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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 3.12.2020

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikkoiltana

Männynkävyistä 
verotonta tuloa

Pudasjärvelle 
120 000 euroa s. 6

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).

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.

Rytingin Kauppa OyRytingin Kauppa Oy
PALVELUPISTE

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

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Rytingin Kauppa Oy

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

Tervetuloa!
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio  
• Asiamiesposti

Palvelumme:
• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon  
    Pakettipiste

• DB Schenker  
   noutopiste
• Vuokrattavana  
   kuomukärry

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: ke-to-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

SUUTARIN jOULULAhjAVINKKejä

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2021!

 KAARI elektroniset sytyttimet
 Nahkalompakot
 Nahkakäsineet naisille ja miehille
 Nahkavyöt               Nahkatossut ym. 

Olemme lomalla 21.12.2020-12.1.2021.

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

KaiKKi Kausi-/
jouluvalot

-30%

Syötteen 
Automyynti 

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä 

alk. 69 €/kk.KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita 
ennenkuin 

tulet.

Toyota Avensis sedan 
1,8 bens. vm. 2004, huol-
tokirja, vasta kats. aj. 333 
000 km, ilmastointi, kah-
det renkaat.  2500 €

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

Toyota Corolla 1,3 
bens. aj. VAIN 174 000 
km, uudet talvirenkaat, 
huoltokirja, ruosteeton.    
 2900 €

Toyota Yaris 1,4 die-
sel, vm. 2012, HIENO aj. 
188 800 km, navi, kah-
det renkaat, huoltokirja. 
  6900 €

Nissan Xtrail 2,0 bens. 
MAASTURI, vm 2004, 
aj. 269 000 km, juuri 
kats, kahdet renkaat. 
  3200 €

Kirppis la 5.12. 
Klo 11-15lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa! 

HOX! TURVALLISUUS: 
Maskin saa ovelta!

044 700 2577
Jukolantie 18, 93100 Pudasjärvi

HEMMOTTELEVAT JOULULAHJAT!

Olen lomalla 24.12.2020  6.1.2021. RAUHALLISTA JOULUNAIKAA!

SUPER HEMMOTTELU 130€

TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE!

LAHJAKORTIT VOI TILATA MYÖS SÄHKÖPOSTITSE

joulukuussa ti ja to klo 10 18

kosmetologisenja@gmail.com

TIMANTTIKASVOHOITO 70€
KUUMAKIVIHIERONTA 50€

jouluviikolla make klo 10 18
muulloin sopimuksen mukaan

IHONPUHDISTUSHOITO 40€

INTIALAINEN PÄÄNHIERONTA 70€JALKAHOITO JA

sis. HotStonejalkahoidon, hemmottelevan
kasvohoidon ja käsienhoidon

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Jouluinen Syöte-Pudasjärvi
-teemalehti ilmestyy Pudasjärvi-lehdessä.

TorsTaiNa 10.12.2020
Ilmoitusaineisto toimitukseen viimeistään maanantaina 7.12.

JOULUINEN SYÖTE Varaa ilmoitustilasi 
hyVissä ajoin!

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

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)

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä 
KE 23.12.2020

p. 0400 499 745Kysy lisää:
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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

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan 
vallitsevan koronatilanteen vuoksi  

toistaiseksi vain YouTuben välityksellä 
ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus su 6.12. kello 10. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Ystävänkammarin toiminta tältä syksyltä päättynyt sa-
moin nuttupiiri ja lähetystupakahvila.
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen lastenohjaajille.
Perhekerhoja ei järjestetä toistaiseksi.
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään Pudasjärven kirkossa ma 7.12.2020 kello 17.00. Ko-
kouksen asialista on yleisesti nähtävänä 25.11. - 7.12.2020 
kirkkoherranvirastossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoi-
na. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 15.12.2020 – 14.1.2021 viras-
ton aukioloaikoina. Pudasjärvellä 25. päivänä marraskuuta 
2020, Esko Ahonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Seurakunta on liittynyt Oulun aluekeskusrekisteriin 
1.12.2020 alkaen. Kirkon jäsentietojärjestelmään liitty-
vät asiat, kuten virkatodistukset, sukuselvitykset ja avio-
liiton esteiden tutkinnat tehdään jatkossa Oulun aluekes-
kusrekisterissä. Virkatodistustilauksen voi tehdä suoraan 
aluekeskusrekisteriin, p. 08 316 1303 tai kotisivuilla ole-
valla lomakkeella. Kirkkoherranvirastoon jätetyt tilauk-
set välitetään keskusrekisteriin. Kirkollisiin toimituksiin, ja 
seurakunnan tiloihin liittyvät asiat hoidetaan edelleen kirk-
koherranviraston kautta, p. 08 882 3100. Suosittelemme 
asioimaan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähkö-
postilla. 
Rauhanyhdistys:  Johtokunta on kokouksessaan 26.11. 
päättänyt keskeyttää Pudasjärven rauhanyhdistyksen toi-
minnan 15.1.2021 saakka. Joulumyyjäiset järjestetään tie-
dotetun mukaisesti etämyyjäisinä. Johtokunta perustaa 
päätöksensä viranomaisten antamiin ohjeistuksiin liittyen 
yleisötapahtumien järjestämisestä. Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin tiedotteen mukaan alueemme korona-epi-
demiatilanne on heikentynyt ja koko alue on epidemian le-
viämisvaiheessa.
Haudattu: Anja Annikki Moilanen 86 v, Hilja Margareta Ti-
monen 85 v, Jussi Heikki Alatalo 72 v, Pirkko Kyllikki Lou-
kusa 66 v, Petri Tapani Kokko 54 v.

Pudasjärven seurakunta julkisti maanantaina 30.11. uusia ko-
ronasuosituksia. Ajalla 30.11.-18.12. jumalanpalvelukset ja 
kauneimmat joululaulut toteutetaan verkkolähetyksinä. Ko-
ronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi seurakunnassamme 
toimitaan viranomaisohjeiden mukaan.

Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa seura-
kuntaa sanajumalanpalveluksina. Tilaisuudet striimataan seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. Kirkollisissa toimituksissa voi 
olla samanaikaisesti paikalla 10 osallistujaa ja lisäksi pappi, kant-
tori ja suntio. Poikkeuksen tekee hautaan siunaaminen, jossa 
pastoraalisen harkinnan perusteella voi olla hieman enemmän 
osallistujia, jos kahden metrin turvavälejä ja muita turvaohjei-
ta kyetään noudattamaan. Tilaisuuden tulee kaikissa tilanteissa 
olla pienimuotoinen. Edellä sanottu pätee myös seurakunnan 
tiloissa oleviin muistotilaisuuksiin. Käytännössä tämä rajataan 
koskemaan lähimpiä omaisia. Seurakunnan työntekijät eivät 
osallistu muistotilaisuuksiin. 

Kirkolliset toimitukset (kaste, vihkiminen, hautaan siunaa-
minen) järjestetään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa. Jumalan-
palveluksiin ja toimituksiin saa osallistua vain täysin terveenä. 
Tilaisuuksissa on maskisuositus. 

Kauneimpia joululauluja ja konsertteja ei järjestetä yleisö-
tilaisuuksina. Lähetämme muutamia tilaisuuksia striimattuna 
seurakunnan YouTube-kanavan välityksellä. 

Seurakunnan viikkotoiminnassa aikuisten kokoava toimin-
ta ja pienryhmätoiminta on tauolla 18.12.2020 asti. Lasten ja 
nuorten toiminnassa seurataan koulujen ja päiväkotien käytän-
töjä. 

Kirkkoherranvirastossa suosittelemme asioimaan ensisijai-
sesti puhelimitse tai sähköpostilla.

Pudasjärven seurakunta 

Koronamuutoksia 
seurakunnan toimintaan

Evankelisessa kristikunnassa ensisunnun-
tain aiheena on Kristuksen tuleminen 
kunniassaan aikojen lopulla. Kristikunta 
valmistautuu ottamaan vastaan Herransa 
ja Kuninkaansa. 

Kuten viikkoa aikaisemmin, nytkin 
Kristuksen saapuminen ja sen odotus 
ovat keskeisesti mielissämme. Ensi sun-
nuntaina odotuksen sävy on kuitenkin 
toisenlainen: me katsomme tulevaisuu-
teen, siihen päivään, jonka tuleminen on 
ehdottoman varma, mutta jonka ajankoh-
dan tietää vain Taivaallinen Isä Jumala. Toi-
sena adventtisunnuntaina mielemme täyt-
tyy toivosta ja ilosta, kun odotamme sitä 
päivää, jolloin Kristus täyttää lupauksensa 
ja tulee kunniassaan. Sinä päivänä kaikkien 
tulee polvistua tunnustamaan, että Jeesus 
Kristus on Herra (Fil. 2: 10-11). 

Meille jokaiselle niin tutun Lutherin 
Vähän katekismuksen Isä meidän – ruko-
uksen selitys toiseen ja kolmanteen pyyn-
töön kertovat meille, mitä Herramme 
tuleminen tarkoittaa jokapäiväisessä elä-

mässämme. 
Toinen pyyntö: ”Tulkoon sinun valtakun-

tasi. Jumalan valtakunta tulee kyllä itsestään-
kin, mutta me pyydämme tässä rukouksessa, 
että se tulisi meidänkin luoksemme. Taivaal-
linen Isä antaa meille Pyhän Henkensä, niin 
että me hänen armonsa vaikutuksesta us-
komme hänen pyhän sanansa ja elämme Ju-
malan omina täällä ajassa, sekä myös ian-
kaikkisuudessa.”

Kolmas pyyntö: ”Tapahtukoon sinun tah-
tosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. 
Jumalan hyvä ja armollinen tahto kyllä ta-
pahtuu. Tässä rukouksessa me pyydämme, 
että se tapahtuu myös meidän keskuudes-
samme. Jumala rikkoo ja estää kaikki pa-
hat suunnitelmat ja voimat, sekä oman itsek-
kään minämme tahdon, jotka estävät meitä 
pyhittämästä hänen nimeään ja hänen val-
takuntansa tulemista luoksemme. Hän myös 
vahvistaa ja varjelee meitä pysymään lujina 
hänen sanassaan ja uskossa elämämme lop-
puun asti.”

Kun se päivä tulee, Kristus saapuu kun-

niassaan. Koko maailmankaikkeus, kaikki 
kansat ja kaikki yksilöt ovat silloin paikalla, 
korkeimman tuomarin edessä. Kristittyinä 
emme odota tuota päivää tuomion päivä-
nä, vaan täyttymyksen ja vapautuksen päi-
vänä. Kristuksen saapuminen merkitsee 
siis vapautusta kaikesta siitä vaivasta, rik-
kinäisyydestä ja ahdistuksesta, jossa eläm-
me maan päällä, vapautusta kaikesta siitä, 
mikä rikkoo suhdettamme Jumalaan ja lä-
himmäisiimme. Myös Luomakunnan kai-
paus saa täyttymyksensä. 

Tulevana sunnuntaina – toisena ad-
venttina sytyttäkäämme rauhan kynttilä, 
joka vie ajatuksemme myös omaan sisäi-
seen rauhaan ja rauhoittumiseen. Kyntti-
län rauhoittava liekki valmistaa meitä koh-
ti joulun suurta juhlaa. 

Helena Koivukangas
diakoni

Kunnian adventti

MLL Pudasjärvi sai lahjoi-
tettavaksi MLL 100 -juhla-
vuoden Aku Ankka -lehtiä. 
Hallituksen jäsenet päätyi-
vät jakamaan Akut kaikille 
Pudasjärven ekaluokkalai-
sille lukuinnostuksen lisää-
miseksi. Aku Ankka -leh-
den lisäksi yhdistys lahjoitti 
myös MLL:n heijastimia eka-
luokkalaisten näkymisen pa-
rantamiseksi ulkona.

MLL Pudasjärven yhdis-
tys täyttää tänä vuonna 95 
vuotta ja valtakunnallinen 

Mannerheimin Lastensuo-
jelujärjestö 100 vuotta. Ko-
ronatilanteen vuoksi yh-
distyksen hallitus päätti jo 
alkusyksystä perua syyskau-
delle suunnitellut tapahtu-
mat. Valtakunnallinen MLL 
järjestö myös ohjeisti jäsen-
yhdistyksiään syyskuussa 

siirtämään 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi suunnitellut las-
ten juhlat ensi vuodelle. 

MLL Pudasjärven yh-
distyksen perinteinen Jou-
lupuu-keräys yhdessä Lä-
hitapiolan kanssa toteutuu 
jälleen tänäkin vuonna. Ke-
räysaika on 30.11.-16.12. Tuo 

jouluiloa pudasjärveläiselle 
lapselle ottamalla kuusesta 
pakettikortti ja viemällä pa-
ketti yhdessä pakettikortin 
kanssa LähiTapiolan kuu-
sen alle. 

Hely Forsberg-Moilanen

Aku Ankka lehtiä ekaluokkalaisille 
lukuinnostuksen lisäämiseksi

Aku Ankan juhlanumeroita 
ja MLL:n heijastimia molem-
min päin kuvattuna. 

Lakarin koulun 1.luokkalaiset yhdessä MLL Pudasjärven hallituksen edustajan Veera Ivo-
lan kanssa. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

10.-10.-

Kulta Katriina

jauhetut kahvit
450-500 g (5,00-5,56/kg)  
Myös tuMMat, luoMu ja  
reilu ei erikoissekoitukset  
eikä Plus kahvit. 
rajoitus 1 erä/talous

Fazer  

sininen  
Maitosuklaalevy
200 g (10,00/kg)

199599
kg

kg

tarJOuKSet VOiMaSSa to-su 3.-6.12. ellei tOiSin Mainita

-37-40%
Plussa-kortilla

4
pkt

5
kpl

2
ps

 

tuore suoMalainen  
kirjolohi
rajoitus 2 kalaa/talous

Ilman Plussa-korttia 2,19 ps (8,76/kg)

Plussa-kortilla4.-

Ilman Plussa-korttia 19,90 kg

-15%
Plussa-kortilla

-11%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 2,25 kpl (11,25/kg) Ilman Plussa-korttia 3,99-4,19 pkt (7,98-9,31/kg)

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

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

 

kyPsä  
savulaMMasPaisti
n. 900 g

1690
kg

Voimassa PE-SU 4.-6.12.

trube  
voileiPäkakut
400-500 g  
(25,90-32,37/kg)

1295
kPl

sinivalkoinen 
krysanteeMikiMPPu
hollanti

990
kiMPPu

Ilman Plussa-korttia 3,69 pkt (24,60/kg) 

Plussa-kortilla

PalveleMMe itsenäisyysPäivänä 
su 6.12. norMaalisti klo 10 - 21

Tervetuloa!

kPl

uunituore

kaurasydän 100%
58 g (6,72/kg)

039

graavi- tai  
kylMäsavu- 
kirjolohifilee
viiPaloitu 150 g  
(23,33/kg)

7.- 2
pkt

atria Perhetilan
viljaPorsaan
juhlakinkku
Potkalla n. 7 kg, 
Pakaste

499
kg

 

oMena
suoMi

avaaMMe MyyMäläMMe 
Ma-la klo 7 alkaen! 

Tervetuloa!

Otamme 

Herkkutorillamme 

vastaan varauksia 

tuoresuolatuista 

joulukinkuista!

OiKia 

Perunalastut
250 g (8,00/kg)

SUOMI

erä

voimassa to-la 3.-5.12.

Itsenäisyyspäivän
juhlahetkiin

SUOMI

herKulliSet 
brunO

kleMentiinit

299
kg

Pudasjärven kaupungin-
hallitus käsitteli tiistaina 
1.12. kokouksessaan ensi 
vuoden talousarviota ja ta-
loussuunnitelmaa vuosil-
le 2022-2023. Talousarvion 
vuosikate vuodelle 2021 on 
esityksessä 5 385 856 euroa 
ja se kattaa poistot. Verotu-
lot on arvioitu kuluvan vuo-
den verotilitysten ja Suomen 
kuntaliiton kuntatalousja-
oston tämän vuoden vero-
tulojen ennustekehikon pe-
rusteella. Talousarviossa 
on varauduttu 4,5 miljoo-
nan euron lainanottoon, jol-
la katetaan investoinnit sekä 
Oulunkaaren soten arvioitu 
talousarvion ylitys. Vuosi-
en 2021 - 2023 valtionosuu-
det on talousarviossa ja ta-
loussuunnitelmassa laskettu 
Suomen kuntaliiton ennus-
teen mukaisesti. Tuloslas-
kelman mukaan suunnitel-
mavuosina toimintakulujen 
kehitys on hieman nouse-
va ja myös toimintatuottojen 
arvioidaan kasvavan. Vuo-
sikate vuonna 2022 on viisi 
miljoonaa euroa ja seuraava-
na vuonna 5,4 miljoonaa eu-
roa. Kaupunginvaltuustol-

le esitetään hyväksyttäväksi 
talousarvio 2021 ja talous-
suunnitelma 2022-2023. 

Asemakaavojen  
muutoksia
Tilojen omistajat ovat esit-
täneet kaupungille Syötteel-
lä Hulhavanahon asemakaa-
van muuttamista joidenkin 
tilojen osalta rakennuspaik-
kojen ja rakennusoikeuden 
lisäämiseksi sekä niiden 
uudelleen sijoittamisek-
si alueella. Maanomista-
jien kanssa on neuvoteltu 
maankäyttösopimusluon-
nos asemakaavan muutta-
misesta. Sopimusluonnok-
sen mukaan kaupunki laatii 
alueelle asemakaavan, jota 
koskeva luonnos pyritään 
saamaan nähtäväksi ensi 
helmikuun loppuun men-
nessä. 

Kurenalan eteläisen osan 
asemakaavaa päätettiin 
ryhtyä muutamaan Varsi-
tien maantiealueella välillä 
Kauppatien läntinen riste-
ys – Laiduntie sekä Varsitien 
ja Jukolantien risteyksessä. 
Kaupunki on hyväksynyt 
tiesuunnitelmassa esitettynä 

hallinnollisena muutoksena, 
että maantie 18777 lakkaa 
maantienä jalkakäytävineen 
ja pyöräteineen parantamis-
toimenpiteiden jälkeen vä-
lillä valtatie 20 - Laiduntie ja 
muuttuu kaduksi.

Maakauppa
Hannu Honkaselta ostetaan 
kaupungille reilun 5000 ne-
liömetrin määräala Pudas-
järven kylän tilasta Hon-
kala. Määräala muodostuu 
tilan tie- ja puistoalueista ja 
sijaitsee Railontien, Honka-
tien, Kanervatien ja Mänty-
tien alueilla. 

Kiinteistöpäällikön 
virka
Kiinteistöpäällikkö Markus 
Luukkonen on syyskuulla 
päivätyllä kirjeellä ilmoitta-
nut, ettei jatka koeajan päät-
tymisen jälkeen kiinteistö-
päällikön virassa vaan palaa 
virkavapaalta takaisin vas-
taavan rakennustarkasta-
jan virkaan. Virka on ollut 
haettavana ja päättyen 26.11. 
Kaupunginhallitus päätti 
järjestää kiinteistöpäällikön 

haastattelut teams:n kautta 
7.12. alkaen kello 10. Haas-
tatteluun kutsutaan seuraa-
vat hakijat: Granlund Perttu, 
Raitio Antti, Raunio Janne ja 
Seppänen Pekka. 

Tekninen ja  
ympäristötoimi
Tekninen ja ympäristötoi-
men toiminta-alueella on il-
meistä, että vuoden 2020 
talousarvioon varattu mää-
räraha tulee ylittymään. Seu-
rantahetken 31.10. tilanteen 
ja loppuvuoden tuloihin ja 
menoihin perustuvan arvi-
oinnin perusteella teknisen 
ja ympäristötoimen toimin-
takate ylittyy 433 000 euroa. 
Päätettiin esittää kaupun-
ginvaltuustolle hyväksyt-
täväksi talousarviomuutos 
teknisen ja ympäristötoimen 
toiminta-alueelle. 

Määräraha Syötteen 
markkinointiin
Syötteen yhteismarkkinoin-
tiin päätettiin osallistua ra-
hoittamalla Syötteen Mat-
kailuyhdistyksen toimintaa 
sekä Oulun Matkailuyhdis-

tyksen toimintaa. Rahoitus-
osuuteen tehdään talouden 
sopeutusohjelman mukai-
nen vähennys 10 000 euroa, 
jolloin rahoitusosuus vuo-
delle 2021 on 88 750 euroa. 
Määrärahat varataan hallin-
totoimen budjettiin.

Koulutussuunnitelma
Hyväksyttiin vuoden 2021 
koulutussuunnitelma, jossa 
on arvioitu koko organisaa-
tion koulutuspäivien mää-
räksi 444 koulutuspäivää. Se 
on verrattuna vuoden 2020 
koulutussuunnitelmaan 198 
koulutuspäivää vähemmän. 
Talouden sopeuttamisohjel-
massa on henkilöstökoulu-
tuksien kuluihin kohdistuva 
säästötavoite 40 prosenttia.

Oulunkaaren asioita
Pudasjärven kaupungin hal-
lintoon itsenäisenä tulosyk-
sikkönä sijoittuva Oulun-
kaaren ympäristöpalvelut 
on järjestänyt kunnallisen 
ympäristöterveydenhuollon 
ja eläinlääkintähuollon pal-
velut Iin, Utajärven ja Vaa-
lan kuntiin sekä Pudasjär-

ven kaupunkiin. Kuntien 
nimeämät neuvottelijat ovat 
hyväksyneet päivitetyn so-
pimusluonnoksen. Hallitus 
esittää, että valtuusto hy-
väksyy Oulunkaaren ympä-
ristöpalveluiden yhteistoi-
mintasopimuksen, jos sen 
hyväksyy muutkin mukana-
olevat kunnat.

Pudasjärven sosiaali- ja 
terveyspalvelujen talousar-
viomuutos ja ylitys vuoden 
2020 talousarvioon on lähes 
kaksi miljoonaa euroa. Pää-
tettiin esittää, että valtuusto 
hyväksyy Oulunkaaren sosi-
aali- ja terveyspalvelujen yh-
teistoiminta-alueelle talous-
arviomuutosesityksen. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymä on päättänyt touko-
kuussa kuntaneuvottelu-
prosessin uudistamisesta. 
Omistajakunnat ja järjestäjät 
laativat yhden yhteisen so-
pimuksen. Valtuustolle esi-
tetään, että se hyväksyy Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
järjestämissopimuksen vuo-
delle 2021 talousarviokäsit-
telyn yhteydessä.

Pudasjärvi-lehti

Investointeja ja Oulunkaaren talousarvion 
ylitys katetaan lainalla
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Suomen mestari saapuu Pudasjärven torille!

Ranuan Kalajaloste Oy tuo 
Pudasjärven torille mais-
tettavaksi ja myyntiin Ar-
tesaaniruoka SM 2020 
tuotekilpailun kaksi kulta-
mitalituotettaan, jotka ovat 
kylmäsavustettu kirjolohi ja 
järvikalasta valmistetut ka-
lapullat. 

Petri Manninen omistaa 
kaksi yritystä Arctic Circle 
Delight Oy ja Ranuan Kala-
jaloste Oy, jotka molemmat 
kisailivat tuotteillaan kullan 
arvoisesti kalatuotteet -ka-
tegoriassa. Lisäksi graavika-
lasta Manninen sai kunnia-
maininnan valmistamallaan 
Kalamiehen graavihauki 
-tuotteella.

Arctic Circle Delight Oy:n 

Kylmäsavustettu Kemijoen 
kirjolohi sai tuomareilta ar-
vostelun: ”Siisti file, kaunis 
väri ja tasainen savun maku. 
Koostumus kiinteä.” Toinen 
Petri Mannisen kultamita-
lituote, Ranuan Kalajaloste 
Oy:n Simojärven kalapulla 
arvioitiin sanoilla: ”Maukas 
ja mehukas haukipyöryk-
kä. Herkullisen näköinen. 
Hauskasti yhdistetty kasvik-
sia ja kalaa. Moderni maku-
maailma.” 

Artesaaniruoka Suomen-
mestaruuskilpailu on suun-
nattu kaikille Pohjoismai-
sille sekä Baltian maiden 
elintarviketuotteita valmis-
taville yrityksille, jotka käyt-
tävät paikallisia raaka-ai-

neita. Tuotteet eivät sisällä 
säilöntäaineita, väriaineita 
tai synteettisiä aromeja.

Raisiossa lokakuun puo-
lessa välissä pidetyssä otte-
lussa oli 11 erilaista kilpailu-
kategoriaa, joissa arvioitiin 
esimerkiksi juomia, kastik-
keita, liha- ja kalatuotteita 
sekä paljon muuta.

Tämän nelipäiväisen ta-
pahtuman ohjelmaan kuului 
tuotekilpailun lisäksi erilai-
sia ruoka-alan seminaareja, 
tutustumisretki Naantaliin, 
alan toimijoiden tapaami-
sia, omien tuotteiden myyn-
tiä sekä tietenkin palkinto-
jen jako.

Kilpailun tarkoituksena 
on tehdä artesaaniruokaa 

tunnetuksi sekä edistää sen 
kehittämistä. 

Kilpailuun osallistumal-
la tuottaja saa omalle yri-
tykselle ja ennen kaikkea 
tuotteellensa näkyvyyttä, 
uusia verkostoja sekä ide-
oita toiminnan kehittämi-
seen. Jatkossa kokemusta 
voi hyödyntää myös omassa 
markkinoinnissa. 

Tapahtuman suojelija-
na toimi Varsinais-Suomen 
maakuntajohtaja Kari Häkä-
mies.

Terttu Salmi
Kuvat: Petri Manninen

Petri Manninen toi omilla jalostamillaan kalatuotteilla kaksi 
SM-kultaa Ranualle. 

Torstaisin Pudasjärven torilla pääsee hankkimaan monen-
laisia joulunajan kalaherkkuja sekä maistelemaan kultami-
talituotteita.

Hiilineutraali rakentaminen ja asuminen on mahdollista jo nyt
Suomen hirsipääkaupunkiin Pudasjärvelle 

ollaan rakentamassa parhaillaan kahta suurta 
hirsitalokohdetta; Hyvän Olon Keskusta ja 

Hirsihovi hirsisiä kerrostaloja kaupungintalon 
vastapäätä. Lisäksi kaksi vuotta sitten tulipalossa 

tuhoutunut Hotelli Iso-Syöte on valmistunut, 
sekin hirrestä. Näin mielellämme julkaisemme 

Pudasjärvi-lehdessä Hirsitaloteollisuuden 
lähettämän ajankohtaistiedotteen 

hirsirakentamisesta.

Rakennussektori on mer-
kittävä ilmastolle haitallis-
ten päästöjen lähde. Raken-
nusmateriaalien valmistus ja 
rakennusten käyttö aiheut-
tavat Suomessa noin kolmas-
osan kaikista ilmastopäästöis-
tä. Suomen tavoitteena on olla 
hiilineutraali 2035. Tavoitteen 
saavuttaminen on mahdollista 
myös rakennussektorilla, mi-
käli rakentamisen hiilipiikki 
saadaan leikattua alas. Tämä 
vaatii panostamista uusiutu-
viin materiaaleihin, käy ilmi 
Hirsitaloteollisuus ry:n toteut-
taman My Town! -hankkeen 
alustavista tuloksista.

My Town! -hankkeessa ke-
hitetään hiilineutraali asuin-
alue (22.000 k-m2) Tuusulan 
Rykmentinpuistoon tämän-
vuotisen asuntomessualueen 
viereen. Alueelle voidaan ra-
kentaa koti noin 250 perheelle.

Tämän vuoden lopus-
sa päättyvässä hankkeen en-
simmäisessä vaiheessa on las-
kettu alueen hiilijalanjälki ja 
hiilikädenjälki yhteensä 13 
erityyppisen kohteen avulla. 
Torstaina 26.11. järjestetyssä 

Pudasjärvellä on rakenteilla Suomen korkeimmat hirsikerrostalot kaupungintalon edustal-
le. Hirsihovin rakennuttajana on Pudasjärven Vuokratalot Oy, rakennusurakoitsijana toimii 
Lapti Oy ja hirret on toimittanut Kontiotuote Oy.

kuuden nostaminen nykyi-
sestä tasosta johtaa usein vain 
monimutkaisiin ratkaisuihin, 
jotka kasvattavat rakennus-
vaiheen hiilipiikkiä ja kustan-
nuksia, toteaa Romppainen.

Vuoden 2018 alusta voi-
maan tulleilla energiatehok-
kuusmääräyksillä rakennet-
taessa rakennusmateriaalien 
valmistus ja rakentaminen 
tuottaa yli puolet asuinraken-
nuksen elinkaaren aikaisesta 
hiilijalanjäljestä jo ennen kuin 
rakennus on otettu käyttöön.

– Ilmastonmuutoksen hil-
lintään liittyvillä toimenpi-
teillä on jo kiire. Olisiko nyt 
aika kiinnittää huomiota en-
tistä enemmän rakennuksen 
elinkaaren alkuvaiheeseen, 
jolloin vaikutukset saadaan 
heti eikä 50 vuoden aikana, 
kysyy Romppainen.

My Town! -hankkeessa on 
laskettu, että hirsirakennuk-
sen rakentamisvaiheen hii-
lipiikki on yli 30 prosenttia 
pienempi ja ilmastohyödyt 
yli kuusi kertaa paremmat 
kuin vastaavalla betonitalolla

toteaa Hirsitaloteollisuus 
ry:n puheenjohtaja, toimitus-
johtaja Marko Saarelainen:

Hirsitalojen vientiin  
uusia mahdollisuuksia
Kaavoituksen ja kunnallis-
tekniikan puolesta raken-
taminen My Town! -hank-
keelle varatulle alueelle on 
mahdollista 2021 alusta al-
kaen. Hirsitaloteollisuus ta-
voittelee hankkeella myös 
viennin kasvua.

– Me hirsitalovalmista-
jat yhdessä kumppanijä-
sentemme kanssa olemme 
innoissamme My Town!-
hankkeesta ja sen mukanaan 
tuomista mahdollisuuksis-
ta. Tähtäin ei ole vain koti-
markkinoilla Suomessa vaan 
myös viennissä, joka on tär-
keä strateginen painopis-
tealueemme, sanoo Marko 
Saarelainen, Hirsitaloteol-
lisuus ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja ja Honkaraken-
ne Oyj:n toimitusjohtaja.

Hirsi soveltuu  
tiiviiseen  
rakentamiseen
My Town! -alueen suunnitte-

lun lähtökohtana on käyttäjä-
lähtöisyys. Tätä varten hank-
keessa on tehty tutkimus, 
jossa on haastateltu 250 Tuu-
sulan asuntomessuilla käy-
nyttä henkilöä.

Alueen kehittäminen ja ide-
asuunnittelu tehdään Oulun 
yliopiston Arkkitehtuurin yk-
sikössä syyskuussa käynnisty-
neessä arkkitehtuurin maiste-
rivaiheen koulutuksessa.

Opiskelijoiden laatimissa 
suunnitelmissa on esitetty laa-
ja kirjo mielenkiintoisia ideoi-
ta My Town! -asuinalueen to-
teuttamista varten.

– Töistä käy selväksi, että 
hirrestä on mahdollista raken-
taa monenlaista – niin talotyy-
pin, massoittelun kuin mitta-

kaavankin suhteen. Töissä on 
käytetty hirren ohella myös 
ilahduttavan ennakkoluulot-
tomasti erilaisia muita ver-
houksia, jotka näyttävät soin-
tuvan miellyttävällä tavalla 
hirsi-interiööreihin. Juuri näi-
den huomioiden kautta suun-
nitelmat osoittavat, että hirsi 
ja massiivipuu soveltuvat hy-
vin viihtyisän, nykyaikaisen 
ja tiiviin asuinalueen raken-
nusmateriaaliksi, toteaa kehit-
tämistyötä johtava professori 
Janne Pihlajaniemi.

Hirsitaloteollisuus 
tiedotus

Hirsitaloteollisuuden Syyswe-
binaarissa esiteltiin alkupaloja 
siitä, miten hiilineutraaliuteen 
päästään ja samalla luodaan 
asukkaille entistä viihtyisäm-
pää asuinympäristöä.

Energiatehokkuuden 
lisäyksellä ei päästä 
hiilineutraaliuteen
– My Town! -hankkeen tu-
lokset osoittavat, että tiivis 
kaupunkimainen hiilineut-
raali rakentaminen on mah-
dollista jo nykyisillä teknii-
koilla ilman, että asukkaiden 
tarvitsee maksaa asumises-
taan nykyistä enemmän tai 
sitoutua johonkin mistä on 
ylimääräistä vaivaa, sanoo 
projektinjohtaja, Hirsitalote-
ollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Seppo Romppainen.

– Hiilineutraaliuteen ei 
päästä energiatehokkuutta li-
säämällä, vaan uusiutuvilla 
ja kierrätettävillä rakennus-
materiaaleilla sekä uusiutu-
vaa energiaa hyödyntämällä. 
Rakennusten energiatehok-

Keskustan Kurenalan pai-
kallisyhdistyksen syyskoko-
us pidettiin torstaina 26.11. 
Liepeen pappilan väentu-
vassa. Johtokunnan puheen-
johtajaksi valittiin Raimo 
Tervonen, varapuheenjoh-
tajaksi Vesa Riekki sekä 
muiksi johtokunnan jäse-
niksi Mari Kälkäjä, Martti 
Räisänen, Reijo Talala, Mat-
ti Holmström, Jukka Kuha, 
Janne Majava, Sointu Vei-
vo, Jouni Koivukangas, Leila 
Vengasaho ja Jani Uitto.  

Henkilövalintojen ja ensi 
vuoden toiminta- ja talous-
suunnitelman lisäksi kes-
kusteltiin valmistautumises-
ta kevään kuntavaaleihin.

Kokoukseen toi terveiset 
kunnallisjärjestön puheen-
johtaja Eero Hyttinen, joka 
innosti kokousväkeä val-
mistautumaan kevään 2021 
kuntavaaleihin täysin ehdo-
kaslistoin ja erilaisin vaalita-
pahtumin.

Keskusteluissa todettiin 
uusi tapa toimia päivittäin, 
nyt tulee huomioida kaikissa 
toiminnoissa riittävät turva-
välit, käsihygienia ja kasvo-
suojainten käytön merkitys 
koronan tartunnan välttämi-
seksi.

Reijo Talala, 
kuva Mari Kälkäjä

Keskustan Kurenalan yhdistyksen syyskokous kokoontui 
Liepeen väentuvassa.

Raimo Tervonen Keskustan 
Kurenalan puheenjohtaja
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16
ARK. 9-19
LA  9-16
SU  12-16

LELUOSASTOLTATEKSTIILIOSASTOLTA

995
kg

695
kg

499
pkt

179
pss

1195
kg

250
pkt

1000

599
kg

490

599
kg

599
kg

179
pss

100

199
tanko

149
ras

179
pkt

500

499
pkt

595
kg

099
pss

695
kg

pyyntivaraus

2 kg/talous

2 kg/talous

895

249
pkt

225
pkt

799
kpl

275
pkt

3790

2390

4590

2990

1790

1990

1990

2100

4995

5995

2390

3995

3190

2590

3950

4195

2 filettä/talous

Yksittäin 0,99/kpl

Tuore irto ruodoTon  
norjan lohifilee

Kivikylän porsaan 
piKniK paisTi n. 1.5 kg

Kariniemen kananpojan 
sisäfileepihviT 400-500 g

pullapirtin ohrariesKa 
3 kpl/450 g

atria vaasan KinKKu 
palana ja siivuina

ingman maustetut 
KermajääTelöT 1 l

saludo Kahvi 
450 g

Tuore kotimainen 
silaKKafilee

hK burgeri 
100 g

jauheliha
siKa-nauTa

porsaan nisKa 
palana ja pihveinä

fazer ruispuiKulaT 
9 kpl/500 g

arla perinTeiseT 
jogurTiT 150 g

hK lauanTai-
maKKara 450 g

atria ohuKaiseT
 400 g

sunnuntai leivonTa- 
margariini 500 g

uunituore 
jouluTorTTu

Kananpojan paisTileiKe 
700 g marinoitu

porsaan Talous-
KyljyKseT

vaasan ruispalaT 
6 kpl/330 g

atria goTler- 
maKKara palana

3 pkt

10 kpl

3 prk

Panda
juhla- 
pöydän 
KonvehdiT 
300 g

Snellman
tosi murea
KinKuT 
200 g

Myllyn Paras 
TorTTu-
TaiKina 
1 kg

HK
piKKu-
KinKKu 
1 kg

Tasangon
Tuore
pipari-
TaiKina 
500 g

3 pkt
Gamex
Korunvalmis-
TusseTTi

Gravitrax rakenna itse
KuularaTa

muumi-
läppäri
3+

Pets Alive flossaava
laisKiainen

alibaba

paKohuone

safari

monopoly

Damela naisten
paiTuli
pitkähihainen

Naisten
TossuT
koot: 37-41

paiTuli
lyhythihainen

TorKKu-
peiTTo
120x160 cm
kissat, poro, husky, revontuli

Pierre Robert sport naisten
KerrasTo-
housu

Miesten
oloasu
fleece

Tyttöjen
paiTuli
Koot: 116-146 cm

Pierre Robert sport naisten
KerrasTo-
paiTa

paljon erilaisia 
pelejä esim.

7 kpl

pe-la 4.-5.12. ma-Ti 7.-8.12. Ke-To 9.-10.12.

edulliset itsenäisyyspäiväherkut m-marketista

KOTIINKULJETUS- 

PALVELU

Kysy lisää tai katso netistä: 

www.mtavaratalo.com
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Lumipaltteiden poistamiseen tarvittaisiin apua
Ikuinen valittamisen aihe, 
kun saamme tuota ”ime-
kettä” taivaalta. Me use-
at heikkokuntoiset ja myös 
ikäihmiset haluamme asua 
omakotitaloudessa niin kau-
an kun terveys antaa myö-
ten. Jotenkin vaan tuntuu, 
että talveksiko täytyy vuok-
rata huoneisto kaupungilta.

Mietit, että mitä tuo nyt 
horisee. No, jatkappa luke-
mista, niin selkeytyy. 

Omakotitaloudet, jot-
ka ovat pyörä- ja kävely-
tien puolella, saa aurauslu-
met pihoille kahteen kertaan 
ja isot paltteet talojen liitty-
miin. Jopa tien lumia pus-
kettu pihaan! Eikö urakoitsi-

ja voisi aurata siten, että jäisi 
liittymän kohdalle se auton 
mentävä aukko, ettei paltet-
ta tulisi?

Jos omakotitaloudesta 
puskettaisiin lumet kaupun-
gin puolelle, siitä saisi vä-
hintään sakot. Kun urakoit-
sija puskee lumet pihaan, ei 
sanktioita.

Useat ikä- ja/tai heikko-
kuntoisetkin tarvitsee am-
bulanssia avuksi sairauk-
siinsa. Liittymä on tukittu 
palttein. Pelastushenkilös-
tölle täytyy olla esteetön kul-
ku myös vuokrakiinteistöjen 
liittymissä, kuten omako-
titalojenkin. Jos asukas saa 
sairauskohtauksen ja tilat-

tava lanssi. Ei pysty myös-
kään silloin liittymää aukai-
semaan!

Vetoankin Pudasjärven 
kaupungin päättäjiin huo-
mioimaan, että kaikkien 
omakotitalojen ikäihmisten 
sekä perussairaiden turval-
lisuus taattaisiin tarjoamalla 
esimerkiksi palvelusetelein 
apua liittymien ja pihojen 
talvikunnossapitoon! Ei luu-
lisi olevan ongelma kaupun-
gille ko. avun antoon!

Talvi on kyllä ihanaa ai-
kaa. Olemme saaneet maan 
valkeaksi.

Kaisu Heikkinen 
Kirjoittajan toimittama kuva 
parin viikon takaa aamuti-
lanteesta.

Kehitysvammaisten Tukilii-
ton paikallisyhdistykset ja 
Me Itse -yhdistyksen paikal-
liset ryhmät sekä muut toi-
mijat viettävät valtakunnal-
lista teemaviikkoa 1. – 7.12.

Viikon slogan on ”Irti 
köyhyydestä. Työstä palk-
kaa”. Me Itse -yhdistys on 
laatinut viikon julkilausu-
man, jonka nimi on myös 
”Irti köyhyydestä. Työstä 
palkkaa”. 

Uuden arvion mukaan 
Suomessa on hieman yli 30 
000 työikäistä kehitysvam-
maista ihmistä. Silti vain 
pieni osa, noin 500 – 600 

henkilöä tekee työsuhteis-
ta palkkatyötä. Tuhansilla 
kehitysvammaisilla on kou-
lutus ja halua työntekoon. 
On arvioitu, että 3 000 kehi-
tysvammaista ihmistä voisi 
työllistyä palkkasuhteiseen 
työhön, jos heille annettai-
siin siihen mahdollisuus.

Työkyvyttömyyseläk-
keen saaminen ei tarkoi-
ta täyttä työkyvyttömyyttä. 
Räätälöidyssä työtehtäväs-
sä ja tarvittaessa työhön val-
mentajan tukemana voi ke-
hitysvammainen työntekijä 
antaa työpanoksensa.

Pudasjärvellä kehitys-

vammaisten viikkoa viete-
tään hieman eri tavalla kuin 
aikaisempina vuosina. Koro-
narajoitusten vuoksi paikal-
linen tukiyhdistys ei voinut 
tehdä perinteistä jouluvie-
railua Rimmin palveluko-
dissa ja niinpä tukiyhdistys 
tarttui Tukiliiton järjestä-
mään korttitempaukseen. 
Korttitempauksessa on ide-
ana tehdä porukalla kortteja 
esimerkiksi kunnan päättä-
jille! Tukiliitosta pystyi ti-
laamaan valmiita korttipoh-
jia ja tukiyhdistys sai pienen 
avustuksen, jonka avul-
la Rimmin palvelukodille 

hankittiin värikyniä, tarroja 
sekä pientä purtavaa kortti-
en piirtämisen tueksi. Asuk-
kaat piirsivät kortteja oh-
jaajien tukemana ja kortteja 
päätettiin lähettää Pudasjär-
ven kaupungin päättäjille. 
Lisäksi kortteja voi lähettää 
esimerkiksi omaisille joulu-
tervehdyksen muodossa.

Pudasjärven  
kehitysvammaisten  
tukiyhdistys
Sirpa Timonen-Nissi, 
puheenjohtaja

Irti köyhyydestä – työstä palkkaa

Männynkävyistä verotonta tuloa 
Pudasjärvelle 120 000 euroa
Tämän syksyn hyvin suju-
nut männyn käpyjen kerä-
ys ja vastaanottaminen lo-
petettiin maanantaina 14.12. 
Pudasjärvellä. Mhy Koillis-
maan toimipisteen varastolla 
otettiin vastaan noin 120 000 
litraa käpyjä. Näistä tullaan 
samaan noin 700 kiloa sieme-
niä ja metsikkökylvöjä voi-
daan tehdä noin 2300 heh-
taarille, riippuen lopullisesta 
itävyydestä. Tuloa kerääjät 
saavat yhteensä noin 120 000 
euroa. Samat ihmiset, jotka 
ovat kesällä marjastajia, ke-
räävät talvella käpyjä.

Myös Taivalkosken, Kuu-
samon ja Posion toimipis-
teille käpyjä on tullut hyvin. 
Koko mhy Koillismaa alueel-
la on kerätty nyt noin 260 000 
litraa käpyjä. Toimialueen 
itäreunalla otetaan sen kerä-
ysalueen käpyjä vastaan vie-
lä parina päivänä. Käpyjä ei 
voi siirtää alkuperältään ko-
vinkaan pitkää matkaa, joten 
keräysalueenrajat ovat eh-
dottomat.

Männyn käpyjen kehi-
tyksen edellytys on kahden 
suotuisan kesän kasvu. En-

simmäisenä kesänä alkaa 
olla pikkukäpyjä runsaasti 
ja toisena kesänä käpy kas-
vaa lopulliseen mittaansa ja 
siemen valmistuu riittävän 
lämpösumman saatuaan. 

Puussa ollessaan kolmannen 
vuoden keväällä lämpimät 
kevätilmat saavat kävyn au-
keamaan ja siitä leviämään 
tuulen mukana maahan.

Tammi-helmikuussa ote-

taan uudet näytteet ja ke-
vään keräys arvioidaan sen 
jälkeen.

Antti Härkönen, 
kuva Heimo Turunen

Pekka Seliö ja Tuomo Jokikokko Työpetarista ovat olleet ottamassa vastaan käpyjä mhy:n 
varastolla. Käpyjä kaatamassa säkkiin mhy:stä Hannu Juurikka. Viimeisenä vastaanotto-
päivänä oli jo hiljaisenpuoleista. Käpyjä tuotiin vain muutama sata litraa, kun niitä kiivaim-
pina päivinä tuotiin jopa 20 000 litraa.

Hyvinvointivaliokunnan 
kokouksessa 19.11. NOVA2-
hankkeen projektipäällikkö 
Tanja Löytynoja ja projekti-
koordinaattori Miia Länsitie 
kertoivat hankkeen tuloksis-
ta. NOVA2- hanke on koh-
dentunut Oulun, Raahen, 
Pudasjärven, Muhoksen ja 
Iin alueiden 15-29-vuotiai-
den työpajanuorten osalli-
suuden ja toimintakyvyn 
lisäämiseen ja syrjäytymi-
seen ennaltaehkäisemiseen. 
Alkukyselyn mukaan työ-
pajanuoret liikkuivat noin 
tunnin vähemmän vuoro-
kaudessa kuin vastaavan 
ikäluokan nuoret väestöta-
solla. Myös unen ja ravin-
non suhteen he poikkesivat 
ikäisistään nuorista. Unen 
määrä oli vähäisempää sekä 
aamiainen ja lounas jäi use-
ammalla väliin. 8-12 viikon 
seurannan aikana nuorten 
liikkumattomuus lisääntyi 
sekä työpajalla, että vapaa-
aikana. Hyvinvointivalio-
kunta keskusteli hankkeen 
teemojen toteuttamisen po-
sitiivisesta merkityksestä 
laajemminkin kuntalaisten 
hyvinvointiin. Pohdinnan 
tuloksena valiokunta päätyi 
harkitsemaan kuntalaisten 
yhteisen kävelykampanjan 
suunnittelemista ja toteutta-
mista vuonna 2021.

Opetuksen järjestäjä ja 
koulut arvioivat toimintaan-
sa vähintään kerran vuo-
dessa. Arviointien tavoit-
teena on toiminnan jatkuva 
kehittäminen. Itsearvioin-
nissa esille nousivat mm. 
oppilaiden haastavat erityis-
tarpeet, huoltajien vahvem-
pi tietoisuus koulujen toi-
minnasta (koronatilanteen 
vaikutuksena), koulujen vä-
lisen yhteistyön hyödyntä-

minen, etäopetus ja etätyö-
kalujen käytön säilyminen 
yhteydenpitovälineenä ja 
opetuskäytössä jatkossakin. 
Päätelmänä voidaan todeta, 
että oppimisympäristöt ovat 
pääsääntöisesti hyvät ja toi-
mivat opetuksen kannalta.

Hyvinvointipäällikkö 
Outi Nivakoski esitteli laa-
jan hyvinvointikertomuksen 
nykytilanteen. Valiokun-
ta hyväksyi esitetyn hyvin-
vointikertomuksen huomi-
oiden muiden valiokuntien 
lausunnot. Huomiota kiin-
nitettiin useiden eri kerto-
musten määrään ja esitettiin 
pohdittavaksi eri kertomus-
ten yhdistämistä. 

Hyvinvointivaliokun-
ta on aiemmissa kokouksis-
saan käsitellyt toisen asteen 
koulutuksen tulevaisuutta. 
Esille on noussut huoli toi-
sen asteen koulutuksen säi-
lymisestä Pudasjärvellä, pai-
kallisten nuorten jääminen 
paikkakunnalle sekä yhteis-
työ paikallisten yritysten 
ja toisen asteen oppilaitos-
ten kanssa. Päätettiin ryhtyä 
valmistelemaan keskustelu-
tilaisuutta ammattiopiston, 
yrittäjien sekä perusopetuk-
sen kanssa mahdollisesta 
opintopolun rakentamisesta.

Keskusteltiin Vanhus- 
ja vammaisneuvostolta tul-
leesta esitykstä Hyvän Olon 
Keskuksen opasteiden suun-
nitteluun liittyen. Opastei-
den suunnittelutyö on käyn-
nistymässä.

Kuntaisten aloittees-
ta tullut kysymys keskus-
tan liikenneympyrän mai-
semoinnista ohjeistettiin 
elinympäristövaliokunnan 
käsittelyyn.

Sointu Veivo

Hyvinvointivaliokunnassa 
asiaa monelta alueelta

Mikään ei vedä vertoja aamutuimaan lähteä otsalampun kera, 
koirien kanssa lenkille. Sinulla on edessä rikkumaton umpihan-
ki, ei hiiren hyppyä tuiskun jälkeen. Saat nauttia hiljaisuudesta ja 
vetää itsellesi ”virtaa” jaksaaksesi pitkän päivän, joka on täynnä 
työtä, kokouksia ja muita luottamus toimia. Kiitos terveydes-
tä, että voin nauttia elämästä. Paljon jaksamiseen vaikuttaa koti, 
perhe, ystävät ja hyvä työyhteisö sekä erinomainen, oikeuden-
mukainen esimies. 

Oletko ajatellut, mikä vaikuttaa elämässäsi? Rauhaisa, miel-
lyttävä elinympäristö, luonto sen kauneus/puhtaus. Mahdolli-
suus asua/elää kehittyvässä kaupungissamme. Olla turvassa, 
vailla sotia, luonnon mullistuksia. Kohtuu hyvän sosiaaliturvan 
keskellä. Apua saa, kun sitä tarvitsee, pyytää ja ottaa vastaan.

Tottahan toki vielä on paljon tekemistä, eihän maailma ole 
koskaan valmis, ei Pudasjärvikään. Siispä kehotankin sinua alka-
maan Keskustapuolueen ehdokkaaksi seuraaviin kuntavaalei-
hin. Jos haluat vaikuttaa kaupun-
kimme elinvoimaan, palveluihin 
ja elämisen laatuun täällä huippu-
hyvässä kaupungissamme. Tiedän 
mistä puhun, itse olen Oulusta 
muuttanut ja etelässä syntynee-
nä asunut lukuisilla paikkakun-
nilla. Kyllä kodin aina tuntee, kun 
sellaisen löytää.

Onerva Ronkainen

Koti ja kotiseutu
ILMOITUS
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SoteNoste – hanke sai arvoisensa päätöksen, kun pk-
yrittäjät innostuivat perustamaan oman yhdistyksensä. Tai-
valkoskella pidettiin perustamiskokous 6.10. Perustajajäse-
niä yhdistyksessä oli 14. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
taivalkoskelainen Mika Lämsä. Pudasjärveltä on jäsenenä Kat-
ri Virtanen sekä muina jäseninä Riikka Vääräniemi-Käsmä 
ja Gitta Palomäki. Sihteeriksi valittiin Sini Kauppila -Väärä-
nimi ja varajäseneksi Heidi Kananen. Edustajat hallitukses-
sa ovat Pudasjärveltä, Taivalkoskelta ja Kuusamosta. Yhdistyk-
sen ensimmäisinä toimenpiteinä on luoda yhteinen näkyvyys 
ja toimintaperiaatteet ennakoimalla lainsäädännön, väestöra-
kenteen yms. muutoksia. Alueen pienyrittäjät uskovat yhteis-
työhön ja tuleviin haasteisiin tullaankin vaikuttamaan yhdistyk-
senä jäsenten osaamista hyödyntämällä ja reagoimalla myös 
pienyrittäjän työhyvinvointiin. 

SoteNoste ry on perustettu edistämään jäsentensä yh-
teistoimintaa ja koillismaalaisten asukkaiden, matkailijoiden 
sekä alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden hyvää elämää. Tar-
koituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee siinä olevien jäsen-
ten liiketoimintaa, osaamista ja tarjoaa yhdistyksen jäsenten 
kanssa yhteistyönä ratkaisuja alueen hyvinvoinnin haasteisiin ja 
unelmiin. Yhdistyksen toiminta on ennakoivaa ja ratkaisuja alu-
een toimijoille tarjoava. Yhdistys on Koillismaan alueen asian-
tuntijoiden verkosto sosiaali, terveys- ja hyvinvointiasioissa. 
SoteNoste ry:n arvot; vaikuttava verkosto, helppo kumppani ja 
kehittyvä tulevaisuuden rakentaja tiivistävät toiminnan ytimen.

Voi hyvin Koillismaalla on SoteNoste ry:n hallinnoi-
ma jäsenten yhteinen brändialusta, joka kokoaa sote-alan ja 
sitä lähellä olevien toimialojen palveluita. Alustalla olevat yrit-
täjät haluavat tarjota onnellisen ja hyvän elämän palveluita. Pal-
veluiden sisältö muuttuu ja muokkautuu tilanteen mukaan, esi-
tettyjen toiveiden perusteella. Kerro toiveesi kirjoittamalla se 
Facebook-sivumme seinälle! Jos kiinnostuit yhdistyksen toi-
minnasta, ota yhteyttä sotenoste2020@gmail.com tai voihy-
vinkoillismaalla.fi sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Gitta Palomäki

Koillismaalle perustettiin 
sosiaali-, terveys ja 

hyvinvointialan yhdistys

Pudasjärven Kokoomus aloit-
taa vaalikampanjointiaan per-
jantaina 11.12. kello 11-13 
Lähikaupan pihalla Puhosky-
lältä kunnioittaakseen sivuky-
lien merkitystä monimuotoi-
sen kunnan tärkeänä osana. 
Yrittäjyyden lisääntyminen ja 
erikoistuminen maatalousval-
taisilla kylillä on antanut mah-
dollisuuden elää kotitilalla tai 
tutussa ympäristössä. Työ-
paikkojen vähäisyys on pa-
kottanut asukkaita luomaan 
työtä itse. Näin myös Puhok-
sella, asia, jota kokoomukses-
sa kunnioitetaan. Perheet tar-
vitsevat päivähoitopalveluja, 
kauppaa, harrastusmahdolli-
suuksia, logistiikkaa, verkko-
yhteyksiä jne, jotta asuminen 
ylipäätään onnistuu. 

Yksinyrittäjien ja pienyrit-
täjien osuus itsensä ja tois-

ten työllistäjinä tulee nouse-
maan entisestään. Nyt jo noin 
70 prosenttia yrittäjistä on yk-
sinyrittäjiä.  Kokoomus on 
aina lämmennyt yritteliäisyy-
delle, omatoimisuudelle ja yh-
teistyölle. Verkostoituminen 
on yrittäjyyden ’kantasanoja’ 
ja jokainen yrittäjä tietää, ettei 
yksin jaksa kauaa eikä aina-
kaan sivukylillä tulosta tehdä 
vain yhden tukijalan varassa. 
Pitää olla moniosaaja, yhdes-
sä toimija, jotta saa toimentu-
lonsa.

Maatalouden, metsästyk-
sen, porotalouden ja kalastuk-
sen tuotteiden jalostaminen 
eteenpäin on monella paikka-
kunnalla monipuolistanut tu-
lonhankintaa. Joka kylällä on 
leipureita, ruuanlaittajia ja kä-
sityöihmisiä, joiden tulee ver-
kostoitua. Yhdessä markki-

noimalla ja myymällä tuotteet 
saadaan hyvinvointia moneen 
taloon. Yksin ei tule lähdettyä 
edes Pudasjärven torille lähi-
ruokatapahtumaan tai mark-
kinoille. Lähiruuan ja mui-
den lähi/luomutuotteiden 
kysyntä kasvaa sitä mukaa, 
kun maailmalta tulee kyseen-
alaisia tuotteita, joista jopa sai-
rastuu. Suomalainen luonto ja 
ilmaston puhtaus sekä luon-
toystävälliset kasvatusme-
netelmät tuottavat puhdasta 
ruokaa, jolla on kysyntää. Iso 
kysymys onkin tuottajan saa-
ma hinta työstään.

Metsä on tärkeä elinkeinon 
lähde pudasjärvisille. Ja on-
neksi metsää meillä on. Sto-
ra Enson suunnitelmat sel-
lutehtaan tuotannossa vaatii 
moninkertaiset puutavaran 
toimitukset nykyiseen verrat-

tuna. Metsän hakkuut, hoi-
to ja kuljetukset antavat työtä. 
Puun jalostaminen paikka-
kunnalla toki lisää ansain-
tamahdollisuuksia. Hirsira-
kentaminen onkin osoittanut 
vetovoimaisuutensa paikka-
kunnalla. 

Pudasjärven kokoomuk-
sessa kannustetaan yritteliäi-
syyteen kaikilla elämän osa-
alueilla. Asenteista on myös 
kysymys. Yrittäjyys ei ole 
helppo tie, mutta se voi olla 
joskus ainoa mahdollisuus 
elättää perhe. Silloin tarvitaan 
yrittäjäystävällinen kunta, jos-
sa ymmärretään yrittäjyyden 
kerrannaisvaikutukset kunta-
taloudessa.

Pudasjärven 
Kokoomus ry

Kokoomuksen kuntavaalikampanjointi 
alkaa Puhokselta

Tämän kirjoituksen aikana ei ole vielä varmaa, että mihin asen-
toon Pudasjärven korkein päätöksentekoelin (valtuusto) aset-
telee Pudasjärven talouden ja tulevaisuuden.

Pudasjärvi on siirtynyt vahvasti 2000-luvulle, uusimalla pe-
ruspalveluille tärkeää rakennuskantaa sekä kehittämällä toi-
mintojaan. Uudistunut rakennuskanta tuo myös mukanaan 
massiivisia taloudellisia paineita. Paineet aiheutuvat vanhojen 
rakennusten ylläpitokustannuksista, purkukustannuksista ja 
kirjanpidollisista alaskirjauskustannuksista. Myös uudet raken-
nukset tuottavat kuluja, ja lainanhoito sekä tulevaisuuden kus-
tannukset pitää nostaa aivan uudelleen tarkasteluun. 

Talouden tasapainotuksen onnistuminen on todella tärkeää, 
koska kaupungillamme ei ole varaa jäädä tuleen makaamaan ja 
odottamaan pahinta kohtaloaan. 

Sopeuttamisohjelmaa tehdessä pääsin osallistumaan poliit-
tisen ohjausryhmän toimintaan Pudasjärven Vasemmistoliiton 
valtuustoryhmän puheenjohtajan roolissa. Ohjausryhmän toi-
minta oli todella mallikasta kaikkien osallistujien osalta. Erimie-
lisyyksiä oli ja kokouksissa myös äänestettiin ja demokratia toi-
mi niin kuin se on suunniteltu toimivan, eli kannatetuin ajatus 
voitti. Vaikka olisi voinut kuvitella jollain menevän kupin totaali-
sesti nurin kokouksien aikana, näin ei kuitenkaan tapahtunut ja 
henkilökohtaisuuksiin menemiseen ei kukaan sortunut.

Taloutta tasapainotetaan tuloja lisäämällä ja menoja karsi-
malla. Varsinkin jälkimmäinen aiheutti välillä tuskan hikeä. Ku-
ten monessa paikassa on todettu, poliitikkojen mielipuuhaa on 
jakaa rahaa. Säästöjen etsiminen lienee juuri sieltä toisesta ää-
ripäästä mielekkyys janalla.

On kuitenkin niin, että talous on pakko saada tasapainoon 
ja rahaa ei ole koskaan laittaa kaikkeen muka-
vaan. Tulevaisuuden näkymien kannalta nyt on 
aika olla realistinen optimisti!

Antti Tihinen 

Rakennetaan 
tulevaisuus!

Hömötiaisesta saa uskollisen lintulautavieraan
Hömötiainen on oikea pe-
rustiainen ja joitakin vuosi-
kymmeniä sitten laji oli 3-5 
runsaimman lintulajin listal-
la. Kuten muutkin metsäti-
aisemme myös hömötiainen 
on kärsinyt vanhojen metsi-
en häviämisestä, kenties kai-
kista eniten. Hömötiaisesta 
saa uskollisen lintulautavie-
raan, kun vain huolehtii lin-
tulaudan antimista keskey-
tyksettä läpi talven. 

Jos hömötiainen on tyyty-
väinen lintulaudan antimiin, 
se kyllä palaa paikalle joka 
talvi. Hömötiainen on todel-
linen paikkalintu ja se ei hel-
posti poistu reviiriltään. Vii-
meisten vuosikymmenien 
aikana hömötiaisten määrä 
on lähes puolittunut ja pää-
syynä on pula pesäpaikois-
ta. Lintujen kannanvaihtelut 
voivat olla luonnostaankin 
suuria. Pakkastalvina on 
määrä lähes puolittunut. 
Hömötiainen kestää kyl-
lä kovatkin pakkaset, mikä-
li vain ravintoa on tarpeek-
si. Ilmaston lämpeneminen 
on tuonut hieman helpotus-
ta hömötiaisen talveen. Leu-
tona talvena ei tarvitse yhtä 
paljon ravintoa selvitäkseen 
pitkän talvisen yön yli. 

Suurin vaikeus hömötiai-
sella on löytää sopiva pesä-
paikka. Lintu ei löydä enää 
nuorista talousmetsistä la-
hovikaista puuta, johon ko-
vertaisi pesäkolon. Arviolta 

ainakin liki puolet eteläisen 
Suomen metsistä on alle 40-
50 vuotiaita. Kovaan ja ter-
veeseen puuhun se ei pysty 
koloa tekemään. Puun täy-
tyy olla täysin lahoa. Hömö-
tiaisen hento nokka ei pysty 
kovertamaan koloa, mikäli 
sisällä oleva ydinpuu ei ole 
täysin lahonnut. Myös ra-
vinnon löytäminen talous-
metsien nuorista ja ohuista 
puista on vaikeaa. Hömöti-
ainen kerää paksujen pui-

den oksista hämähäkkejä ja 
muita hyönteisiä. Se viihtyy 
yleensä oksien keskivaiheil-
la, kun taas kuusitiainen et-
sii ravintoa puiden ja oksien 
kärjestä. Näin talvisessa ti-
aisparvessa ei tule kilpailua 
parhaista ruokailupaikoista. 
Talvisessa tiaisparvessa on 
mukana myös puukiipijöi-
tä, jotka keräävät hyönteisiä 
puun rungolta ja töyhtötiai-
sen näkee viihtyvän oksien 
tyvellä. 

Hömötiaista voi auttaa 
asettamalla kaikenlaisiin 
metsiin pönttöjä. Metsätiai-
sista hömötiaista on vaikein-
ta saada pönttöön asumaan. 
Jopa takamaiden vanho-
jen metsien töyhtötiainen 
asettuu helpommin ihmi-
sen rakentamaan pönttöön. 
Hömötiaista voi auttaa lait-
tamalla pöntön pohjalle la-
hopuun mujua.

Jarmo Vacklin

Hömötiainen on todellinen paikkalintu ja se ei helposti poistu reviiriltään.

Pohjois-Pohjanmaan olevan koronatilanteen leviämisvaiheessa 
koulutuskuntayhtymä OSAOssa on päätetty siirtyä pääsääntöi-
sesti etäopetukseen 2. - 18.12. väliseksi ajaksi. Opetus ja ohja-
us järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, 
muun muassa etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäris-
töjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntä-
en. Otamme koulutusyksiköistä yhteyttä opiskelijoihin ja sovim-
me henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) 
mukaisesta opetuksesta ja ohjauksesta etäopintojen ajaksi. 

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja oppisopimukset jatku-
vat työpaikolla normaalisti, ellei työpaikka muuta ilmoita. OSAO 
määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdol-
listavat. Kuitenkin välttämättömät työtehtävät jatkuvat normaa-
listi. Näyttöjen toteuttaminen pyritään myös turvaamaan. Lin-
jattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä 
turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

OSAO tiedotus

OSAO siirtyi etäopetukseen
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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

Pohjois-Pohjanmaan Vasem-
misto kokoontui marras-
kuun lopulla etäyhteydellä 
syyskokouksen merkeis-
sä. Koko maakunnassa to-
dettiin olevan mainio mah-
dollisuus saavuttaa kevään 
kuntavaaleissa toiseksi suu-
rimman puolueen paikka ja 
saada kaikissa kunnissa yh-
teensä sata valtuutettua läpi 
ja 15 prosentin kannatus. 
Näistä asetelmista on hyvä 

jatkaa myös tuleviin maa-
kuntavaaleihin. 

Vasemmistoväkeä pu-
hututti ajankohtaiset aiheet, 
kuten koronan aiheuttama 
epävarmuus niin henkilö-
kohtaiseen kuin kuntatalou-
teen, hoitohenkilöstön jak-
saminen ja koronakorvaus, 
julkisen omaisuuden myyn-
ti ja kiihtyvät ulkoistukset 
sekä tuleva sote-uudistus.

Pohjois-Pohjanmaan Va-

semmiston puheenjohtaja-
na jatkaa Olli Kohonen Ou-
lusta. Varapuheenjohtajina 
jatkavat Heidi Haataja Li-
mingasta ja Suvi Röntynen 
Oulusta. Piirihallitukseen 
valittiin edellä mainittu-
jen lisäksi Oulusta Outi Ei-
nistö, Hilkka Haaga, Jorma 
Hanhela, Tanja Kuusniemi, 
Aleksi Nikula, Sari Siirtola, 
Iida-Maria Tapio, Matti Vä-
hänen, Aleksi Honka Raahe, 

Jouni Jussinniemi Pyhäjärvi, 
Eero Kinare Kalajoki, Jaak-
ko Latvanlehto Muhos, Pasi 
Niiranen Ylivieska ja Mai-
re Turtinen Ii. Varajäseniksi 
valittiin muun muassa Tais-
to Puurunen Pudasjärveltä.

Jaakko Alavuotunki

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistolla 
tähtäimessä sata valtuutettua 

Moni kaipaisi jo päästä vilvoittelemaan avantoon Pietarilan 
talviuintipaikalla. Talviuintipaikasta huolehtivasta Työpetarista 
kerrotaan, että Pietarilan rannassa täytyy odottaa vielä veden 
laskua ja jään vahvistumista poukamaan. Vesi on vielä aika kor-
kealla. Veden pitää pudota 50 senttiä ennen kuin siihen pystyy 
avannon tekemään. Tulvavedellä virtaukset ovat myös hieman 
arvaamattomat ja jään täytyy vahvistua sen verran, että uskal-
letaan mennä turvallisesti jäälle. 

-Seuraamme veden laskutilannetta ja teemme reijän heti 
kunhan vain sen pystyy tekemään, luultavasti viikolla 51, kerro-
taan Työpetarista. HT

Avantoon uimaan 
parin viikon sisällä
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Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKennUSPeLTITyöT, LISTAT, 
PIIPUnPeLLIT, KATTOTURVATUOTTeeT

-iKKUNaT ja oVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Palveluhakemisto

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

Anon Ase ja Tukku

EräKEsKUs
aNoN asE Ja TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

- 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!

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

OSTETAAN

PUDASTORI

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Pudasjärven seurakunta on liittynyt Oulun aluekeskusrekiste-
rin asiakkaaksi joulukuun alusta alkaen. Kirkon jäsentietojär-
jestelmään tehtävät rekisteröinnit sekä virkatodistusten ja su-
kututkimusten laadinta tapahtuvat aluekeskusrekisterissä.

Virkatodistus- ja sukututkimustilaukset voi tehdä suoraan 
aluekeskusrekisteriin kotisivuilla olevalla lomakkeella. Seura-
kuntalaiset voivat asioida edelleen myös omassa kirkkoher-
ranvirastossa, josta virkatodistustilaukset välitetään eteenpäin 
aluekeskusrekisteriin. 

Avioliiton esteiden tutkinnat hoidetaan jatkossa aluekes-
kusrekisterissä. 

Kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan tiloihin liittyvät va-
raukset hoidetaan edelleen kirkkoherranviraston kautta. Vi-
rasto palvelee vuoden loppuun asti kororajoitukset huomioon 
ottaen entisten aikataulujen mukaan. 

Kirkkohallituksen päätöksen mukaan kaikkien seurakun-
tien on liityttävä aluekeskusrekistereiden asiakkaaksi viimeis-
tään vuoden 2022 alkuun mennessä. 

Seurakunta tiedotus 

Kirkonkirjojen 
pitoon liittyvät asiat 

keskusrekisteriin

MYYDÄÄN

Ostetaan tai otetaan vastaan 
potkukelkka miel. nro 6 tai 7. 
Voi olla huonokuntoinenkin, 
kunhan rautaosat ovat tallella. 
P. 0400 326 931.

Myytävänä hyväkuntoinen 40 
m2 asunto Ahjotiellä. Makuu-
huone + olohuone, keittiö, kph 
ja sauna. Hp. 48 000 euroa. 
Janne Ahonen 040 911 5929.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- 
/ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokrauk-
set sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 

Tapahtumatyöryhmällä  
vuoden viimeinen kokoontuminen
Joulukuun ensimmäisen 
päivän iltana kokoonnut-
tiin virtuaalisesti Teamsin 
välityksellä Pudasjärven 
kaupungin, Pudasjärven 
Kehitys Oy:n, Syötteen Mat-
kailuyhdistys Oy:n sekä 
kaikkien järjestöjen yhtei-
seen tapahtumatyöryhmän 
kokoukseen. Näillä keleil-
lä ja tällaisena rajoitteiden 
aikakautena tällaiset etäko-
koukset ovat helppoja to-
teuttaa, ja niihin on näppärä 
osallistua kotoa käsin. 

Muutamilla toimijoilla oli 
useampia osallistujia saman 
linjan päässä, joten kokous 
tavoitti suuren määrän pu-
dasjärvisiä tapahtumajärjes-
täjiä.

Pudasjärven kaupungin 
palvelusuunnittelija Minna 
Hirvonen johti keskustelua 
ja ihan kokouksen alkuun 
hän kertoi aloittaneensa jou-
lukuun alusta Syötteen Mat-
kailuyhdistys Oy:n toimin-
nanjohtajana, jota pestiä hän 
jatkaa vuoden vaihteeseen 
saakka puolikkaana Pudas-
järven kaupungin tehtävien 
lisäksi. Vuoden 2021 alus-
ta lähtien hän on kokoai-
kaisena toiminnanjohtajana 
Syötteen Matkailuyhdistys 
Oy:ssä. Pitkän matkailualan 
työkokemuksen omaavana 
Hirvonen oli yrittäjien mie-
lestä hyvä valinta toimin-
nanjohtajan tehtävään.

Tapahtumatyöryhmän 
kokouksen anti oli vilkasta 
ja monipuolista keskustelua. 
Esiin tulivat muun muassa 
erilaiset tapahtumien järjes-
telyt, tallentamiset, jakami-
set, erilaiset rajoitukset sekä 
paljon muuta. Tapahtumiin 
liittyen sekä erilaisten tuki-
en hakemiseen tulee järjestä-
jien huomioida tapahtumien 
kehittämiset sekä uudenlai-
set ideoinnit. 

Yhteistyöllä kaupungin, 
Kehityksen ja Matkailuyh-
distyksen kanssa saadaan 
eliminoitua pois päällekkäi-
syydet, jolloin riittää vie-
raita kaikkiin tapahtumiin. 
Järjestäjän tulee huomioida 
muutama perusasia, joitten 
pitää näkyä jokaisen ilmoit-
tamisen yhteydessä. Ta-
pahtuman tiedoissa täytyy 
näkyä järjestäjän nimi ja yh-
teyshenkilön tiedot sekä pu-
helinnumero, tapahtuman 
ajankohta päiväyksineen ja 
kelloaikoineen, tapahtuma-
paikan osoite, tapahtumaku-
vaus ja mahdolliset internet-
sivut sekä pääsymaksut ja 
kenelle tapahtuma on suun-
nattu. Lisäksi markkinoin-
ti, viestintä, tiedottaminen, 
budjetointi, lupa-asiat ja tur-
vallisuus tulee ottaa huomi-
oon. 

Koordinointi ja tapahtu-
masta ilmoittaminen ovat 
tärkeitä. Netistä löytyy pal-

jon erilaisia oppaita, joita on 
hyvä käyttää ja ottaa oppe-
ja käytäntöön. Pudasjärvel-
lä on kaupungin oma sekä 
Syötteen alueen tapahtuma-
kalenterit, joista näkee erilai-
sia tapahtumajärjestelyitä ja 
näin voi suunnitella omien 
tapahtumien toteutuksesta.

Erilaiset kuvaukset ja ku-
vaamiset sekä niiden julkai-
semiset puhuttivat paljon. 
Julkisissa paikoissa ja avoi-
missa tilaisuuksissa teh-
dyt kuvaukset tulee ilmoit-
taa yleisesti, jolloin henkilö, 
joka ei halua tulla kuvatuksi, 
voi poistua tilanteesta. Eten-
kin alaikäisten esiintyminen 
kuvissa on huomioitava ja 
hyviin tapoihin kuuluu, että 
kuvan julkaisulupa kysy-
tään vanhemmilta. Oma har-
kinta ja etukäteistiedotus on 
tarpeellinen.

Erilaisten tallenteiden te-
kemiseen hankittavien vä-
lineitten rahoittaminen on 
kallista. Tässä tulee huo-
mioida Leader-rahoituk-
sen mahdollisuudet. Nuo-
ret voivat itse hakea helposti 
rahoitusta omiin tarpeisiin-
sa Nuorisoleaderin kaut-
ta. Lisäksi nuorten vide-
ointitallenteilla on hyvät 
mahdollisuudet yhteistyö-
kumppaneitten haalimiseen 
sekä tapahtuma- ja yhteis-
työkehittämiseen.

Tämän hetken tiuken-

tuvien kokoontumisrajoi-
tusten astuttua voimaan, 
kannattaa ensisijaisesti kon-
sultoida Pohjois-Suomen 
Aluehallintovirastoa, josta 
saa ajankohtaista tietoa val-
litsevasta tilanteesta tule-
van kuukauden ajalta. Ko-
ronainfo neuvoo erilaisiin 
tapahtumiin liittyvissä ky-
symyksissä. Tällä hetkel-
lä Pohjois-Pohjanmaalla on 
AVIn määräämät kokoon-
tumisrajoitukset voimas-
sa 18.12. saakka. Pidemmän 
ajan tilanteesta antaa ohjeis-
tusta Oulunkaaren johtava 
ylilääkäri Tuula Saukkonen. 
Tilanne kuitenkin elää koko 
ajan.

Virtuaaliseen tapahtu-
maan pyritään panostamaan 
ja kannustamaan kaikkia 
yhdistystoimijoita näinä ko-
koontumisrajoitteisina ai-
koina!

Terttu Salmi
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Pudasjärvellä on viime viikonlopun aikana tullut 
esille uusia koronatartuntoja. Tartuntojen myötä 
kunta näkyy myös THL:n valtakunnallisella korona-
kartalla: kaupungissa tartuntoja on nyt viisi (1.12.). 
Pudasjärvellä tartunnat on toistaiseksi pystytty jäl-
jittämään. Yleisesti kuitenkin tartuntojen määrä 
kunnittain Pohjois-Pohjanmaalla on huonontunut 
nopeasti. 

Rajoitusten tavoitteena on palauttaa tautitilanne 
perustasolle. Terveydenhuollon kantokyky ja henki-
löresurssit on pystyttävä turvaamaan myös lähesty-
vän joulun aikana. 

Tila Tai palvelu suljeTaan 2.-20.12.
Puikkarin allasosasto, saunat ja pukeutumistilat 
ovat suljettuna. Samoin kuntosali sekä muut ryh-
mä- ym. urheiluun ja liikuntaan kaupungin tilat ovat 
suljettuna. 

Kansalaisopiston kurssit jäävät joulutauolle 2.12. tai 
siirtyvät etäopetukseen. 

Pohjantähden kulttuuritilat ovat suljettuna.

pudasjarvi.fi

Koronan 
leviämisvaiheessa  
ohjeeT pudasjärvellä
Pudasjärven kaupungin johtoryhmä lin-
jasi tiistaina 1.12. koronavirusepidemian 
leviämisvaiheen toimenpiteistä kaupun-
gissa. Kaupunkikohtaiset rajoitukset as-
tuvat voimaan Pudasjärvellä keskiviikko-
na 2.12.2020.

Tila suljeTaan, muTTa palveluT ovaT  
KäyTössä rajoiTuKsin Tai eTäyhTeyKsin:
Kaupungintalo on suljettu 2.-27.12. Kaupungintalos-
sa voi asioida ainoastaan ajanvarauksella tai sähkö-
postilla. Voit varata ajan suoraan siltä henkilöltä, jota 
asiasi koskee. Voit myös tiedustella yhteystietoja 
kaupungin vaihteesta ma-pe kello 8–16 puhelimella 
040 826 6417.

Nuorisotila suljetaan 2.-20.12. Nuorisotyössä otetaan 
käyttöön monipuoliset etätoiminnot, kuten Discord.

Karhupaja rajoitettu palvelu, otetaan käyttöön moni-
puoliset etätoiminnot 2.-20.12.

Hirsikunnas rajoitettu palvelu. Käytössä on moni-
puoliset etätoiminnot 2.-20.12.

palvelu on rajoiTeTTua
Kirjastossa rajoitettu palvelu 2.-20.12. Pääkirjasto on 
avoinna normaalein palveluaukioloajoin (ma, ti, to 
10–19 ja ke, pe 10–16). Palautuksia voi jättää myös 
pääkirjaston palautusluukkuun. Kirjastoauto Iso 
Karhu ei kulje reitillä.     

Kaupungin tilat eivät ole varattavissa tai käytettävis-
sä ulkopuolisten organisaatioiden eikä yhdistysten 
tai järjestöjen käyttöön toistaiseksi. 

Asioidessa kaupungin hallinnassa olevissa tiloissa, 
asiakkailta edellytetään kasvomaskin käyttöä sekä 
huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja turvavä-
leistä.

alueellinen KoordinaaTioryhmä ja 
oulunKaaren KunTayhTymä  
suosiTTelevaT lisäKsi väesTölle:
Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suo-
situkseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita 
voidaan järjestää.

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien 
osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön Pohjois-Suo-
men aluehallintoviraston päätöksellä (1.12.).

Kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla lii-
kuttaessa ja huolellisesta käsihygieniasta sekä tur-
vaväleistä huolehditaan.

Suositellaan välttämään ylimääräistä matkustamis-
ta ja asiointia oman alueen ulkopuolella, kuten Ou-
lussa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella.

Kaupunki tiedotus 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
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

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään etäkokoukse-
na, sähköinen yhteys 
Teams:n kautta, tors-
taina 10. päivänä joulu-
kuuta 2020 alkaen klo 
16:00. 
Kokousta voi seura-
ta kaupungin YouTube 
kanavalla tai kaupun-
gintalon kokoustila Ota-
vassa. Luettelo koko-
uksessa käsiteltävistä 
asioista on nähtävänä 
4.12.2020 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävä-
nä kaupungin yleisessä 
tietoverkossa 15.12.2020 
alkaen.

Pudasjärvi 27.11.2020 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

APURAHALLA PALKITTAVAT  
URHEILIJAT
Kaupungin liikuntapalvelut pyytää esityksiä apu-
rahalla palkittavista urheilijoista.
Esitykset 10.12.2020 mennessä sähköpostitse os. 
outi.nivakoski@pudasjarvi.fi
Lisätiedot: Outi Nivakoski, p. 040 560 9297

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

Kajastus ry 
sääNTöMääräiNEN 

syysKoKoUs  
pe 11.12.2020 klo 14 Osviitassa.  

Hallitus kokoontuu klo 13.
Osallistujien määrässä otetaan huomioon viranomaisten 

ohjeet. Torttukahvit kokouksen päätteeksi!
Tervetuloa!

pudasjärven Urheilijat ry

su 13.12.2020 klo 17.00 Tuuritupa. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 

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

syysKoKoUs

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Toistaiseksi ei 
tilaisuuksia!

Siunattua adventin aikaa!

Valmistu Herran kansa, nyt vastaanottamaan,
kun saapuu taivaastansa Kuningas päälle maan.

Kirkonkirjojen pitoon 
liittyvät asiat keskusrekisteriin 
– kirkkoherranvirasto palvelee edelleen

Pudasjärven seurakunta on liittynyt Oulun aluekeskusrekiste-
rin asiakkaaksi 1.12.2020. Kirkon jäsentietojärjestelmään teh-
tävät rekisteröinnit sekä virkatodistusten ja sukututkimusten 
laadinta 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. 

Suosittelemme asioimaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpos-
tilla.

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

Pudasjärven seurakunta 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

SPR Pudasjärven osaston 
syyskokous kokoontui sun-
nuntaina 29.11. Osviitassa. 
Yhdistyksen puheenjohtaja-
na toimii Esa Erkkilä. Halli-
tukseen valittiin uutena Tii-
na Aarnipuro ja erovuorossa 
olleet Sirkku Fali, Tuomo 
Ronkainen ja Arja Panuma 
jatkavat hallituksen jäseninä. 

Syksyn toiminnasta to-
dettiin, että yhdistyksen tälle 
syksylle suunniteltu 70-vuo-
tisjuhla on jouduttu siirtä-
mään ensi vuoden puolelle 
koronan vuoksi. Nälkäpäi-
vän keräystä oli suorittamas-
sa 95 kerääjää. Tuotto oli 
2370 euroa. Lisäksi syksyn 
kuluessa on oltu mukana 
Turvallisesti luonnossa tilai-
suudessa, Pudasjärven ky-
läyhdistyksen kokouksessa, 
kyläneuvostojen tapaami-
sessa, Vanhus- ja vammais-
neuvoston kokouksessa sekä 
Siuruan kyläyhdistyksen ko-
kouksessa. 

Ensi vuoden toiminta-
suunnitelman mukaan en-
siapuryhmänä osallistutaan 
tapahtumiin pyydettäes-

sä sekä harjoitusiltoja järjes-
tetään, kun koronarajoituk-
set hellittävät. Ensi vuonna 
on tarkoitus järjestää ystävä-
toiminnan ja henkisen tuen 
kurssit. Ystävätoimintaa jat-
ketaan, lauluiltoja, ystäväta-
pahtumia, iltapirttitoimintaa 
järjestetään mahdollisuuk-
sien mukaan koronatilan-
ne huomioiden. Ystävätoi-
mintaa toteutetaan myös 
puhelinystävien välityksel-
lä yhteistyössä seurakunnan 
kanssa.

Kansainvälistä kahvilatoi-
mintaa jatketaan myös val-
litseva tilanne huomioiden. 
Kahvilatoimintaa on tehty 
yhdessä 4H-kerhon ja mui-
den kolmannen sektorin toi-
mijoiden kanssa. Syyskuus-
sa osallistutaan perinteisesti 
nälkäpäiväkeräykseen yh-
dessä vapaaehtoisten ja kou-
lulaisten kanssa. Jäsenten 
rekrytointia tehdään muun 
muassa Punaisen Ristin vii-
kon -tapahtuman yhteydes-
sä. Tapahtumassa tehdään 
yhteistyötä LähiTapiolan 
kanssa.  HT

SPR:n Pudasjärven osastolla 
70-vuotisjuhlavuosi 

– juhlat ensi vuoden puolella PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

JOULUINEN SYÖTE

JouluinenSyöte ja 
yrittäjäteema -sivut.

Juttuaiheina on Pudas-
järven Yrittäjien toimin-
taa mm. syyskokous-
uutinen, Pudasjärven 
Vuoden 2020 yritys, 
yrittäjäristeillä palkitse-
miset, Syötteeltä ajan-
kohtaista asiaa sekä yri-
tysuutisia Pudasjärveltä.

Lehdessä on nor-
maali joka talouteen ja-
kelun lisäksi jakelu Tai-
valkoskelle.

Tarjotaan ilmoituksia 
ja juttuvinkkejäkin 
otetaan vastaan.

Lue lehti netistä:  
www.vkkmedia.fi

Ensi viikon 10.12. 
Pudasjärvi-lehdessä on
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Pudasjärven kaupunki ja seurakunta 
toivottavat sotiemme veteraaneille ja 

kaikille asukkaillemme

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA 
ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ 6.12.2020

Vallitsevan koronapandemian takia olemme joutuneet 
perumaan itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuden.
Voitte katsoa itsenäisyyspäivän tervehdys 6.12. 

kaupunkimme internet-sivuilta www.pudasjarvi.fi 
Seurakunta järjestää virtuaalisen jumalanpalveluksen, jota 

voi seurata seurakunnan YouTube-kanavan välityksellä.

Pudasjärven 
kaupunki

Pudasjärven 
seurakunta

Maanantaina minä menin 
vanhuksille laulamaan.
:,: Se päivä oli iloinen, vaan nyt jo eilinen. :,:

Tiistaina me Koivukotiin 
kokoonnumme laulamaan.
:,: Se päivä oli iloinen, vaan nyt jo eilinen. :,:

Keskiviikon aamupäivä 
kirppiksellä koluttiin.
:,: Se päivä oli iloinen, vaan nyt jo eilinen. :,:

Torstaina me touhotettiin 
Ystävänkammariin.
:,: Se päivä oli iloinen, vaan nyt jo eilinen. :,:

Perjantaina pitkin päivää 
pyykättiin ja putsattiin.
:,: Se päivä oli iloinen, vaan nyt jo eilinen. :,:

Lauantaina illan suussa lautehilla laulattaa.
:,: Se päivä oli iloinen, vaan nyt jo eilinen. :,:

Sunnuntaina peiton alla
 lepäilen mä nauttien.
:,: Se päivä oli iloinen, vaan nyt jo eilinen. :,:

Hilkka LiikanenVi
ik

on
pä

iv
ät

Kurenpojat kohtasi kauden 
toisessa kotiottelussaan en-
nakolta kovaksi oletetun 
HauPan, jolla on takanaan 
menestyksekkäitä futsal-
vuosia junioripuolella. Ku-
renpoikien pelaajiakin oli 
pari vuotta sitten mukana 
HauPan Suomen mestaruus- 
joukkueessa U19 Liigassa. 
Sen sijaan aikuispuolella fut-
sal on jäänyt Haukiputaal-
la jalkapallon varjoon. Täl-
le kaudelle HauPa haki, ja 
kaikkien yllätykseksi sai, 
paikan suoraan Kakkoses-
sa, joka on korkein alueelli-
nen sarjataso. Nimekkäillä 
pelaajilla ja osaavalla val-
mennusjohdolla perusteltu 
sarjapaikka irtosi siis ilman 
alemmista sarjoista nousua.

HauPa aloittikin väke-
västi Kurenpoikien vieraana 
ja siirtyi viidennellä pelimi-
nuutilla 1-0 johtoon. Johto-
asemaa kesti vain 15 sekun-
tia, kun vastahyökkäyksen 
päätteeksi Kurenpoikien 
kuopus Otto Niemelä ujutti 
pallon maalivahdin jalkojen 
välistä maaliin. HauPa maa-
lasi jälleen johtolukemat. 
Maalin jälkeen HauPa pelasi 
huolimattomasti ja isäntien 
prässin alla pudottivat pal-
lon virheellisesti maalivah-
dilleen, josta Kurenpojat sai-
vat epäsuoran vapaapotkun 
maalivahdin alueen rajalta. 
Aikalisällä sovittu kuvio on-
nistui, ja Eetu Niemelän kuti 

upposi maalin kattoon. Vä-
littömästi maalin jälkeises-
tä aloituksesta HauPa hyök-
käsi, ja Kurenpojat joutui 
rikkomaan lähellä rangais-
tusaluetta. HauPa onnistui 
vapaapotkusta ja siirtyi jäl-
leen johtoon. Erikoistilan-
teesta syntyy myös Kuren-
poikien tasoitus 3-3, kun 
hyökkäyksessä rikottu Arttu 
Niemelä syötti vapaapotkun 
veljelleen Eetu Niemelälle, 
joka upotti vedollaan pallon 
suoraan takakulmaan. En-
simmäisellä puoliajalla maa-
leja ei syntynyt enempää, ja 
tauolle mentiin 3-3 lukemis-
sa.

Toisen puoliajan alus-
sa Arttu Niemelä teki malli-
suorituksen pivotkäännök-
sestä ja haastoi laidan kautta 
nurkkaa kohti, josta pääsee 
syöttämään pallon puolus-
tajien välistä maalin eteen 
nousseelle Aleksi Pihlajalle. 
Aleksi ei epäröinyt ja sijoit-
ti pallon varmasti maaliin. 
Kurenpojat vahvisti vielä 
johtoaan 5-3 lukemiin Juuso 
Koivumäen komealla lauka-
uksella kulmapotkusta. Ku-
renpoikien vahva esitys vei 
haukiputaalaisilta enimmän 
puhdin eivätkä nämä enää 
toisella puoliajalla onnistu-
neet maalinteossa. Isännät 
vankistivat johtoaan, kun Ali 
Qais katkaisi poikittaissyö-
tön liukumalla pallon maa-
liin. HauPa siirtyi ottelun lo-

pussa hakemaan kavennusta 
ylivoimapelaamisella. Ali-
voimalla puolustaneen ko-
tijoukkueen Eetu Niemelä 
otti ottelussa toisen keltaisen 
kortin, mikä tarkoitti sitä, 
että Kurenpoikien oli pelat-
tava ottelun kaksi viimeistä 
minuuttia kolmella kenttä-
pelaajalla. HauPa ei onnis-
tunut kahden miehen yli-
voimallakaan, vaan Joonas 
Pahkala riisti pallon ja pot-
kaisi sen oman maalin edus-
talta HauPan vartioimatto-
maan maaliin ja viimeisteli 
ottelun loppulukemat 7-3.

Tärkeät  
vieraspisteet Oulusta
Seuraavalla viikolla Ku-
renpojat matkasi FC Net-
sin vieraaksi Oulun Urhei-
lutalolle. Runkopelaajista 
puuttuivat pelikieltoa kärsi-
nyt Eetu Niemelä, Vierumä-
en futsal-leirityksessä ollut 
Otto Niemelä sekä työestei-
nen Miika Lammela. Pelaajia 
oli silti mukana laaja rosteri, 
jota vahvisti Tornion Pallo-
veikkojen Liiga-tauon veny-
misen takia laina-aikaa Ku-
renpoikiin jatkanut Arttu 
Niemelä. Kurenpojat maala-
si ensimmäisen kerran vii-
den minuutin pelin jälkeen, 
kun Juuso Illikaisen täydel-
linen diagonaalisyöttö saa-
vutti maalin edustalla olleen 
Arttu Niemelän, joka pisti 

pallon maalin takakulmas-
ta sisään. Pitkään mentiin 
maaleitta, kunnes Mohamed 
Hashim Ahmed pääsi lähes 
leikittelemään napsauttaen 
pallon kantapäällään maa-
liin ihan maalivahdin edes-
tä. Taukotilanteeksi jäi 0-2.

Toisen puoliajan alussa 
Aleksi Pihlaja teki miehen 
työn haastaen kahden puo-
lustajan välistä ja harhautta-
en vielä maalivahdin ennen 
pallon upottamista maali-
verkkoon. Kurenpojat joh-
ti ottelua jo 0-3, kun FC Nets 
kavensi Juho Tapion kome-
alla vedolla takanurkkaan 
ohi maalia vartioineen Ol-
li-Pekka Kokon. Kurenpo-
jat lisäsi johtoaan jo 1-5 Sami 

Kurenpojilla neljän ottelun voittoputki kauden alkuun

Maalia vartioinut Olli-Pekka Kokko on esittänyt vakuuttavia otteita alkukauden otteluissa. Aleksi Pihlajaa eivät FC netsin puolustajat pystyneet pidättelemään.

Kurenpoikien miesten edustusjoukkueeseen itsensä läpilyönyt juniori Otto niemelä vii-
meisteli Kurenpoikien ensimmäisen maalin HauPaa vastaan.

Huhtiniemen kahdella osu-
malla. Tämän jälkeen pudas-
järveläisille taisi iskeä liian 
hyvä ja varma olo, ja ote her-
paantui hetkeksi. Nämä het-
ket olivat synkkiä, ja vajaa-
seen seitsemään minuuttiin 
isännät pääsivät yllättämään 
maalaamalla peräti kolmesti. 

Tilanteessa 4-5 Kurenpo-
jat onneksi heräsi, ja tiivis-
tetyllä peluuttamisella otte-
lu ratkesi lopullisesti ottelun 
viidellä viimeisellä minuu-
tilla. Ensin Arttu Niemelän 
vetämä pallo kimposi maali-
vahdista maalin eteen, jonka 
hyökkäykseen mukaan läh-
tenyt Juuso Illikainen siivo-
si maalin perukoille. Ennen 
loppuvihellystä Sami Huh-

tiniemi veti kulmapotkusta 
annetun syötön kohti maa-
lia. Netsin maalivahti ei saa-
nut palloa otteisiinsa ja pallo 
livahti maaliin. Loppuluke-
mat 4-7 toivat Kurenpojille 
oikeutetut kolme pistettä.

Kurenpojat johtaa Kak-
kosta neljän ottelun jälkeen 
täydellä pistepotilla ja maa-
lierolla. Pistepörssin kärjes-
tä löytyy Kurenpoikien Sami 
Huhtiniemi, ja kolmatta sijaa 
pitää paljon maalisyöttöjä ja-
ellut Joonas Pahkala. Kuren-
pojilla on ollut sitten kahden 
viikon pelitauko. Tositoi-
miin päästään 5.12. jolloin 
vieraaksi TS-saliin saapuu 
MBKU. TN

Maastohiihtäjille on nyt la-
tuja valmiina. Jyrkkäkoskella 
on vaihdettu rikkoontuneet 
valaisimet uusiin yhteensä 
36 kappaletta. Valolatu on 
keskiviikkona 2.12. kunnos-
tettu latukoneella, perintei-
sen hiihdon ura on myös 
tehty. Paikoin on vielä ladul-
la epäpuhtauksia, joten va-
rovaisuutta.

Sivakkarata on kunnos-
tettu latukoneella. Rajamaan 
lähiliikuntapuistossa latu ja 
pulkkamäki kunnossa. Jyrk-
käkosken pulkkamäki kun-
nostettu.

KAIKKI, - nyt ylös, 
ulos ja lenkille!

Pudasjärven kaupunki/
Liikuntapalvelut

Latuja valmiina 
maastohiihtäjille



12 TPnro 49PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.12.2020 3.12.2020nro 49

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!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

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

Kausituotteita myynnissä rajoitettu erä!

Pakkasimme Sinulle Joulun ihanimmat lahjat

KEräiLYKAMPANjA 
- osta kolme lahjapakkausta, saat yllätyslahjan kaupan päälle!

VichY-LAhjAPAKKAuKsEt
- päivävoiteen hinnalla 

misellivesi 200 ml 
kaupan päälle

21,40€

Käsivoide 200 ml 
+ jalkavoide 175 ml 

+ jalkakylpysuola 310 g

ccs -LAhjAPAKKAus

iVY AiA - täYsiN  
VEgAANiNEN jA  

ALLErgiAsErtifioitu 
ihoNhoitosArjA

Apteekissa lisäksi paljon muita 
- tule tutustumaan!

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

www.pudasjarvenapteekki.fi

12,00€

Aco face puhdistusgeeli  
200 ml ja 

päivävoide  50 ml 

Aco body daily care 
- käsivoide 75 ml ja 
jalkavoide 100 ml 

Aco face Anti-age 
päivä- ja yövoide 

50 ml+50 ml

Aco for men 
- deodorantti 50 ml ja 

suihkugeeli 200 ml 

11,00€

15,00€

17,00€

Liftactiv supreme 

Neovadiol Magistral 

Neovadiol 
compensating 

complex 

Liftactiv collagen 
specialist

 

36,00€

44,00€

41,00€

55,00€

21,00€

22,00€

Anti Age face cream 
50 ml ja Eye cream 30 ml 

cleansing oil 120 ml 
ja face Mist 120 ml

Louis Widmer silmän- 
ympärysvoide 30 ml 
ja rich Night cream 

10 ml

35,00€

Hilimoilla erilainen pikkujoulu
Marraskuinen hämärä lau-
antain iltapäivä laskeutui 
Jyrkkäkosken huvialueel-
le, kun iloinen LC Pudasjär-
vi Hilimojen joukko valtasi 
paikan. Yleensä me Hilimat 
järjestämme muille ihmisille 
laatuaikaa, mutta nyt poik-
keusoloissa päätimme pal-
kita itseämme leppoisal-
la pikkujoululla rajoitusten 
mukaisesti. Ympärillä vallit-
si rauha ja hiljaisuus. Luon-
to oli puhtaan valkoinen. 
Alhaalla joki tummana kie-
murteli ilman jääkahleita. 
Kaunista ja prameilematon-
ta oli luonnon antama ko-
ristelu, johon aidot kynttilät 
loivat tunnelmaa. Pirtti oli 
suuri ja katto korkealla, kun 
pikkujoulua vietettiin ulko-
na. 

Muutamana päivänä Hi-
limojen kaksi ahkeraa ”ta-
lonmiestä” Raimo ja Olli oli-
vat valmistelleet paikkaa 
tapahtumaa varten. Lumet 
olivat käytäviltä puhdistettu 
ja kasattu reunoille kauniik-
si hammaskuvioksi. Tulen-
tekopaikka oli katsastettu ja 
Kontiotuotteen lahjoittamat 
puut odottivat pikkujoulua. 

Sää onneksi oli sopivan 
kylmä ja antoi mahdollisuu-
den nautinnolliseen juhlaan. 
Joukolla totesimme, että 
vaatetta tuli varalta laitet-
tua niin, että hiki tahtoi tulla 

nuotiolla. No ”lämpöhän ei 
luita riko” on vanha sanonta.

Ahkera lettumestarimme 
Eija istui nuotiolla paista-
en lettuja ja koettaen neuvoa 
meitä, miten tässä hommas-
sa parhaiten onnistuisi. Al-
lekirjoittaneelle on koko let-
tujen paisto nuotiolla täysin 
mysteeri. Ne joko palavat 
tai putoavat nuotioon. Kah-
vi odotteli pöydällä kyytipo-
jaksi makoisille letuille, jot-
ka kyllä vajenivat lautaselta 
tasaista tahtia, kun paistaja 
vain ehti paistaa.

Nuotio tuo meille suo-
malaisille aina mieleen mak-
karanpaiston. Aila pre-
sidenttimme oli saanut 
K- kauppiaaltamme lahjoi-
tuksena hiillosmakkaroi-

Lettujen paistovuorossa eija Pihlaja, Pirkko Polven ja eija 
Ahosen toimiessa avustajana. 

nuotion tunnelmassa soi joulumusiikki taustalla ja hämärä syveni Jyrkkäkosken alueella.

Grillimakkaroita paistettiin 
nuotion ääressä ja tarinoi-
tiin samalla mukavia juttuja 
turvaväleillä.  

ta juhlaan. Paistoimme niitä 
nuotion ääressä ja tarinoim-
me samalla mukavia juttu-
jamme turvaväleillä. Joulu-
musiikki soi taustalla hiljaa 
ja hämärä syveni Jyrkkäkos-
ken alueella. Olo tuntui suo-
raan sanottuna välillä niin 
raukealle täydellä vatsalla, 
että olisi voinut vaikka pöt-
kähtää räsymattojen suojaa-
malle penkille ottamaan jou-
lutontun iltapäivänokoset.

Se vain niin on, että jos-
tain ne aina Korvatunturil-
la saavat tietää, että jossain 
on pikkujoulun merkeis-
sä väkeä. Yhtä äkkiä portil-
ta juoksi Joulumuori, joka 
olikin kadottanut Joulupu-
kin. Hätä sillä näytti ole-
van kova, mutta ei me siinä 

hässäkässä muistettu sanoa, 
että Joulupukkihan on niin 
vanha, että kyllä se kuu-
luu riskiryhmään ja kuorsaa 
varmaan takimmaisessa ka-
marissa puuromahalla.  On-
neksi kuitenkin Joulumuori 
toi meille karkkeja tuliaisi-
na Korvatunturilta ja mitäpä 
se juhla olisi ilman suklaata. 
Joulumuori oli kyllä porolla 
kulkenut, kun lähtiessämme 
huomasimme hangessa po-
ron jäljet.

Kaunis ja mieltä lämmit-
tävä muisto jäi tästäkin pik-
kujoulusta. Mietimme, että 

tarvitseeko olla aina rajoit-
teita, että me opimme naut-
timaan erilaisista asioista. 
Tällaisen pikkujoulun voisi 
viettää muulloinkin. 

Lopuksi LC Pudasjärvi 
Hilimojen kiitos yhteistyö-
kumppaneille; Pudasjärven 
Urheilijat, K-Supermarket, 
Kontiotuote ja reippaat ”ta-
lonmiehet” Raimo ja Olli. 
Teidän avullanne meillä oli 
erilainen, mutta mieleen jää-
vä pikkujoulu.                                                                                                                             

Elvi Räisänen,  
kuvat Heimo Turunen


