vanhus- ja vammaisneuvoston 
vuosi päättyi erilaisissa merkeissä

Pudasjärven Yrittäjät pitivät lauantaina 21.11. syyskokouksen, jossa valittiin tulevan vuoden pu-
heenjohtaja, hallitus sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma. Syyskokouksen jälkeen siirryttiin viettä-
mään pikkujoulua Hotelli Iso-Syötteen uuteen ravintolaan, jossa merkkihenkilön lisäksi palkittiin Pudas-
järven Vuoden Yrittäjä sekä jaettiin yrittäjäristejä. 
Näistä on juttua ensi viikon lehdessä Yrittäjä- sekä JouluinenSyöte teemasivuilla. 


