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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kaupunginvaltuustolla 
seitsemän tunnin 

maraton s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 17.12.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua! 21-23.12. avoinna klo 10-18, 
24.12. liike suljettu

100 € lahjakortti nyt 90 €
Hemmotteleva kasvohoito 

70 € (norm. 80 €)

Täydellinen hemmottelupaketti  
140 € (norm. 167 €). 

Sisältää  kasvohoidon, kuumakivihieronnan ja 
hiusten leikkauksen.

Hemmottelupaketti 
100 € (norm. 115 €)

Sisältää kasvohoidon ja jalkahoidon hieronnalla.

Kuumakivihieronta  50 € (norm. 60 €)

Jalkahoito 
hieronnalla 45 € (norm. 50 €)

Jalkahoito 35 € (norm. 40 €)

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

Toivotamme
metsänomistajille sekä 
yhteistyökumppaneille

 Rauhallista Joulua ja
Menestyksellistä 

Uutta Vuotta 2021!

Pilkemasteri Go 
halontekokoneella 

Voimanlähteenä polttomoottori. 
Siirto paikasta toiseen henkilöautolla tai mönkijällä. 

Sovittaessa myös koneen vuokraus. 

P. outila oy
p. 040 913 3655

Paavo Outila valmiina halkojen tekoon tehokkaalla 

 JOULUKALAA!!!
 Herkullista, tuttua kuhmolaista

SAVUSIIKAA JA -LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta,

kylmäsavulohta sekä muikun mätiä) 
PUDASJÄRVEN TORILLA
tiistaina 22.12. klo 10-16

(tällä ilmoituksella 5 €:n alennus 
yli 50 € ostoksista)

Tervetuloa!

Toivotamme kaikille 
joulun iloa ja rauhaa sekä 
onnellista uutta vuotta.

✶
✶

✶

✶

✶
✶

✶

✶
✶

✶

 Meiltä  
joulun tunnelmaan  

kauniit istutukset, kimput,  
kynttilät...

Jouluviikolla palvelemme:
ma-ti 9-18
ke-pe 9-20
aattona 8-12
joulupäivänä suljettu
26.12. 11-13

Puh. (08) 821 122, 0400 330 058

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKA KY, PIHLAJA

Jouluviikolla palvelemme:
ma-ke 9-20, aattona 8-12,
joulupäivänä suljettu,
la  26.12. 11-13
su 27.12. 11-14

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021!
PALVELEMME JOULUN AIKAAN:

 To 24.12.  klo    8 - 13
 Pe  25.12.  klo  12 - 19
 La  26.12.  klo    8 - 21

ma-to klo 10-17, pe 10-15, la suljettu.
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819
Varaa aika

Lääkäriajat: to 17.12., ke 20.1. ja ke 3.2. 

Optikon 
näön- 

tarkastus 
0€!

JOULUNAJAN AUKIOLOT: 
Vk 52 liike auki: ma 21.12.- ti 22.12. klo 10-17, 

loppuviikon liike kiinni.
Vk 53 liike auki: ma 28.12.- ti 29.12. klo 10-17, 

loppuviikon liike kiinni.

Hyvää Joulua ja 

Onnellista 
Uutta vuotta 

2021!

HOPI, HOPI OSTOKSILLE!

99 €YHTEENSÄ

632F07-0
Varaustilannäytöllä varustettu 

4,0 Ah Li-ion akku. Tehokas ylei-

sakku kaikkiin Makita 18V LXT® ko-

neisiin. Erityisen hyvä käytettäessä 

paljon virtaa vaativia koneita. Akun 

latausaika pikalatauslaitteella on noin 

36 minuuttia.

SEAADP05
Kätevä adapteri, jolla voit ladata 

matkapuhelimen tai esimerkiksi 

tabletin. Kaksi USB-liitäntää, joista 

saat maksimissaan 5V / 2.1A la-

tausvirtaa. Toimii Makitan 14V tai 

18V LXT Li-ion -akuilla. Esimerkiksi 

iPhonen lataus jopa 8 kertaa 6,0 Ah 

akulla.

2 kpl 
4,0 Ah 
akkua

akku-
adapteri
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paljon virtaa vaativia koneita. Akun 
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PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14        www.k-rauta.fi

050 547 6565, KESKUSTIE 1

Osta 2 tuotetta,

saat edullisemman

Tarjous voimassa jouluun saakka.

AVOINNA:
MA-PE 10–17 & LA 10–14

-50%
Psst!
palvelemme myös verkossa:

www.ranuanken
käjalaukku

.fi

Hyvää joulua

ja onnellista uutta vuotta!
toivoo Birgit

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

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan koro-
natilanteen vuoksi toistaiseksi vain YouTuben välityk-
sellä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 
Kauneimmat joululaulut -jumalanpalvelus su 20.12. kel-
lo 10, Timo Liikanen, Eva-Maria Mustonen, Keijo Piirainen. 
Jumalanpalveluksessa lauletaan virsien sijasta Kauneimpia 
joululauluja. 
Joululaulukonsertti su 20.12. kello 19 seurakunnan You-
Tube-kanavalla. 
Jouluhartaus seurakunnan YouTube-kanavalla to 17.12. 
kello 14, hartaus on suunniteltu erityisesti hoivakotien, ys-
tävänkammarin ja erityisryhmien kohderyhmälle. 
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa pe 18.12. 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen lastenohjaajille p. 040 586 1217/
Rauni.

Joulun ajan tilaisuudet YouTube-kanavalla 
Jouluaaton hartaus 24.12. kello 13. Toimittaa Timo Lii-
kanen, saarnaa piispa Jukka Keskitalo, kanttorina Kei-
jo Piirainen.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. kello 8. Toi-
mittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus 26.12. kello 10. 
Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Elias Niemelä.
3. joulupäivän sanajumalanpalvelus 27.12. kello 10. 
Toimittaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Elias Nieme-
lä. 
Kirkossa on mahdollisuus hiljentyä jouluaattona klo 
12-13 ja 14-16 välisenä aikana, esimerkiksi hautaus-
maalla käynnin yhteydessä. Yhtaikaa voi olla paikalla 
enintään 10 henkeä, maskisuositus. 

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. 
Kirkkoherranviraston aukiolo viikoilla 51-53
Viikko 51: Ma-To kello 9-11, ja 11.30-14.
Viikko 52: Ma ja ti kello 9-11 ja 11.30-14
Viikko 53: Ma-ke kello 9-11 ja 11.30-14
1.1 alkaen kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 
9.00-11 ja 11.30-14 sekä to kello 12-16. 
Haudattu: Hilkka Tuula Orvokki Niemelä 80 v, Teppo Jal-
mari Kipinä 68 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

Ilmoitusmyynti 1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Adventin aika valmistaa meitä joulun suu-
ren juhlan viettoon. Jokaisella pyhällä on 
oma teemansa. Neljännen adventin teema 
on omistettu Jeesuksen äidille Marialle. Se 
muistuttaa siitä, että Herran äidin odotus 
ja Kristuksen seurakunnan odotus kuulu-
vat yhteen. 

Neljännen adventin evankeliumiteks-
tissä kerrotaan Jeesuksen syntymää edel-
tävistä tapahtumista Marian ja hänen kih-
lattunsa Joosefin elämään liittyen. He 
suunnittelivat yhteistä elämää, ja avioliit-
toa. Yhteinen tulevaisuus joutui vaakalau-
dalle, kun Enkeli Gabriel ilmoitti, että Ma-
riasta tulee Jeesuksen äiti Pyhän Hengen 
vaikutuksesta (Luuk. 2:1-17). Tämä vies-
ti mullisti hetkessä heidän elämänsä. In-
himillisesti ajateltuna rakkaus joutui ko-
etukselle, ja ilmoille tuli varmasti epäilyjä 
uskollisuuteen liittyen. Joosef ajatteli, että 
hän purkaa avioliittoaikomuksen kaikes-
sa hiljaisuudessa niin, ettei Maria joutui-
si häpäistyksi. Lakia kunnioittavana mie-
henä hän ajatteli toimivansa Mooseksen 
lain säädösten mukaan (5. Moos. 22:23-27, 
Matt. 1:19). 

Joosefista piirtyy Matteuksen evanke-
liumin mukaan kuva miehenä, joka ei kui-
tenkaan halunnut tehdä isoja päätöksiä 

hätiköiden. Hän ajatteli asioita, ja sen pro-
sessin aikana hänelle ilmestyi unessa Her-
ran enkeli, jonka viesti oli tämä: ”Älä pel-
kää ottaa Mariaa vaimoksesi” (Matt. 1:20). 
Enkeli vahvisti saman, minkä Maria var-
masti oli kertonut, kun hänelle oli ilmoi-
tettu suuresta tehtävästä Herran äitinä. 
Enkelin viesti vahvisti Joosefia, ja hänen 
luottamustaan Mariaa kohtaan. Näin Joo-
sef pysyi Marian rinnalla tukemassa häntä 
arvokkaassa tehtävässään koko maailman 
Vapahtajan äitinä. 

Joosefin esimerkki rohkaisee meitä 
elämän isojen kysymysten keskellä rau-
hallisuuteen ja harkintaan. On annettava 
ajan kypsytellä ajatuksia ja erilaisia näkö-
kulmia. Joskus voi huomata, kuinka Juma-
lan johdatuksen merkitys on avautunut 
meille vasta pidemmän ajan jälkeen. On 
hyvä muistaa elämän eri vaiheissa ruko-
uksen mahdollisuus sekä tuki, jota voim-
me saada läheisiltä ja ystäviltä. Tästä Maria 
oli hyvä esimerkki, kun hän lähti sukulai-
sensa Elisabetin luo jakamaan hämmentä-
nyttä uutista Herran äidin kutsumuksesta 
(Luuk 1:39-45). Raamatun sanan kautta Ju-
mala tahtoo vahvistaa uskoamme. 

Neljännen adventin evankeliumissa 
kerrotaan tärkeästä näkökulmasta joulun 

viettoon liittyen. Se liittyy Jeesuksen ni-
meen, jonka Joosef sai tehtäväkseen antaa 
syntyvälle lapselle. Jeesuksen nimi merkit-
see pelastajaa ja Vapahtajaa. Koska Her-
ramme tuli sovittamaan koko maailman 
synnit, hän sai pelastajaa ja Vapahtajaa tar-
koittavan nimen. Lähestyvän joulun suurin 
lahja on siinä, että meillä on Jeesuksessa 
armon ja anteeksiantamuksen todellisuus. 
Se pysyy muuttumattomana, vaikka joulun 
viettämisen olosuhteet ovatkin nyt erilai-
set. 

Jeesus, meidän Herramme ja 
Vapahtajamme.
Nyt, vuoden pimeimpänä aikana,
me odotamme sinua ja sinun valoasi.
Kiitos että tulet kaikkialle sinne,
missä on pelkoa ja surua, ja sinnekin,
missä sinua ei osata edes odottaa.
Kiitos, että sinä tuot mukanasi ilon.
Sinua me ylistämme.

Rauhallista ja 
siunattua 
Vapahtajan 
syntymäjuhlaa!

Timo Liikanen

Herran syntymä on lähellä!

Kalevassa (15.12.2020) tiedotettiin mielenkiintoisesta mah-
dollisuudesta luoda uskoa, suunnata katsetta valoisampaan tu-
levaisuuteen ja valaa toivoa hyvästä elämästä omaan ja toisten 
mieleen. Kysymys on Helsingin kaupungin kirjaston järjestä-
mästä kirjoituskilpailusta, jonka aiheena on toivo, jolla hel-
potetaan ja lievennetään meneillään elettävän poikkeustilan-
teen synnyttämää tulevaisuuden toivottomuutta ja uhkaavaa 
eristäytyneisyyttä. Kirjoituskilpailu on suunnattu sekä nuorille 
12-20-vuotiaille että 21-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille 
ihmisille. Kirjoitettujen tekstien muoto ja lajivalinta on vapaa ja 
tekstin enimmäispituus on viisi sivua. Kilpailuun voi osallistua 
kaikkialta Suomesta kolmella kielellä, suomi, ruotsi tai englan-
ti. Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta kirjoittajaa ja 
palkinnot jaetaan lahjakortteina kirjakauppaan. Kirjoitusaikaa 
on noin kaksi kuukautta eli 8.2.2021 saakka.

Pudasjärvellä on kaikissa ikäluokissa taitavia ja innokkaita 
tekstien tuottajia ja juttujen kirjoittajia. Nyt on oiva tilaisuus 
nostaa kirjoitustaidollinen kynttilänsä vakan alta ja osallistua 
rohkeasti kilpailuun. Samalla pääsee vaikuttamaan kannusta-
vasti toisiin ihmisiin valamalla heihin ja itseenkin eritoten tänä 
päivänä tarpeellista ja kullan arvoista toivoa ja positiivista tu-
levaisuuden näköalaa.

Kilpailutekstit pyydetään lähettämään sähköpostilla os. nii-
na.holm@hel.fi tai kirjeitse os. Keskustakirjasto Oodi/Kirjoi-
tuskilpailu, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki.

Kirjoittamaan kannustaen
Sointu Veivo

Kirjoitetaan kilpaillen 
teemasta toivo

LähiTapiola Pohjoisen elä-
mänturvaajien joululahjoi-
hin varatut 10 000 euroa 
ohjataan lahjojen sijaan vä-
hävaraisille lapsiperheil-
le Pohjois- ja Keski-Pohjan-
maalla. Pelastakaa Lapset 
ry:n Pohjois-Suomen alue-
toimiston kautta tukea jae-
taan toiminnan piirissä ole-
ville lapsiperheille.  

LähiTapiola Pohjoinen 
on asiakkaidensa omistama, 
paikallinen vakuutusyhtiö, 
jonka tulos käytetään oman 
toimialueen hyväksi ja hy-
vinvoinnin edistämiseksi. 
Koronaepidemia on aiheut-
tanut suuria haasteita erityi-
sesti köyhien lapsiperheiden 
ja yksinhuoltajien arkeen, ja 
paikallisena toimijana Lä-
hiTapiola Pohjoinen haluaa 
osaltaan vastata alueen per-
heiden ahdinkoon ja tuoda 
joulumieltä niille, joille sen 
saaminen on tänä vuonna 
erityisen vaikeaa.  

- Eriarvoisuus on lisään-

LähiTapiola Pohjoisen joululahjarahat 
vähävaraisille lapsiperheille

tynyt Suomessa ja yhä use-
ampaa lasta uhkaa syrjäy-
tyminen. Koronakriisi on 
lisännyt monen perheen 
huolta toimeentulosta, ja esi-
merkiksi normaalit harras-
tukset ovat monille lapsille 
liian kalliita, kertoo LähiTa-
piola Pohjoisen toimitusjoh-
taja Veli Rajakangas.  

- Aloite joululahjavarojen 
lahjoittamisista hyvänteke-
väisyyteen tuli henkilöstöl-
tämme, ja paikallisen koh-
teen valitsimme yhteisen 
äänestyksen perusteella, jat-
kaa Rajakangas. 

Pelastakaa Lapset ry:n 
työllä ehkäistään syrjäyty-
mistä ja eriarvoisuuden kas-
vua. Yhdistyksen Pohjois-
Suomen aluetoimisto tukee 
LähiTapiolan lahjoituksel-
la vähävaraisten perheiden 
lapsia harrastuksissa sekä 
tarjoaa tukihenkilöitä, sport-
tikummeja ja tukiperheitä 
perheiden tueksi arkeen.

- Olemme äärimmäisen 

kiitollisia ja ilahtuneita hen-
kilökunnan upeasta lah-
joituksesta lapsiperheiden 
hyväksi. Olemme konkreet-
tisesti usein nähneet työs-
sämme, kuinka merkityk-
sellistä on, että lapsi pääsee 
toivomaansa harrastukseen 
eikä syrjäydy kotiin perheen 
vähävaraisuuden vuok-

si. Harrastuksen tukemisel-
la voi olla hyvin laaja ja suo-
jaava merkitys nuoren koko 
elämään ja tulevaisuuteen, 
kertoo Pelastakaa Lapset 
aluejohtaja Anne Karppinen.  

LähiTapiola tiedotus 

LähiTapiola Pohjoisen elämänturvaajien joululahjoihin va-
ratut 10 000 euroa ohjataan lahjojen sijaan vähävaraisille 
lapsiperheille Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.
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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

Toyota Corolla 1,6 bens. farmari, vm. 2005, LUO-
TETTAVA, kahdet renkaat, ilmastointi, huoltokirja, 
aj. 309 000 km.                2950 €

Audi A6 1,9 tdi farmari 
vm. 2004, ASIALLINEN, 
kahdet renkaat aluvan-
teilla, aj. 390 000 km, 
katsastettu 10/2020.  
 2300 €

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

Toyota Yaris 1,4 diesel, 
vm. 2012, HIENO aj. 188 
800 km, navi, peruutus-
kamera, kahdet renkaat, 
huoltokirja.   6900 €

Toyota Carina E XLI 1,6 
bens, vm. 1995, HYVÄ 
VANHUS, kahdet renkaat, 
kats 6/20, aj. 378 000 
km.  1200 €

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

Toimitamme auton 
tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.
Soita ennen 
kuin tulet.

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

Saarioinen 

Lanttu-, peruna-,  
porkkana- ja  
maksaLaatikot
700 g (4,50/kg)

315 7991.-rs

ps

CoCa-Cola

virvoitusjuomat
0,33 L (1,16/L) sis. pantit 2,25 
rajoitus 2 erää/taLous

Myllärin  

Leivontakarkea  
vehnäjauho
2 kg (0,50/kg)

 

naudan  
jauheLiha 10 %
600 g (8,32/kg)

499 149
rs ps

TarJoUKSeT VoiMaSSa to-su 17.-20.12. ellei ToiSin MainiTa

-34-37%
Plussa-kortilla

15
-pack

 

kLementiini
1,5 kg (0,99/kg)  
espanja

-37%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 1,59 ps (0,80/kg) Ilman Plussa-korttia 10,99-11,49 15-pack (1,77-1,87/l)

aTria

kanan 
reisikoipi 
marinoitu, n. 1,1 kg

199
kg

uunituore

VaaSan

jouLutorttu 
45 g (13,11/kg)

059
kpL

349
kpL249

kpL

 

oLutLeipä
380 g (6,55/kg)

5.-

SUnSweeT

kivettömät 
Luumut 
200 g (12,50/kg)

-13%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 2,89 ps (14,40/kg)

2
pss

 fazer

kiireetön 
siemenLeipä 
390 g (8,95/kg)

950
-29%

Plussa-kortilla

3
pkt

Ilman Plussa-korttia 4,49 pkt (8,98-11,23/kg)

1095
kg

Voimassa TO-LA 17.-19.12.

ruodoton SUOMI

erä

tuore ruodoton 
kirjoLohifiLee 
C-Leikattu, suomi 
rajoitus 2 fiLeetä/taLous

499
kg

599
kg

aTria perinTeinen VilJaporSaan  
harMaaSUolaTTU
juhLakinkku 
pakaste, n. 7 kg

aTria lUUTon
juhLakinkku 
pakaste n. 5 kg

Sujuvasti kohti
jouLua

voit paLauttaa meiLLe  
kinkkurasvat tiiviissä  
maitotöLkissä! 
#kinkkutemppu
Lisätietoa: kinkkutemppu.Com

JUhla MoKKa

jauhetut kahvit
400-500 g (6,33-7,92/kg) 
rajoitus 1 erä/taLous

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy vuoden 

vaihteessa:
Ke 23.12. Joululehti

ilmoitusaineistot 
ma 21.12. klo 12 

mennessä. 

Vuoden viimeinen lehti 
ilmestyy to 31.12.

Vuoden 2021 
ensimmäinen
lehti ilmestyy  
to 7.1.2021.

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

TOIVELAHJAT 
PUKINKONTTIIN 

MIETITKö 
MITä LAHJAKsI?  

Anna lahjansaajan 
valita puolestasi.
HANKI MEILTä
LAHJAKORTTI 

esim. Autonhoito palveluihin.

Olemme avoinna ma-pe klo 9-17, 
la 19.12. klo 9-13, su 20.12. klo 11-15, 

jouluaattona liikkeemme 
on suljettu.

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2021!

Olemme avoinna 
ma-pe klo 9-17, 

la 19.12. klo 9-13, 
su 20.12. klo 11-15, 

jouluaattona liikkeemme 
on suljettu.

HETEKYLÄNTIE 8, 93140 KIPINÄ p. 044 240 2960, raija.kauppinen@gmail.com
Avoinna: 24.12. klo 16 asti, 25.12. SULJETTU, 26.12. lähtien klo 9 - 18

Meiltä monenlaisia  
jouluherkkuja sekä  

paketoitavaa pukinkonttiin!
Tapaninpäivänä avataan  

odotettu PIZZAPUFFET!
Anniskeluoikeudet!

JOULUKAUPPA ON AVATTU! 

Tervetuloa ostoksille ja ruokailemaan!

Kiitos kuluneesta
 vuodesta.

Toivotamme asiakkaille 

ja yhteistyökumppaneille 

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta 

Vuotta 2021!
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ARK. 9-20
LA  9-18
SU  10-18

Voimassa 22.12.2019

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

RAUTAOSASTOLTA

PE-LA 18.-19.12.

Tuore Norjan
LOhi 2-3 kg
kokonainen

Valio
OLTERmAnni
jUUSTOT
250 g

Grandiosa
KiviUUniPizzAT 
310-350 g

Fazer
SUKLAAbOxiT
270-320 g

Atria 
KAnAn
OhUTLEiKKEET
300-380 g 

vAASAn
KinKKU 
palana ja siivuina

PullaPirtti
jOULULimPPU
500 g

Risella
PUURORiiSi
1 kg

Valio
KUOhUKERmA
3,3 dl
laktoositon

Eldorado
hEdELmä-
cOcKTAiL
822/500 g

Atria
ROSOLLi
550 g

Eldorado 
KUivATUT
SEKAhEdELmäT
250 g

Atria iTALiAn-, 
PUnAjUURi- tai 
PERUnASALAATTi 
400 g

Atria
KARjALAn-
PAiSTi
700 g

Atria Perhetilan
KAnAn
SiSäfiLEE 
480-600 g

Norjan irto
LOhi-
fiLEETä 

Saarioinen
LAATiKOT
700 g

Korpela
AiTO 
jOULUKinKKU 
n. 1,3 kg

Poron
KyLmäSAvU-
RULLA

Red Del
OmEnA
Italia

3 pkt

Palvelemme:

TO 8-19
PE 8-19
LA 9-16
SU 12-18
MA 8-20
TI 8-20
KE 8-20
AATTO 
TO 8-13
PE SULJETTU

LA SULJETTU

- iRTOTynnyRiSiLLiä
- SiLLifiLETTä jA  

SiLLiPALOjA
- mAjOnEESiSiLLiä
- SUUTARinLOhTA
- SAvUSiiKA

- SAvULOhifiLETTä
- SiLAKKAfiLETTä
- jA PALjOn mUiTA 

hERKKUjA...

Irto
KARjALAn-
PAiSTi

2 kpl

1990

2800

3500

29900

Nero 
pilkkiahkiot
M-koko 85x45x22 cm

L-koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25cm

Nero
kelkka-ahkio
210cm x 80cm

1990

1490

999039903995

2500 5990

Nebo Rebel
ladattava 
otsalamppu
Neljästä eri valaisutilasta löytyy sopiva valoteho 
niin lenkkipolulle kuin erilaisten töiden tekoon. 
Valaisimessa on kolme erilaista kiinnitysvaihto-
ehtoa; otsanauha, magneetti ja kiinnitysklipsi,  
joita hyödyntämällä eri käyttötarkoituksiin löytyy 
helposti sopiva tapa kiinnittää valaisin niin, että 
molemmat kädet jäävät vapaiksi. 
Säädettävä 2,5 cm leveä otsanauha tuntuu mie-
lyttävälle ja pysyy tukevasti päässä. Otsanau-
hassa olevat heijastavat painatukset parantavat 
esimerkiksi lenkkeilijän näkymistä liikenteessä Tekninen microfleece 

väliasu

ProMaster
ruuvimeisseli-
kärkisarja
28-osaa

Black&Decker
akkuporakone- 
sarja 2x18v Lithium, 
sis.80-os.tarvikkeet

Nebo BIG Poppy
ladattava 
otsalamppu
Tyylikäs yhdistelmä 300 lumenin lyhtyä, 120 
lumenin käsivalaista sekä realistisen tuntuista 
elävällä liekillä valaisevaa lyhtyä. Valaisimen 
virtalähteenä toimii USB-ladattava akku. Va-
laisin toimii tarvittaessa myös virtapankkina 
muille USB-ladattaville tuotteille. Liekki emu-
laattori luo realistisen  näköisen liekin ilman 
lämpöä taiioikean liekin vaaroja. BIG Poppylla 
voit luoda turvallisesti retkeily tunnelmaa sisä- 
tai ulkotiloihin. Tuote soveltuu loistavasti ret-
keilijälle, telttailijalle, karavaanarille sekä te-
rassille tai parvekkeelle luomaan tunnelmaa.

Mycro
avaimenperä
pakkaus sisältää micro USB -kaapelin, jolla 
valaisin ladataan. Valaisimen lataus tyhjästä 
täydeksi kestää enintään 2 tuntia. Virran ku-
lutukseen vaikuttaa valittu valoteho. Matalalla 
valoteholla valaisimen käyttöaika on noin 5 
tuntia ja korkealla valoteholla noin 1 tunti. 

Safari termo
lämpÖ- 
saappaat
-irtovuori
-koot 41-48

8-19
9-16
ARK.      8-19
LA          9-16
SU        12-18

monipuolinen valikoima jOULUKinKKUjA 
pakastetut ja tuoresuolatut

- iRTOTynnyRiSiLLiä
- jUhLA mAjOnEESiSiLLiä
- iRTOSiLLifiLETTä
-  nORjAn LOhi KOKOnAiSEnA
-  nORjAn iRTO LOhi fiLETTä
-  KiRjOLOhTA 

-  jOULUKinKKU n. 10,5 kg/kpl, 
myös paloina

-  jUhLAKinKKU n. 7,5 kg/kpl
-  Luuton jUhLAKinKKU n. 5 kg/kpl
-  mESTARinKinKKU n. 3 kg/kpl

-  Kypsä jUhLAKinKKU n. 6,5 kg/kpl
-  PALvATTU jOULUKinKKU 
 n. 9 kg/kpl, myös paloina

Kaikki kinkut kotimaisia!

mA-Ti 21.-22.12.

PE-Ti 18.-22.12.

Myllyn Paras
TORTTUTAiKinA
1 kg

Hartwall
jOULUOmEnA
LimOnAdi
1,5 l, sis. pantin

Hartwall
PEPSi mAx
1,5 l, sis. pantin

Eldorado
KUivATTU
LUUmU 200 g

Auran
SinAPiT
275 g

695
kg

250

299
kpl

1090

895
kg

399
pkt

1295
kg

599
ras

599
ras

Päivän 
hintaan

335

1195
kg

765

195
kg

159
pss

179
pss

250
pss

269
prk

249
prk

295
ras

129

ras

pkt

100g

raj. erä, 2 kalaa/talous

225
pkt

269
plo

195
plo

199
pss

199
tuubi
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-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

MA-PE 9-20
LA 9-18
SU 12-18

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Pukinkonttiin M-marketista
LELUOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA

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

Interaktiivinen
KOIrA
yli 75 ääntä, laulua ja 
lauseita

4190

vAUvAnUKKE
äänillä + vaatteet

3190

Lapsille 

erilaisia

YÖASUJA

Erilaisia 

KUOMA-

JALKInEITA 

aikuisille

Black Horse miesten
KErrASTO
100% puuvillaa

Sport naisten
OLOASU

näppYLäSUKKA
lyhyt varsi
Koot: 35-38, 39-42
2 paria/pkt

Miesten
SUKAT
3 paria/pkt

TOrKKUpEITTO
harmaa/vilja

TOrKKUpEITTO
130x170 cm

Naisten
YÖpAITA
pitkämalli, 
pitkähiha
100% puuvillaa
Myös isoja 
kokoja

Casa
rUUTUKäSIpYYhE
eri väreissä

Kauniskoti
MUOTOOn OMMELTU ALUSLAKAnA

3280

2390

1190

890

2550

1990

2495

50x70 cm 70x140 cm 80x160 cm

590 1550 2290

90x200x20 cm 120x200x20 cm

160x200x20 cm

1390 1490

1790

Meiltä löytyy myös 

SYLvAnIAn FAMILIES 

pErhEITä, useita erilaisia!

Plasto
TUKKIrEKKA & nOSTUrI
84 cm

6995

Plasto
KAUhATrAKTOrI &
KAIvUrI

2950

Plasto
SKOOTTErI
sininen ja pinkki

3595

Plasto
OFFrOAd AUTO
taksi, poliisi, paloauto, prinsessa

3595

pOrAKOnE
19,5 cm, electric

1290
Plasto
KUOrMA-AUTO
lumiauralla

3890

Plasto
TAnKKIAUTO
vesisäiliöllä 25 cm

1290

Robo Compat
Balloon Puncher
TAISTELEvAT rObOTIT

4490

Aqua
vISIOn-pELI
hirviöt ilmestyvät laseihin

5190

Brio
hIrvI

2390

Brio
KILpUrI

1790

Barbie
cOLOr rEvEAL
iso  

3150

Club Pez
bIAncA-KISSA
kehrää, 
miukuu, kävelee

6500

Club Pez
LUcY-KOIrA
haukkuu, 
kävelee, tanssii

5995

Frozen
nUKET
Anna, Elsa ja Kristoff

2795

Hurmaavat
KIndI KIdS 
nUKET

4890

Sylvanian Families
KOTI

4390

Sylvanian Families
bUSSI

2795

2150

pieni

ULKOTULI
4-6 h, 6 kpl

349
Polar
ULKOTULI
155x75

279
Polar
ÖLJYKYnTTILä
12 kpl, 55 h

695
hAUTAKYnTTILä
4 kpl

215
hAUTAKYnTTILä
tekstillä

225

LYhTYKYnTTILä
12 kpl

235
Havi
TUIKKU
50 kpl

295

Prego
LIhAShUOLTO-
vASArA

6990
Exel
KävELYSAUvAT

2990

Alkaen

Kauniit 

JOULUKUKAT ja 

-ASETELMAT

Havi
JUhLAKrUUnU-
KYnTTILä 6 kpl

359
vEhnäTYYnY
pellavapäällinen

1195
Kiinanruoko
pESUKäSInE

345

SELänpESIn 
13x75 cm
Suomen tekstiili

1695
Rento
LÖYLYTUOKSU
400 ml

385
Tervainen
SAUnATOnTTU

845Rento kuivattu
SAUnAvIhTA

695

ArK. 8-19
LA  9-16
SU  12-18
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Pudasjärven kaupungin-
valtuuston vuoden viimei-
nen kokous pidettiin torstai-
na 10.12. poikkeuksellisesti 
ja historiassa ensimmäisen 
kerran etänä. Valtuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjän 
mukaan ensimmäinen etä-
kokous onnistui hyvin, eikä 
häntä jännittänyt kokouksen 
johtaminen uudella tyylillä.

-Tulevaisuudessa, koro-
nan mentyä ohi, etäkoko-
uksia pitää jatkaa. Käytäntö 
säästäisi aikaa ja rahaa. Toki 
normaalioloissa valtuusto 
tulee pitää kaupungintalol-
la. Kokouksessa keskustel-
tiin tiukasti mutta rakenta-
vasti. Puheenvuorot olivat 
hyviä, siitä kiitos aktiivisil-
le valtuutetuille. Meillä on 
aktiiviset, asioihin pereh-
tyneet valtuutetut. Sopeu-
tusohjelma hyväksymises-
tä jäi helpottunut mieli ja nyt 
päästään laittamaan taloutta 
kuntoon. Poliittinen ohjaus-
ryhmä teki erinomaista työ-
tä. Virkahenkilöt ansaitsevat 
erityiskiitoksen, kovasti ovat 
joutuneet venymään. Pytkyn 
pirtistä käsin seitsemän tun-
tia kestävää kokousta oli mu-
kava vetää, totesi Kälkäjä ko-
kouksen jälkeen. 

Välillä huomautettiin, että 
puheenjohtaja Kälkäjän ääni 
hävisi, se korjaantui, kun 
käänsi mikin oikeaan asen-

toon. Välillä yhteyttä testat-
tiin kaupunginjohtajan ja 
hallintojohtajan kanssa. Pu-
heenvuoropyynnön merk-
kinä olevia vanhoja käsiä 
pyydettiin poistamaan use-
aankin kertaan. Joskus joku 
valtuutettu tipahti linjoilta, 
jolloin kokous keskeytettiin 
ja jatkettiin, kun yhteys jäl-
leen toimi. Kokous alkoi kel-
lo 16 ja päättyi kello 23.05 eli 
kesti reilut seitsemän tuntia. 

Sopeuttamisohjelma 
sai hyväksynnän
Kaupungin talouden so-
peuttamisohjelman hyväk-
syminen kirvoitti paljon 
puheenvuoroja. Asian esit-
teli kaupunginjohtaja, jon-
ka jälkeen seurasi kym-
meniä puheenvuoroja ja 
kaupunginhallituksen esittä-
mä sopeuttamisohjelma hy-
väksyttiin lopulta useita ker-
toja äänestämällä. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi, että kau-
punginhallitus päätti 11.8. 
kokouksessaan käynnistää 
talouden sopeutusohjelman 
valmistelun FCG Perlacin 
avustuksella. Ohjausryhmän 
ensimmäisessä kokouksessa 
päätettiin sopeutusohjelman 
euromääräiseksi tavoitteek-
si 2,5 miljoonan euron sopeu-
tusvaikutus vuosien 2021-

2023 aikana. 
Talouden sopeutusoh-

jelmaa on valmisteltu syk-
syn aikana FCG Perlaconin 
asiantuntijoiden avustuksel-
la. Poliittinen ohjausryhmä 
on ohjannut valmistelutyö-
tä. Talouden sopeutusohjel-
man valmistelua oli esitelty 
valtuutetuille valtuustosemi-
naarissa 12.10. ja valmista oh-
jelmaa 16.11.

Sopeutusohjelma sisäl-
si sekä toimintakatteeseen 
vaikuttavia keinoja että ve-
rotulojen lisäämistä vero-
prosentin korottamisen sekä 
veropohjan laajentamisen 
avulla.

Timosen mukaan töitä on 
tehty paljon. Yhtenä tulon-
lisäyksenä hän mainitsi tuu-
livoimasta tulevan lisää ve-
rotuloja. 

-Onko toimet riittäviä, sen 
näyttää aika. Tällä saadaan 
nyt kurssia oikaistua, totesi 
Timonen. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inkeri 
Törmänen vetosi, että koko 
paketti pitäisi hyväksyä sel-
laisenaan. Hän kiitteli kon-
sulttien apua sopeuttamis-
ohjelman laatimisessa. Hän 
myös kiitti kaikkien puolu-
eiden edustajia poliittisessa 
ohjausryhmässä, koska joh-
toryhmän ja konsulttien eh-
dotuksiin on suhtauduttu 
kiinnostuneesti ja löydetty 
yhdessä ratkaisuja, joilla kau-
punkiorganisaation toimin-
ta tehostuu, mutta palvelut 
kuntalaisille eivät ratkaise-
valla tavalla heikkene. 

-Olemme yhdessä kanta-
neet huolta käyttötalouden 
alijäämistä, joita on synty-
nyt kahtena aiempana vuon-
na. Nyt käsiteltävänä ole-
va ratkaisu nostaa talouden 
kokan pinnalle, mutta tark-
kana tulee olla jatkossakin. 
Paketti sisältää useita vie-
lä euroiksi muuttamattomia 
selvityksen alle otettuja koh-
teita, joiden osalta valmistelu 
etenee ensi vuoden aikana ja 
kaikki sieltäkin löytyvät sääs-
töt tarvitaan, jotta talous on 
tasapainossa vielä vuosien 
päästäkin, totesi Törmänen.

Marja lantto totesi Kes-
kustan valtuustoryhmän 
puolesta, että sopeuttamispa-
ketti tehtiin hyvässä henges-
sä. Jokainen luopui jostakin. 
Asioita on käyty perusteel-
lisesti läpi ja valmisteluvai-
heessa ovat kaikki valtuus-
toryhmät olleet edustettuna, 
joka oli tärkeää. Lantto toivoi 
koko paketin yksimielistä hy-
väksymistä.

Antti Tihinen kertoi Va-
semmistoliiton edustajana 
olleensa ensimmäistä kertaa 
tällaisessa poliittisessa oh-
jausryhmässä mukana. 

-Nostan hattua koko po-
rukalle. Hyviä keskustelu-

ja käytiin. Eri mieltäkin ol-
tiin. Kokonaisuudessaan 
olen tyytyväinen, että saatiin 
tällainen ohjelma tehtyä. Toi-
von, että lähivuosina ei enää 
tarvitsisi saman aiheen ym-
pärillä istua. Kiitän myös hal-
lituksen puheenjohtajaa tai-
tavasta johtamisesta, totesi 
Tihinen. 

Aune Ekdahl Kokoo-
muksesta totesi valmistelu-
vaiheessa olleen elävää poh-
diskelua ja siten pääsimme 
positiiviseen ratkaisuun. 

Suvi Kipinä Vihreistä to-
tesi yllättävän hyvässä hen-
gessä prosessin menneen 
läpi. Oli vaikeita paikkoja. 
Kaikki ei mennyt, miten itse 
halusi. Erityisesti hän pahoit-
teli perusopetukseen ja nuo-
risotoimeen kohdistuneita 
säästöjä.

Mirka Väyrynen Perus-
suomalaisista kertoi, että ra-
kentavassa hengessä vietiin 
asiaa päätökseen. Säästöpa-
kettia käsiteltäessä huomioi-
tiin, että lakisääteiset palve-
lut voidaan tuottaa edelleen 
laadukkaasti. Sopeuttamisel-
la siirretään kriisikuntauh-
kaa 2024 vuodesta vuoteen 
2027. Väyrynen oli huoles-
tunut yleishallinnon suuris-
ta kuluista. Kaupungin oman 
työllistämisen kuluista voi-
si säästää ja investoinneista 
tinkiä. 

Auri Haataja totesi, että 
liian herkästi mentiin kunta-
laisten kukkarolle. Olisi voitu 
karsia enemmänkin kunnan 
tehtäviä, jotka eivät ole laki-
sääteisiä. 

Jorma Kouva kertoi ol-
leensa mukana sopeutusryh-
mässä ja sanoi olleensa alusta 
alkaen kannattamassa kon-
sulttien mukana olemista. 

Reijo Talala mainitsi, että 
sopeuttamistyössä on pyritty 
säästämään 10 prosenttia eri 
alueilta. Tuulivoiman tule-
minen on todellinen rikkaus. 
Hän kannatti pakettia.

Erkki Honkanen näki hy-
vänä, että työllisyysasiois-
ta keskusteltiin. Hän kehui 
kaupungin aktiivista työllis-
tämistoimintaa, jolla on saa-
tu moni henkilö työn syrjään 
kiinni ja sitä kautta kohenta-
maan myös itsetuntoa ja hy-
vää oloa. 

Taina Vainio  esitti uima-
hallimaksujen nostamista eu-
rolla ja kahden valiokunti-
en jäsenmäärän nostamista 
yhdeksään. Esitys ei saanut 
kannatusta.

Paula Soronen esitti Mir-
ka Väyrysen kannattamana, 
että säästöpaketista poistet-
taisiin Pudasjärven Urheili-
joita koskeva osuus käsitte-
lyn kuluessa mahdollisten 
muotoseikkojen vuoksi. Kau-
punginhallituksen esitys sai 
20 ääntä, Väyrysen neljä ja oli 
kaksi tyhjää. 

Mirka Väyrynen esitti 
Juho Kellolammen kannatta-
mana, että tasapainotustyötä 
jatketaan tämän valtuuston 
voimin ja tarkasteluun ote-
taan yleishallinto ja kaupun-
gin oma työllistäminen. Kau-
punginhallituksen esitys tuli 
päätökseksi äänin 21-5.

Auri Haataja esitti Perus-
suomalaisten valtuustoryh-
män kannattamana, että va-
liokuntien määrä pidetään 
ennallaan, mutta kokoonpa-
noja pienennetään, palvelu-
maksujen korotuksista luo-
vutaan ja tarkastellaan ensi 
vuonna uudelleen, työlli-
syyspalvelut käydään läpi ja 
tehdään tarvittava strategi-
nen pusku työ- ja elinkeino-
toimistoon. Kaupunginhal-
lituksen esitys hyväksyttiin 
äänin 21-5. 

Talousarvio 2021 ja 
taloussuunnitelma 
2022-2023  
hyväksyttiin 
Pudasjärven kaupungin ta-
lousarvio vuodelle 2021 ja ta-
loussuunnitelma 2020-2023 
hyväksyttiin kaupunginhalli-
tuksen esityksen mukaan use-
an äänestyksen jälkeen. 

Talousarviossa kokonais-
toimintakulut ovat yhteensä 
74 551 948 euroa, jossa on vä-
hennystä kuluvan vuoden ta-
lousarvioon 0,11 prosenttia. 
Kokonaistoimintatuotot ovat 
yhteensä 74 134 656 euroa, jos-
sa on kasvua kuluvan vuoden 
talousarvioon 3,9 prosenttia

Koko kaupungin toimin-
takateraamin vuosille 2021-
2023 laskennan pohjana on 
arvio tulorahoituksen kehit-
tymisestä, kuluvan vuoden 
talousarvio ja sen toteuma 
sekä toiminnalliset tavoit-
teet ja kuntastrategia. Lisäk-
si kaupunginhallituksen anta-
ma -1,3 prosentin säästöraami 
sekä talouden sopeutusohjel-
ma on ollut laskennan pohja-
na. 

Toiminta-alueittain koko 
kaupungin toimintakattees-
ta kaupungin yhteistoimin-
nan osuus on 64,7 prosenttia, 
hyvinvointi- ja sivistystoi-
minnan osuus 28,1 prosenttia, 
hallintotoiminnan osuus 6,2 
prosenttia ja tekninen ja ym-
päristötoiminnan osuus 1,0 
prosenttia.

Taloussuunnitelma vuo-
sille 2022-2023 perustuu seu-
raaviin olettamuksiin: ve-
rotulojen kehitys vähintään 
Suomen kuntaliiton verotu-
lojen ennustekehikon perus-
teella, kunnallisveroprosentti 
21,0 ja kiinteistöveroprosentit 
valtuuston vuodelle 2021 vah-
vistamien prosenttien mukai-
sena, valtionosuudet on ar-
vioitu Suomen kuntaliiton 
valtionosuuslaskelman mu-
kaisena; sekä lainoitus inves-

tointiohjelman perusteella. 
Kaupunginjohtaja Tomi 

Timosen mukaan talousar-
viovuoden 2021 valmiste-
lu on ollut poikkeuksellisen 
haasteellista. Koronasta ai-
heutuvia menojen ja tulojen 
muutoksia kompensoidaan 
edelleen kuntakentälle, mut-
ta palaaminen rokotusten al-
kamisen jälkeen lähemmäs 
normaalia ja talouden kehi-
tyssuunta lopulta ratkaisevat, 
ovatko kompensaatiot riit-
täviä. Todennäköisesti ensi 
vuoden aikana tullaan käy-
mään keskustelua siitä, missä 
määrin velkarahalla elvyttä-
minen on yhteiskunnassam-
me mahdollista ja järkevää. 
Joka tapauksessa kuntakent-
tää odottaa vaikeat ajat. Lisä-
haasteen tuo sote-uudistus, 
joka nyt esitetyssä muodos-
saan tulee leikkaamaan kun-
takentän tuloista merkittä-
vän osan. Kuntien poistot, 
lainat, vastuut ja kiinteistöjen 
aiheuttama talouskuorma on 
kuitenkin katettava entises-
sä laajuudessaan huomatta-
vasti pienemmän taloudelli-
sen liikkumavaran puitteissa. 
Kaupungin omien investoin-
tien osalta laajimmat saa-
daan maaliin vuoden 2021 ai-
kana. Niinpä vajaan kolmen 
miljoonan euron investointi-
summasta ensi vuodelle mer-
kittävä osa on sellaisia, joissa 
saatetaan valmiiksi jo aiem-
min päätettyjä kokonaisuuk-
sia, muun muassa keskustaa-
jaman liikennejärjestelyihin 
liittyen. Uusia kohteita inves-
tointilistalla on nyt vain vä-
hän tässä talouden tilantees-
sa, totesi Timonen.

Paula Soronen esitti Pe-
russuomalaisten valtuus-
toryhmän puolesta, että ta-
lousarvion investointiosasta 
poistetaan 100 000 euron va-
raus Ranuantien risteyksen 
levennyskaistan osalta. Epäi-
lys oli, että ELYn tuki on epä-
varmaa. Juho Kellolampi, 
Antti Tihinen, Taina Vainio 
ja Tuula Kuukasjärvi kannat-
tivat. Esitys sai taakseen yh-
deksän ääntä, kaupunginhal-
lituksen esitys hyväksyttiin 
17 äänellä.

Marko Koivula esitti 
Tuula Kuukasjärven ja Vesa 
Riekin kannattamana, että 
maanostoon varattuja inves-
tointimäärärahoja supiste-
taan 10 000 eurolla ja se li-
sätään Jyrkkäkosken alueen 
kehittämissuunnitelmaan ja 
käytetään frisbeegolfradan 
loppuun rakentamiseen. Esi-
tyksen puolesta äänesti 10 
valtuutettua, 16 valtuutetun 
kannattaessa kaupunginhal-
lituksen esitystä.

Mirka Väyrynen esitti Pe-
russuomalaisten valtuusto-
ryhmän esityksen Juho Kel-
lolammen kannattamana, 
että talousarviosta ja talous-

Kaupunginvaltuustolla seitsemän tunnin maraton 

Talouden sopeuttamisohjelma ja 
talousarvio sekä taloussuunnitelma hyväksyttiin

Pudasjärven kaupungin tekninen johtaja Janne Karhu.

Mari Kälkäjä johti valtuuston kokousta etänä Syötteeltä 
Pytky Pirtistä. 
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Valtuuston varapuheenjohtaja Kari Tykkyläinen osallistui 
kokoukseen kotoaan käsin Siuruan kansantasavallasta.

suunnitelmasta poistetaan 
maininnat tuulivoimahank-
keiden edistämisestä. Esitys 
sai taakseen kolme valtuutet-
tua, 23 valtuutetun kannat-
taessa kaupunginhallituksen 
esitystä.

Kaavoitus- 
katsauksessa  
tuulivoima-asioita
Tekninen johtaja Janne Kar-
hun esittelemä kaavoituskat-
saus hyväksyttiin yksimieli-
sesti. 

Karhu esitteli tärkeimpi-
nä maankäytön hyväksytty-
jä suunnitelmia sekä vireillä 
olevia, lähiaikoina hyväksyt-
täväksi tulevia suunnitelmia. 

Suuri kohde on Tolpan-
vaaran tuulivoimapuiston 
kaava, joka tuli voimaan, kun 
Pohjois-Pohjanmaan hallin-
to-oikeuteen tehty valitus hy-
lättiin. Asemakaavojen osalta 
on vireillä Iso-Syötteen ydin-
alueen asemakaavan muu-
tos, joka on mittava kaava-
asia. Kaavan muuttamisella 
mahdollistetaan lisämajoi-
tuksen rakentaminen ja lisää 
tieyhteyksiä.

Kivarin ja Pärjän osayleis-
kaavat ja seuraavat tuulivoi-
mahankkeiden etenemis-
tä. Ne etenevät käsikädessä 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
tuulihankkeen kanssa. Ni-
vankankaan asuinalueella 
on tulossa mittava rakennus-
hanke. Uusia yleiskaavoja tai 
rantakaavoja ei ole nyt vi-
reillä. Kaikki maankäyttö- ja 
kaava-asiat löytyvät kaupun-
gin nettisivuilta, totesi Kar-
hu. 

Alustuksen pohjalta käy-
tiin vilkas keskustelu eli en-
nen yksimielistä kaavoitus-
katsauksen hyväksymistä. 

Talousarvion ylityksiä 
hyväksyttiin
Tekninen ja ympäristötoimen 
toiminta-alueelle hyväksyt-
tiin vuoden 2020 talousarvi-
on ylityksenä 433 000 euroa. 

Oulunkaaren sosiaali- ja 
terveyspalvelujen yhteistyö-
toiminta-alueelle lisämäärä-
rahaa vuodelle 2020 1932 146 
euroa. Asiaa esittelivät Ou-
lunkaaren hallinto- ja henki-
löstöjohtaja Juha Torvinen ja 
kuntayhtymän johtaja Leena 
Pimperi-Koivisto. 

Mirka Väyrynen esitti 
Paula Sorosen kannattama-
na, että päätettäisiin ylityk-
sen hyväksynnän ohella, että 
käynnistetään selvitystyö 
vaihtoehtoisesta tavasta tuot-
taa/järjestää sote-palvelut 
Pudasjärvellä Oulunkaaren 
sijaan. Esitys sai äänestykses-

sä puolelleen kolme ääntä ja 
kaupunginhallituksen esitys-
tä kannatti 23 valtuutettua. 

Oulunkaaren  
järjestämissopimus 
2021
Oulunkaaren kuntayhtymän 
järjestämissopimus vuodelle 
2021 hyväksyttiin äänestyk-
sen jälkeen. Sopimusta esit-
telivät kuntayhtymän johtaja 
Leena Pimperi-Koivisto ja ke-
hitys- ja resurssijohtaja Anu 
Vuorinen. 

Keskustelun kuluessa 
Paula Soronen esitti Perus-
suomalaisten valtuustoryh-
män esityksen, että valtuus-
to päättäisi lisäksi säilyttää 
Pudasjärven terveysaseman 
viikonloppupäivystyksen. 
Esitys sai äänestyksessä taak-
seen neljä valtuutettua, kau-
punginhallituksen esitystä 
kannatti 22 valtuutettua. Pe-
russuomalaisten valtuusto-
ryhmä jätti päätökseen eriä-
vän mielipiteen. 

Oulunkaaren ympäristö-
palveluiden yhteistoiminta-
sopimus hyväksyttiin sillä 
edellytyksellä, että kaikkien 
sopijakuntien Utajärven, Iin 
ja Vaalan kunnat sen hyväk-
syvät. 

Valiokuntien  
katsaukset ja  
valtuustoaloitteita
Valiokuntien puheenjohta-
jat Eero Oinas-Panuma, Kari 
Tykkyläinen ja Sointu Veivo 
pitivät kokouksen alussa va-
liokuntien katsaukset. 

Antti Tihinen jätti koko-
uksen lopussa valtuustoaloit-
teen, että talviolosuhteissa 
kaupunki järjestäisi hiekoi-
tushiekkaa ilmaiseksi kun-
talaisten saatavaksi tiettyyn 
paikkaan esimerkiksi torille. 

Tuula Kuukasjärvi esitti 
haasteena valtuutetuille, että 
he lahjoittaisivat samaansa 
kaupungin muistamisen vä-
hävaraisille. 

Puheenjohtajan  
toivotus
Kokouksen päätteeksi val-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä toivotti kuntalaisille, 
valtuutetuille ja kaupungin 
työntekijöille ihanaa joulun 
aikaa. Nyt eletään hieman 
erilaista joulua. Muistetaan 
maskit, käsienpesu, turvavä-
lit ja pysytään kotona. Jospa 
sitä ensi jouluna oltaisiin nor-
maali tilanteessa, toivoi Käl-
käjä. 

Heimo Turunen

Metsänhoitoyhdistysten val-
tuustoihin valittiin tulevalle 
nelivuotiskaudelle 1413 uutta 
päättäjää. Naisten ja etämet-
sänomistajien osuus kasvoi 
hieman edelliseen valtuusto-
kauteen verrattuna. Myös am-
mattiasemaltaan palkansaajia 
ja yrittäjiä on valtuutettuina 
enemmän.

Valtakunnallinen äänes-
tysaktiivisuus metsänhoitoyh-
distysten valtuustovaaleissa 
oli 41 prosenttia. Se oli täsmäl-

leen sama kuin edellisellä ker-
ralla. Paras äänestysprosentti 
oli Metsänhoitoyhdistys Yli-
Iissä, 54,5 prosenttia. Valtuu-
tettuja valittiin koko maan 64 
yhdistykseen yhteensä 1413 ja 
varavaltuutettuja 398.

Valtuutetuista on naisia 15 
prosenttia. Naisten osuus val-
tuutetuista nousi prosenttiyk-
sikön verran edelliseltä vaali-
kaudelta. Valtuutetuista uusia 
on 28 prosenttia ja valtuutet-
tujen keski-ikä on 55 vuotta. 

Keski-ikä nousi parilla vuo-
della edellisvaaleista.

Valtuutetuista ammatti-
asemaltaan maanviljelijöitä 
on 38 prosenttia, eläkeläisiä 
15 %, palkansaajia 25 % ja yrit-
täjiä 22 %. Maanviljelijöiden 
osuus on laskenut huomatta-
vasti, sillä edellisissä vaaleissa 
viljelijöitä valittiin valtuustoi-
hin 47 %. Vastaavasti palkan-
saajien ja yrittäjien osuus on 
kasvanut.

Valtuutetuista 92 prosent-

tia asuu metsän sijaintikun-
nassa. Etämetsänomistajien 
osuus valtuutetuista kasvoi 
parilla prosentilla mutta on 
edelleen vain 8 %.

Metsänhoitoyhdistyk-
set ovat metsänomistajien 
itse hallinnoimia yhdistyksiä. 
Koko maassa toimii 64 met-
sänhoitoyhdistystä. Valtuus-
tot ovat yhdistysten ylin päät-
tävä elin.

Antti Härkönen 

Metsänhoitoyhdistyksiin uudet päättäjät

Vuoden pimein aika on nyt meillä elettävänä. Lisäksi koronavi-
rus antaa oman synkän sävyn harmauden keskelle. Erilainen vuo-
si on loppusuoralla, tulevaa on vaikea ennustaa. Tarvittais niitä 
itämaan viisaita tietäjiä avuksi, miten tästä kaikesta päästään nor-
maaliin aikaan?

Oikeusvaltion perustus tuntuu myös antavan hieman periksi. 
Tarkoitus pyhittää keinot, näin kierretään lakia, en näe tätä hyvä-
nä konstina. Syytekynnys pitäisi olla matalampi ministerillä, kuin 
rivikansalaisella. Maan korkeimmilla paikoilla olevilla henkilöillä, ei 
saisi lipsua harmaalle alueelle. Päättäjiin pitää olla luottamus kai-
kissa tilanteissa. On asioita, joita emme voi muuttaa, siksi ne pi-
tää hyväksyä. 

Kaikesta huolimatta joulu lähestyy, on pysähdyttävä perim-
mäisten asioiden äärelle. Kirkon näkökulmasta katsottuna, vuo-
den toiseksi tärkein juhla, pääsiäisen jälkeen. Suuri juhla, Jeesuksen 
syntymäjuhla.Se voi unohtua kaiken hälinän keskellä. Rauhallinen 
kotijoulu toivottavasti monen ihmisen päätös on. Pitää olla roh-
kealla mielellä, luottaa aikaan parempaan. Kaiken harmauden ja 
pimeyden takana, jossain on sininen taivas. Jaak.5:8-9 
Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä 
Herran tulo on lähellä. Älkää syytelkö toisianne, vel-
jet, ettei teitä tuomittaisi. 

Mauno Ruokangas

Epävarmaa aikaa

Pudasjärven Urheilijat ry piti 
syyskokouksen Tuurituvalla 
ja Teamsin välityksellä sun-
nuntaina 13.12. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Seppo 
Sammelvuo. 

Ensi vuoden hallitukseen 
valittiin uutena Anna-Mari 
Korva, varalle Mervi Niemi-
nen sekä Jonne Ivola (Jenni 
Ylilehto).  Jatkamaan valit-
tiin erovuorossa ollut Hei-
no Ruuskanen (Heimo Turu-
nen). Hallituksessa jatkavat 
Kauko Tervonen (Vesa Pe-
sälä), Janne Maja (Pauliina 
Majava) ja Esa Hietala (Mat-
ti Suorsa). 

Puheenjohtajana toimii 
Kirsi Hanhela ja varapuheen-
johtajana Esa Hietala. Hei-

dän 2-vuotisesta toimikau-
destaan oli vielä vuosi jäljellä. 

Toiminnantarkastajina 
jatkavat Antti Lehto ja Aimo 
Pietilä. 

Jäsenmaksuksi päätettiin 
henkilöjäsen 15 euroa, perhe-
jäsenmaksu 30 euroa, kanna-
tusjäsenmaksu 50 euroa. Alle 
16-vuotiaan jäsenmaksu on 
viisi euroa. 

Hallitus oli  
päättänyt seuraavat 
muistamiset: 
Vuoden yleisurheilija 2020 
Annemari Kiekara, lento-
palloilija Sara Demir, voi-
mistelija Ronja Kokko, mä-
kikoululainen Topias Kesti, 

suunnistaja Silja Alahäivä-
lä, kuntoilija Taimi Pekkala, 
taistelijan malja YU Henna 
Vanhanen, Vuoden Urhei-
luteko Annemari Kiekara, 
Vuoden jaosto Yleisurheilu-
jaosto, Vuoden ohjaaja Mari 
Ritola, Vuoden valmentaja 
Mika Kiekara, Vuoden huol-
taja Hanna Penttilä, Vuo-
den nuoriohjaaja Aleyna De-
mir, Esimerkillinen urheilija 
Anette Saalismaa, Vuoden 
talkoomies Kauko Seppänen, 
Vuoden talkoonainen Anna-
Liisa Seppänen, Vuoden si-
dosryhmä 2020 K-supermar-
ket Pudasjärvi. Muistamiset 
toimitetaan koronan vuoksi 
postitse. 

Jaostojen puheenjohtajat 

2021: Uimajaosto Aini Sep-
pänen, Voimistelujaosto An-
na-Mari Korva, Hiihtojaosto 
Janne Majava, Suunnistusja-
osto Esa Hietala, Yleisurhei-
lujaosto Heino Ruuskanen, 
Mäkijaosto Paavali Ervasti, 
Lentopallojaosto Kauko Ter-
vonen ja Kuntourheilujaos-
to Heimo Turunen. Seuralla 
toimii alaosastona Sotkajär-
ven Veto. 

Jaurakan Ryhdin pals-
ta-asiaa käsiteltiin ja halli-
tuksen esityksen mukaises-
ti ei voi tehdä asialle mitään 
tässä vaiheessa, koska lah-
jakirjaa ei löydy seuran ar-
kistoista. Urheiluseuralla ei 
ole mitään intressiä kyseistä 
palstaa kohtaan.  HT

Annemari Kiekara palkittiin Vuoden 
yleisurheilijana ja Vuoden Urheiluteosta

Pudasjärven kokoomuksen 
kolme kuntavaaliehdokas-
ta vieraili Puhoskylän lähi-
kaupalla perjantaina 11.12. 
Pihalla soivat joululaulut ja 
lämmin glögi piti juttelun 
vilkkaana. Kolmisenkym-
mentä asiasta kiinnostunut-
ta esitti ehdokkaille toiveita 
ja päällimmäisenä olivat tie-
tenkin Puhoskylää koskevat 
asiat. Tiestön kunnossapito 
ja työpaikkojen syntyminen 
sivukylille nousivat keskus-
teluissa esille. Kylällä halu-
taan asua, mutta työt ja pal-
velut tulee säilyttää ja lisätä 
niitä. 

Keskustelua aiheuttivat 
harrastusmahdollisuudet. 

Uusia toimintatapoja mie-
tittiin. Esimerkiksi kirjasto-
auton palveluiden laajenta-
mista muihin palveluihin, 
mikäli kirjastoauto saisi lisä-
aikaa pysähdyksiin. Erilais-
ten kerhojen pitopaikaksi 
ehdotettiin myös lähikaupan 
kahvinurkkausta. Kansalais-
opiston yhteistyötä kiitel-
tiin, mutta samalla todettiin, 
että alueen ihmisten tulee il-
moittautua kursseille ajois-
sa, jotta suunnitellut ryhmät 
toteutuvat. Pienet osallis-
tujamäärät ovat haavoittu-
via, kun väkeä ei muuten-
kaan ole paljoa. Kylätalon 
hyödyntämistä harrastus- ja 
kokoontumispaikkana tulee 

aktivoida koronan jälkeen. 
Kerhotalon ylläpitokustan-
nukset huolestuttivat myös, 
kun kyläläiset olivat luke-
neet kaupungin suunnitel-
mista vähentää yhdistysten 
tukea. 

Lasten kerhoja ja erilai-
sia liikuntaryhmiä aikuisille 
kaivattiin. Aikaisemmin toi-
minutta lapsi-isovanhempi-
ryhmää muisteltiin kaiholla. 
Kuntosalin starttikurssista 
ja elintapaohjaustyyppises-
tä toiminnasta innostuttiin. 
Moni toikin esille pitkitty-
neet selkä- ja muut nivelvai-
vat sekä painonnousun työ-
kyvyttömyyden osasyinä. 

Puhoskylällä on ”tervettä 

pöhinää” ja kyläläisten voi-
mavarojen ja tilojen monia-
laisen käytön tehostaminen 
tuovat varmasti viihtyisyyt-
tä lisää. Tärkeäksi vaikutus-
kanavaksi kyläläiset näkivät 
omien edustajien saamisen 
eri tasoille päätöksenteos-
sa. Tässä työssä Pudasjärven 
kokoomus auttaa mielellään 
ja tukee Puhoskylän omaa 
kokoomuslaista ehdokasta.

Pudasjärven Kokoomus ry

Ps. Ehdokkaiden nimiä aloite-
taan julkistamaan tammikuus-
sa. 

Puhoksella puhuttua
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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

Elämme kulutusyhteiskunnassa kulutusjuhlaa ja kerskakulttuuria. 
Siksipä ei ole sopimatonta laittaa kuva uusista saappaista some-
virtaan. Vaikka ne ei tonneja maksanut, olen ylpeä niistä - koska 
ne tulevat tarpeeseen ja siksi, koska rahoista jää tällä ostolla osa 
paikkakunnalle ja loput Suomeen.

Paljon on lähipäivinä puhuttu siitä, kuinka Suomesta lähete-
tään suuria summia valtion toimesta Euroopan unioniin, mutta 
siitä ei puhu kukaan, että kuinka paljon kuluttajat lähettävät suu-
relta osin vapaaehtoisesti rahaa Suomen rajojen ulkopuolelle hal-
vemman materian saamiseksi. Sama pätee myös pienemmillä ta-
lousalueilla, kuten kuntamme alueella.

Kyse on vain heräämisestä! Heräämisestä siihen todellisuu-
teen, että omalla toiminnalla ja suunnitelmallisella yhteistoimin-
nalla kuntamme voisi nousta aivan uudenlaiseen loistoon! Tämä 
on tosiasia ja sellaisena se pitää ottaa. 

Sen takia tähdennän, että uskon ihmisten suunnitelmalliseen 
toimintaan yhteisen hyvän eteen. Se on ihmiseen sisään raken-
nettu ominaisuus - yhteistoiminta, jonka tavoitteena on yhtei-
nen etu ja hyöty.

Mikäli tarpeeksi suuri joukko kuntalaisia (minä mukaan luki-
en) herää siihen tosiasiaan, että käyttämällä suunnitelmallisesti 
rahaa kuntamme alueella palveluihin, kulutus- ja hyödyketavaroi-
hin - voimme omalla toimilla elvyttää kuntamme aivan uudenlai-
seen loistoon, vaurauteen ja vireyteen. Mikäli tätä laajamittaista 
heräämistä ei tapahdu, kuljemme vääjäämättä kohti hiljentynyttä 
kylänraittia ja kiihtyvästi kuihtuvaa paikkakuntaa. 

Yhteisellä ja suunnitelmallisella ostoskäyttäytymisellä meidän 
kunnassa ja Suomessa olisi mahdollista selättää suuri joukko on-
gelmia. Ongelmia, jotka ovat seurausta suoraan siitä, kun omis-
tamisen ja omaisuuden keräämisen vimma ajaa meitä tekemään 

enemmän aavistuksen halvempia ostoksia ja käyttämään rahaa 
yhteisömme ulkopuolisiin tuotteisiin, kauppoihin ja palveluihin, 
sen sijaan, että tyytyisimme hiukan vähempään ja ostaisimme pai-
kallisia palveluita ja tuotteita, sekä ostaisimme paikallisista yrityk-
sistä ne tuotteet, joita tarvitsemme ja tiedämme saavamme myös 
paikkakunnalta.

Menestyksen avaimet ovat 
kädessämme! Heitetäänkö ne pois, 

vai otetaanko ne käyttöön?

Ystävällisin terveisin 
Antti Tihinen 

Shut up and take my money
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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 050 253 3231 
Ylitalo Mikko 050 253 1597

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMMe LVi-, SähKö-, KyLMä-, 

PeLTiTyöT SeKä TArViKKeeT
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi electric  
ilmalämpöpumput

Pudasjärven kaupunginhal-
litus päätti 15.12. kokoukses-
saan haastattelutyöryhmän 
esityksestä valita kiinteis-
töpäällikön virkaan Perttu 
Granlundin koulutuksensa, 
työkokemuksensa ja haas-
tattelun pohjalta tehdyn ko-
konaisvertailun perusteel-
la soveltuvimpana hakijana. 
Varalle valittiin Pekka Sep-
pänen. 

Päätettiin jatkaa Kuljetus 
Luokkanen Oy:n nykyistä 
maanvuokrasopimusta He-
teharjussa vuoden 2024 lop-
puun saakka energiapuun 
/hakkeen välivarasointiin. 
Heteharjun varastoalue on 
vuokrattu kaupungin hallin-
taan Pudasjärven seurakun-
nalta. 

Vuoden 2020 talousarvi-
on mukaisten investointien 
kustannustilanne seuranta-
hetkellä 31.10. osoitti koko-
naisuuden pysyneen budje-
tin mukaisena. Investointien 
kustannustilanne merkittiin 
tietoon saatetuksi.

Rauni Lambergin Sirpa 
Lundbladin ja Anja Lam-
bergin kuolinpesältä ostet-
tiin Sepäntien ja Huhtotien 
välimaastossa sekä Railon-
tien varressa sijaitseva, va-
jaan 6000 neliön tila 4532 eu-
ron kauppahinnalla. 

Kirjastomaksuja 
korotetaan
Pudasjärven kaupunginkir-
jasto kuuluu OUTI-kirjasto-
jen kimppaan. Kimpan sopi-
muksen mukaisesti jokainen 

kimppaan kuuluva kirjas-
to sitoutuu mm. yhteisiin 
käyttösääntöihin. Yhteisiin 
käyttösääntöihin sisältyvät 
myös kirjastojen asiakkailta 
perittävät maksut. Kirjasto-
jen perimiä maksuja päätet-
tiin korottaa 4.1.2021 alkaen 
seuraavasti: Myöhästymis-
maksu 0,30 euroa/ pv /nide 
ja enintään kuusi euroa lai-
naa kohden (nykyisin 0,15 € 
ja enintään 5 €). 

House of  
Lapland Oy
Kaupunginjohtaja esitti osal-
listumista vuosina 2021-2022 
House of Lapland Oy:n mat-
kailumarkkinointiin 15 000 
euron vuosittaisella maksul-
la. Äänestyksen jälkeen kui-
tenkin päätettiin olla lähte-
mättä tähän mukaan. 

Elinkeino-ohjelma
Elinkeino-ohjelma hyväk-
syttiin vuosille 2020- 2021. 
Ohjelmaa on päivitetty si-
ten, että Matkailun puiteso-
pimusta käsitellään kaupun-
ginhallituksessa alkuvuonna 
2021, ja asia tuodaan sen jäl-
keen kaupunginvaltuustolle 
tiedoksi. Pudasjärven kau-
punki ottaa toiminnassaan 
huomioon yritysvaikutukset 
ja luo yrittäjämyönteistä il-
mapiiriä sekä tarjoaa yrityk-
sille laadukkaat neuvonta-
palvelut. Kaupunki kehittää 
elinympäristön viihtyisyyttä 
ja luo edellytyksiä yritysten 
toimintaympäristön kehit-

tämiselle. Pyritään edistä-
mään paikallisten tuotteiden 
ja palvelujen käyttöä sekä 
edesauttamaan elinvoima-
ohjelman konkreettisten toi-
menpiteiden toteuttamista.

Yhdistyksille  
investointitukea
Hyväksyttiin yhdistysten 
investointitukien päivite-
tyt periaatteet. Jos investoin-
tihankkeeseen suunnitel-
laan haettavaksi kaupungin 
avustusta, kaupunki edel-
lyttää yhdistyksiä ja mui-
ta hakijoita tarkastelemaan 
hanketta seuraavien myön-
tämisperusteiden pohjalta; 
Hakijan tulee olla yhteydes-
sä kaupungin hallintotoi-
meen jo suunnitteluvaiheen 
alussa. Kohteiden, joil-
le kaupunki on myöntä-
nyt investointitukea, tulee 
olla Pudasjärven kaupungin 
varhaiskasvatuksen, kou-
lutoimen, nuorisotoimen ja 
muiden vapaa-ajan palve-
lujen käytettävissä omakus-
tannushintaan. Kaupungin 
myöntämän hankekohtai-
sen investointituen yläraja 
on 10 000 euroa. Yhdistyk-
sellä on mahdollisuus hakea 
kaupunginhallitukselta pus-
kurilainaa.

Kehittämis- ja  
toimintatuet
Hyväksyttiin vuoden 2021 
kehittämis- ja toimintatuki-
en myöntöperusteet. Tukea 
voivat hakea rekisteröity-

neet yhdistykset, yksityiset 
henkilöt ja rekisteröimättö-
mät ryhmät Pudasjärvellä 
tapahtuvaan toimintaan. Ke-
hittämis- ja toimintatukien 
osalta painotetaan vuonna 
2021 yhteisöllisyyttä ja osal-
lisuutta lisäävää toimintaa. 
Erityisesti suositellaan hyö-
dyntämään paikallisia vah-
vuuksia ja tarjontaa. Tukea 
eivät voi hakea poliittiset 
tai uskonnolliset yhdistyk-
set. Määrärahoista varataan 
koeluontoisesti vuodelle 
2021 Kansalaisopiston järjes-
tämiin erikseen sovittaviin 
erityisryhmien kerhoharras-
tuksiin yhteensä 8 000 euroa.

Kulttuuristipendit ja 
vauvaraha
Päätettiin myöntää 500 eu-
ron kulttuuristipendi Iijoen 
taitelijoille, Iijoen Tanssijoil-
le, Pudasjärven 4h yhdistyk-
selle ja ja Suomi-Venäjä-seu-
ran Pudasjärven osastolle. 
Vauvarahaa hyväksyttiin 
myönnettäväksi 482 euroa 
vuoden 2021 aikana synty-
neestä pudasjärveläisestä 
vauvasta.

Hyväksyttiin toiminta-
alueiden alaisten toimin-
tojen hyväksyjät vuodelle 
2021. Kaupunginhallituksen 
varsinaiset kokoukset vuon-
na 2021 pidetään yleensä 
kaupungintalolla tai teams-
yhteyden kautta kuukauden 
2. ja 4. tiistaina alkaen kel-
lo 14. 

Pudasjärvi-lehti

Perttu Granlund kaupungin kiinteistöpäälliköksi
KUN HALUAT 

PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA.

VUOKRATTAVANA

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirp-
putorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja 
tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + 
pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitet-
tava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitet-
tuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

VUOKRATTAVANA Saunalli-
nen, muuttovalmis remontoitu 
kaksio. Rauhallinen sijainti. P. 
0400 150 442.

VUOKRATTAVANA ASUNTOJA:
Pudasjärvellä
Pieni yksiö, n. 30 m2, Pappilantie 5, vuokra 295 €/kk.
yksiö 25 m2, Juhontie vuokra 340 €/kk.
4 h+k+sauna ja autotalli, 95 m2,  
osoitteessa Pappilantie 7, vuokra 695 €/kk.
OK talo n. 125 m2 osoitteessa Kurentie 16,  
vuokra 590 €/kk.
Oulussa
2 h+kk+sauna, parveke, autopaikka,  
45 m2, vuokra 590 €/kk, osoite Siipikuja 8.
2 h+k+kylpyhuone, autopaikka, 50 m2,  
sisältää sähkön ja veden ja autopaikan,  
vuokra 490 €/kk Naavakuusentie 6.
2 h+k+sauna+lasitettu parveke,  
autohallipaikka, 63 m2, 595 €/kk, Pirrakatu 1.
3 h+k+sauna+terassi, autopaikka, 61 m2,  
vuokra 695 €/kk, osoite Siipikuja 8.
Ii
yksiö 25 m2, Rimatie 3, vuokra 350 €/kk.

Ota yhteyttä: 
Pertti heikkinen 0400 681 895
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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 KAAVOITUS-
KATSAUS
Kaavoituskatsaus vuo-
delle 2021 on valmistu-
nut. Katsaus on selvitys 
kaupungissa ja maa-
kunnan liitossa vuoden 
aikana vireillä olleista ja 
hyväksytyistä kaavoista 
sekä kaavoituksen tule-
vaisuuden näkymistä.  
Katsaukseen on mah-
dollisuus tutustua kau-
pungintalolla kaavoi-
tus- ja mittaustoimis-
tossa sekä internetissä  
www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 
14.12.2020 

Kaupunginhallitus

Kivarin Erä 
EI JÄRJESTÄ hirvipeijaisia 

koronapandemian vuoksi.

hirviporukka

Toivotamme maanvuokraajille ja 
seuran jäsenille 

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Aitto-ojan Metsästysseura ry. 
EI JÄRJESTÄ HIRVIPEIJAISIA.

hirviporukka

Toivotamme maanvuokraajille ja 
seuran jäsenille 

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Läheinen oli käynyt parin tunnin mittaisella ja 18 euron hin-
taisella suoralla virtuaalimatkalla Roomassa. Hyvin oli onnistu-
nut, mutta oli sattunut huono sää, niin oli muutama osio pitä-
nyt tyytyä nauhoitukseen.

Tuohon se maailma on menossa kovaa vauhtia ympäristö 
ja teknologia syistä. Entistä vähemmän tarvitsee liikenneympy-
röitä kulutella ja levennetyillä liittymillä vilkkua käytellä. Riittää 
kun valot vilkkuvat viestintävälineissä ja silmät loistavat maa-
liman ihanuutta.

Pudasjärvelläkin (ja Syötteellä) on viisasta lisätä kaistoja 
kuituun eikä teihin. No niin, Syöte mainittu.

Kun business Finland jakeli niitä vappusatatonnisia osittain 
tuplanakin, niin varmaan niitä ollaan tämän suuntaisiin aikei-
siin käyttämässä.

Pistetäänpä ajatus laukalle ja siirretään se kypäräkamera 
hullunlailla kiitävän pyörän/mönkijän/moottorikelkan selästä 
nuotioille, marjastukseen, poronhoitoon, kalastukseen, ravin-
tolan keittiöön ja mihin kaikkeen? Rakennetaan polku kirjai-
mellisesti juurilta virtuaalielämykseksi ja/tai gourmeeateriak-
si. Yksinkertaisimmillaan asiakas voi sitten ostaa/tilata itselleen 
jonkin tuotteistetun  kokonaisuuden.

Jos laukataan ajatuksella vinhaan, niin voisiko se olla jalostu-
neimmillaan sitä, että kiinalainen seurue menee yöksi paikalli-
seen yhteistyöhotelliin ja he viettävät illan/vuorokauden Syöt-
teellä. He vierailevat ”juurilla”, viettävät aikaa livenä tuottajien 
kanssa ja päivä päättyy gourmeeateriaan yhdessä Syötteen 
keittiön kanssa valmistettuna ja vaikkapa yhdessä tapahtuvaan 
ruokailuun. Yöllä he voivat katsella vaikka vir-
tuaalirevontulia suoraan Syötteeltä tai nauhal-
ta pyryttäessä.

Kaistojen tarve on mitä ilmeinen kaapeleis-
sa ja päissämme. 

Veikko Hyttinen
RakennusKriitikko

KIERRETÄÄ VÄHÄ
MAALIMAA – virtuaalisesti

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Ei tilaisuuksia 

Rauhallista joulua ja 
siunattua uutta vuotta 2021!

”Nyt Jumalalle kunnia,
kun antoi ainoon Poikansa.
Siit enkelitkin riemuiten
veisaavat hälle kiitoksen.”

Pudasjärven alueellinen korona-koordinaatioryhmä 
kokoontui 15.12. harkitsemaan suositusten jatkoa. Ti-
lannekuvan pohjalta, nykyisin voimassa olevia suosi-
tuksia jatketaan kuukaudella eteenpäin ajanjaksolle 
19.12.-18.1.2021. 

Kokonaisuudessaan epidemiatilanne on edennyt Poh-
jois-Pohjanmaalla viikon kuluessa suotuisaan suun-
taan niin, että tartuntojen kokonaismäärä on selvästi 
laskussa. Pohjois-Pohjanmaalla ollaan silti edelleen 
leviämisvaiheessa.  Tartuntoja todetaan edelleen ja yhä 
enemmän eri puolilla maakuntaa. Korona-koordinaati-
oryhmän mukaan tartuntoja on viime aikoina jäljitetty 
etenkin perhepiirin ja kaveriporukoiden illanviettoihin 
sekä työpaikoille.

Tartuntojen riski tulee kasvamaan joulun aikaan ih-
misten lisääntyvän liikkumisen vuoksi, mikä omalta 
osaltaan puoltaa suositusten ja rajoitusten jatkamista.

Kaupunkikohtaiset rajoitukset astuivat voimaan Pu-
dasjärvellä 2.12. ja niitä jatketaan terveydenhuoltovi-
ranomaisten suosituksesta 18.1.2021 saakka. 

Pudasjärven kaupungissa jatketaan voimassa olevia 
kaupunkikohtaisia rajoituksia edellä mainittuihin oh-
jeistuksiin/suosituksiin perustuen seuraavasti:

1. Tila Tai palvelu suljeTaan 18.1.2021 
saakka.
Virkistysuimala Puikkarin allasosasto ja saunat sekä 
niiden välittömässä yhteydessä olevat pukeutumistilat 
ovat suljettuna.

Virkistysuimala Puikkarin kuntosali ja Tuomas Sam-
melvuo-sali sekä muut ryhmäliikuntaan, kontaktila-
jeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan lii-
kuntaan tai urheiluun käytettävät kaupungin tilat ovat 
suljettuna. 

•  Aikuisten, nuorten ja lasten ryhmäharrastustoiminta 
keskeytetään. 

Kansalaisopistolla ei järjestetä lähiopetusta, mutta 
mahdollisuuksien mukaan kurssit järjestetään etäope-
tuksena. Asiakkaita tiedotetaan asiasta erikseen tar-
kemmin.

Pohjantähden kulttuuritilat (taidenäyttelytila, elokuva-
teatteri).

2. Tila suljeTaan, muTTa palveluT ovaT 
käyTössä rajoiTuksin Tai eTäyhTeyksin 
18.1.2021 saakka.
Kaupungintalo on suljettu. Kaupungintalolla voi asioida 
ainoastaan ajanvarauksella tai sähköpostilla. Voit vara-
ta ajan suoraan siltä henkilöltä, jota asiasi koskee. Voit 
myös tiedustella yhteystietoja kaupungin vaihteesta 
ma - pe klo 8 – 16 välisenä aikana puhelinnumerosta 
040 826 6417.

Lukiossa etäopetus. Tiedotusta tarkemmin Wilman 
kautta. Toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoiden har-
joittelujaksot kaupungin toimipisteissä keskeytetään.  

Nuorisotila suljettuna. Nuorisotyössä otetaan käyttöön 
monipuoliset etätoiminnot, kuten Discord.

Karhupaja rajoitettu palvelu, asiakasmäärä rajoitettu 
10 henkilöä kerralla ja otetaan käyttöön monipuoliset 
etätoiminnot.

Hirsikunnas, työllisyyspalvelut ja monikulttuuriset 
palvelut, rajoitettu palvelu. 

3. palvelu on rajoiTeTTua 18.1.2021  
saakka:
Pudasjärven pääkirjasto on avoinna normaalein au-
kioloajoin (ma, ti, to 10–19 ja ke, pe 10–16). Omatoimi-
kirjasto ei ole käytössä. Palautuksia voi jättää myös 
pääkirjaston palautusluukkuun. Toivomme asiakkailta 
ripeitä käyntejä (enintään 15 minuuttia). 

•  Kirjastoauto Iso Karhu aloittaa liikennöinnin reitillä 
4.1.2021 rajoitetuin asiakasmäärin.

4. Maskin käyttösuositus jatkuu koskien Hirsikam-
puksen yläkoululaisia. Maskin käyttösuositus laa-
jennetaan koskemaan kaikkia yläkoululaisia myös 
koulukuljetuksissa ja koulukyydityksissä. Tiedotusta 
Wilman kautta.

5. Tilanteen niin vaatiessa kaupungilla on valmius siir-
tää perusopetus osittain etäopetukseen nopealla ai-
kataululla.

6. 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 turvaväleistä.

Pudasjärven kaupungin eri palveluyksiköt viestivät uu-
sista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen 
järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, si-
dosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia 
hyödyntäen.

alueellinen korona-koordinaaTio- 
ryhmä suosiTTelee 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. 

•  Kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla liikut-
taessa.

•  Ensisijaisen tärkeää on noudattaa 1-2 metrin turva-
välejä ja aina kun mahdollista, pestä käsiä, käyttää 
käsidesiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenälii-
naan ja välttää kasvojen koskettelua. 

Oulunkaaren kuntayhtymä tiedottaa sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden rajoitusten jatkosta Pudasjärven kau-
pungissa omassa tiedotteessa. 

pudasjarvi.fi

koronasuosiTuksia jaTkeTaan kuukaudella 
Pudasjärven kaupungin johtoryhmä linjasi - koronavirusepidemian leviämisvaiheen toi-
menpiteitä jatketaan 18.1.2021 asti.

Pudasjärven Urheilijoiden 
Uimajaoston syyskauden 
viimeiset uintikisat saatiin 
pidettyä sunnuntaina 29.11. 
ennen Puikkarin ovien sul-
kemista. Kisoihin osallistui 
12 uimaria ja lopuksi kaikki 
osallistujat palkittiin. Saa-
tiin kilpailuun mukaan yksi 
uusi uimari. Ennätyksiäkin 
syntyi, Jere Kaukko ui jäl-
leen oman ennätyksensä ja 
Miila Puominen urakoi va-
parin, rinulin ja selkäuin-
nin hienosti kaikki 50 met-
rin matkat alle minuutin.

Tulokset
Tytöt 4v vapaa 10m 1. 
Neemi Puominen 24,5. Tytöt 
6v vapaa 10m 1. Marianne 
Kaukko 10,4. Tytöt 10v va-
paa 25 m 1. Ellen Kumpula 
23,6, 2. Iiris Piri 30,3, 3. Neela 
Puominen 31,0.  Tytöt 11v 

vapaa 25 m 1. Emilia Musto-
nen 26,3. Pojat 11v vapaa 
25 m 1. Jere Kaukko 17,9, 2. 
Anton Kumpula 21,7. Ty-
töt 12v vapaa 50m 1. Mii-
la Puominen 52,5 Tytöt 12v 

selkä 50m 1. Miila Puomi-
nen 55,3 Tytöt 12v rinta 
50m 1. Miila Puominen 56,7. 

Syyskauden viimeiset uintikisat
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Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion 2021 sekä 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-23
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto hyväksyi 
kokouksessaan maanantaina 
7.12. talousarvion vuodelle 
2021 sekä toiminta- ja talous-
suunnitelman vuosille 2022-
2023. Kokous pidettiin hyvät 
turvavälit huomioiden poik-
keuksellisesti kirkossa. Toi-
mintasuunnitelma oli laadit-
tu seurakunnan strategian 
suuntaviivoja noudattaen. 
Vuoden 2021 talousarvio 
oli laadittu 1,50 kirkollisve-
roprosenttiin pohjautuen 
kirkkovaltuuston lokakuun 
kokouksen päätöksen mu-
kaisesti. Vuosikate on ylijää-
mäinen 127 000 euroa, joka 
kattaa osittain 182 000 euron 
poistot. Tilikauden alijää-
mää pienentää noin 20 000 
euron poistoeron muutos. 
Tilikauden 2021 arvioitu ali-
jäämä on noin 35 000 euroa. 

Käyttötalouteen sisältyy 
kertaluotoisia kuluja: Rie-
kinkankaan hautausmaan 
aidan korjaus 5 000 euroa, 
Sarakylän hautausmaalla ja 
kappelilla varaston ja vai-
najien säilytystilan kattojen 
korjaus 10 000 euroa ja urut 
5 500 euroa. Investoinnit 
ensi vuodella sisältää mm. 
kirkon, kellotapulin ja ase-
huoneen ulkomaalauksen 50 
000 euroa, Hilturannan leiri-
keskuksen päärakennuksen 
huoltomaalaus, vesikaton 
pinnoitus, kattoturvatuottei-
den ja sekä rännien ja pelli-
tysten uusinta 48 000 euroa, 
kirkon äänentoistolaitteiden 
uusinta 25 000 euroa ja seu-
rakuntatalon äänentoisto- ja 
striimauslaitteiden uusinta 
30 000 euroa. 

Rahoitusosassa seurakun-
nan varsinaisen toiminnan ja 
investointien nettorahavirta 
on talousarviovuonna 2021 
alijäämäinen 25 000 euroa, 
joten suunnitellut investoin-
nit ja alijäämä katetaan osit-
tain aikaisempien vuosien 
ylijäämistä. Kirkkohallituk-
selta on myös anottu avus-
tusta investointien kustan-
nuksiin. 

Talousarviokirjaan sisäl-
tyy myös hautainhoitora-
haston talousarvio vuodelle 
2021 sekä toiminta- ja talous-
suunnitelma vuosille 2022–
2023. Hautainhoitorahaston 
arvioitu tulos osoittaa 3 300 
euron alijäämää.

Toimintayllätyksiin 
varaudutaan
Kirkkoherra Timo Liikasen 
esittelemässä toimintasuun-
nitelmassa seurakunnan toi-
mintaa ja sen suunnittelua 
ohjaa kirkkovaltuuston vah-
vistama strategia, jossa va-
raudutaan tulevaan. Vaikka 
moneen asiaan voi varau-
tua, yllätyksiä ja epävar-
muutta tulee aina vastaan. 
Vuoden 2021 toimintasuun-
nitelmat on laadittu normaa-

lin vuoden suunnitelmina, 
huolimatta maailmanlaajui-
sen koronaviruspandemian 
aiheuttamasta epävarmuu-
desta. Monet hyvät suunni-
telmat jouduttiin siirtämään 
edellisvuodelta myöhem-
pään ajankohtaan odotta-
maan suotuisia olosuhteita. 
Työaloilla otetaan huomi-
oon kulloinkin voimassa 
olevat viranomaisten anta-
mat rajoitukset ja suosituk-
set. Toimintaa ja tilaisuuksia 
järjestettäessä on tavoittee-
na taata osallistujien terveys 
ja turvallisuus. Kevään 2020 
tilanne osoitti, että nopeisiin 
muutoksiin on valmiutta. 
Toiminta sopeutetaan vallit-
seviin olosuhteisiin. Talous-
arviossa työaloille on va-
rattu määrärahoja niin, että 
tilanteen niin salliessa seura-
kunnan toimintaa pystytään 
toteuttamaan niin lähellä 
normaalia kuin mahdollista.

Seurakunnan henkilös-
törakenteessa on tapahtu-
nut viimeisen vuoden aika-
na isoja muutoksia. Samoin 
etätyön määrä on kasvanut, 
tämä on muuttanut tuttu-
ja arjen rutiineja. Toimin-
tavuoden aikana on syytä 
kiinnittää huomiota työhy-
vinvointiin ja henkilöstön 
tukemiseen. Näin pidetään 
huolta kaikkein tärkeimmäs-
tä resurssista kirkon perus-
tehtävän toteuttamisessa. 

Tulevaisuuteen liittyy 
aina paljon kysymyksiä, ja 
salaisuuden verho. Vallitse-
van pandemiatilanteen kes-
kellä avoimia kysymyksiä 
on erityisen paljon. Seura-
kunnan tehtävänä on kaikis-
sa tilanteissa olla välittämäs-
sä tulevaisuuden ja toivon 
viestiä: Herra on luvannut 
olla kanssamme joka päivä, 
myös vuonna 2021.

Metsätaloussuunni-
telma 10 vuotta  
eteenpäin
Mhy Koillismaan metsäasi-
antuntija Jussi Perttu esitteli 
laatimansa metsäsuunnitel-
man vuosille 2021-2030. Seu-
rakunnalla on metsää kaik-
kiaan 2138 hehtaaria. Siitä 

metsämaata on 961 hehtaa-
ria, kitumaata 307 ha, jouto-
maata 843 ha, muuta maata 
25 ha ja vesistöäkin reilu heh-
taari. Suunnitelmassa esitet-
tiin hakkuita 361 hehtaarilta, 
joista hakkuukertymäksi tu-
lisi reilut 25 000 kuutiomet-
riä 10 vuoden aikana. Kanto-
rahatuloa on mahdollisuus 
saada noin 662 000 euroa, 
josta pitää vähentää hak-
kuutöiden aiheuttamia hoi-
tokustannuksia, metsänvil-
jelytöitä ja taimikonhoitoa 
sekä kunnostuksia noin 207 
000 euroa. Hakkuissa Perttu 
suositteli harvennushakkui-
ta ja avohakkuita. Ensihar-
vennustarvetta on 180 heh-
taarilla, harvennuksia 70 ha 
ja avohakkuina 10 hehtaaria. 
Metsät ovat pääosin män-
tyvaltaisia. Vankkaa kuu-
simetsää on pieni ala mm. 
Liepeen pappilan lähistöllä. 
Liepeen pappilan ympäris-
tön harvennus vaatii tarkkaa 
suunnittelua arvokkaan mil-
jöön säilyttämiseksi.

Alustus viritti vilkkaan 
keskustelun ja kysymyksiä 
esitettiin Pertulle runsaasti. 
Valtuutetuissa oli myös met-
säalan ammattilaisina Jorma 
Alatalo ja Veli Nikula, jotka 
selvittivät metsäalaa eri puo-
lilta muun muassa niin sa-

Pitkäaikaiset työntekijät Pentti riekki ja Jukka Jaakkola kukitettiin kokouksen alussa. 

Mhy Koillismaan metsäasiantuntija Jussi Perttu esitteli laa-
timansa metsäsuunnitelman vuosille 2021-2030. esittely vi-
ritti vilkkaan keskustelun. 

Kirkkovaltuuston kokous pidettiin kirkossa, joka mahdollisti hyvät turvavälit.

nottua jatkuvan kasvatuk-
sen mahdollisuutta niillä 
alueilla, joihin se sopii. 

Suvi Kipinä painotti, että 
metsillä on myös muita ar-
voja kuin talous. Hän toivoi 
myös suojelualueisiin lisäys-
tä. Sointu Veivo korosti ak-
tiivista tiedottamista metsä-
asioista. 

Kukaan ei kuitenkaan 
esittänyt konkreettisia muu-
toksia suunnitelmaan ja se 
hyväksyttiin kirkkoneuvos-
ton esittämässä muodossa.  

Kanttoreiden  
virkajärjestelyjä
Kanttori Jukka Jaakkolalle 
myönnettiin ero seurakun-
nan B-kanttorin virasta ensi 
vuoden alusta lähtien. Jaak-
kola on ollut kesästä lähti-
en virkavapaalla ja siirtynyt 
kanttoriksi Kuusamon seu-
rakuntaan. 

Kanttori Keijo Piirainen 
päätettiin siirtää C-kanttorin 
virasta B-kanttorin virkaan 
ensi vuoden alusta lähtien. 
Sijaisuusjärjestelyt hoide-
taan toimituspalkkioperus-

teisesti.  
Hautapaikkamaksut hy-

väksyttiin kuluvan vuoden 
taksojen mukaisina. 

Talousarvion toteuman 
31.10. saakka esitteli talous-
päällikkö Timo Niskanen. 
Kirkon, kellotapulin ja ase-
huoneen kattojen tervauk-
sen nettokulut noin 30 000 
euroa päätettiin kirjata käyt-
tötalousosaan. Tämän vuo-
den Hollon metsäkauppa-
tulo noin 75 000 euroa tilitys 
hyväksyttiin ensi vuoden 
puolelle. Liepeen pappilan 
ja kanttorilan myynnistä on 
tuloutunut tuloslaskelmaan 
76 000 euroa. Kiinteistöjen 
kauppahinta oli yhteensä 
163 000 euroa.

Muistamisia
Kokouksen alussa muistet-
tiin kukkakimpulla Kuusa-
mon kanttoriksi siirtynyt-
tä kanttori Jukka Jaakkolaa 
ja eläkkeelle siirtyvää seura-
kuntamestari Pentti Riekkiä. 
Jaakkola oli toiminut Pudas-
järven seurakunnan kantto-
rina 25 vuotta. Hän kertoi 

kiitospuheessaan Kurenalta 
kirkkoon johtavan kirkkopo-
lun tulleen vuosien varrella 
erityisen tutuksi. Jaakkolan 
perhe asuu edelleen Pudas-
järvellä, mutta Kuusamoon 
muuttoa suunnitellaan lä-
hitulevaisuudessa. Seura-
kuntamestari Pentti Riekki 
on ollut seurakunnan pal-
veluksessa 1.9.1981 alkaen. 
Hän on siirtymässä eläkkeel-
le ensi maaliskuun alusta al-
kaen. Viimeinen varsinainen 
työpäivä oli maanantaina 
14.12, jonka jälkeen Riek-
ki pitää kertyneet lomat ja 
pitämättömät vapaapäivät. 
Suunnitelmissa on kuitenkin 
vielä tuurata Riekin seuraa-
jan Juha Riekin vapaapäiviä.

Vuoden viimeisessä ko-
kouksessa valtuutetuille 
jaettiin lahjana joululahjat.

Valtuuston puheenjohta-
ja Esko Ahonen kiitti koko-
uksen lopussa työntekijöitä, 
valtuutettuja ja eri vastuu-
ryhmien jäseniä toivottaen 
rauhallista joulua ja Onnea 
Uudelle Vuodelle. 

Heimo Turunen
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
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Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Kauttamme mm.

LVI-, sähKö-, KyLmä- ja RaKennusPeLtItyöt.
uudIs- ja KORjausRaKentamInen 

uRaKaLLa taI tuntItyönnä.
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