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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Luonto tarjoaa 
vastapainon 

arjelle s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 31.12.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

Tomi Illikainen

Ajanvaraukset: 040 148 0553. Kauppatie 5, Pudasjärvi

koulutettu hieroja / urheiluhieroja

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 

•  klassinen hieronta
•  urheiluhieronta
•  passiiviset venyttelyt 

lihastekniikalla

•  lihaskalvohieronta
•  kinesioteippaus
•  henkilökohtainen 

liikunnanohjaus.

Maksuvälineenä käy:

• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti
Suksien voitelupalvelu

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi				www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

Remontin tilaajalle
tammi-helmikuussa

Pudas-Koneen lahjakortti!

•	Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

Hyvää Uutta Vuotta!
PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 
93100 PudAsjärVi.

Puh. (08) 821 185

PALVELEMME:
torstaina 31.12.2020 klo 9-18

uuden Vuoden päivänä 1.1.2021 suljettu
lauantaina 2.1. klo 9-14

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.Tervetuloa!

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

Meiltä ilotulitteet 
uudenvuoden 
juhlintaan! 

Hyvää Uutta Vuotta!
palveleMMe uudenvuoden 

aattona klo 17 asti.
uudenvuodenpäivä suljettu.

SIIVOUSTOIMET
Suhtaudumme koronatilanteeseen maltilla ja 

viranomaisten ohjeita noudattaen.

Kiitoksia asiakkaillemme edellisestä 
vuodesta ja hyvää alkavaa vuotta!

Tilaukset: 044 971 9161
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Kysy tammikuun tarjoukset!

Teemme töitä terveinä ja levänneinä! 
Nyt on parasta aikaa aloittaa 

kevätsiivoukset sisällä. "

"

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

Kauttamme mm.

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

uRaKaLLa taI tuntItyönnä.

ILma-VesILämPöPumPut 
ILmaLämPöPumPut

sCanOFFICe PRemIum
auRInKOsähKö- 

jäRjesteLmät

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi

Hyvää
Uutta 
Vuotta

HETEKYLÄNTIE 8, 93140 KIPINÄ p. 044 240 2960, raija.kauppinen@gmail.com
Avoinna: ma-su 9-18

- PIZZAA
- HAMPURILAISIA
- LOUNASTA

Tervetuloa ostoksille ja ruokailemaan!

JOULUKAUPPA 
ON NYT HERKKUKAUPPA!

Ostamme kultaa, hopeaa, seteleitä, 
kolikoita, militaria, arabiaa, iittalaa, 
tauluja, kelloja, kuolipesät

KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA 
OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA JA TUOMME 
NÄIN OSTOPALVELUT MUKAVASTI LUOKSESI

Olemme paikalla klo 10-17:
Ti 5.1. Rovaniemen tori 
Ke 6.1. Oulun tori 
Ke 6.1. Pudasjärvi S-Market 
To 7.1. Kempele K-Supermarket 
To 7.1. Oulainen

KOTIKÄYNNIT NUMEROSTA 0800 150 150
www.arvokulta.fi - todennäköisesti aina paras hinta
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan koro-
natilanteen vuoksi 18.1.2021 saakka vain YouTuben 
välityksellä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 

Vuodenvaihteen ja loppiaisen tilaisuudet  
YouTube-kanavalla 
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus 1.1. kel-
lo 18 (Huom! Aika). Toimittaa Jari Valkonen, kanttori-
na Elias Niemelä.
Sanajumalanpalvelus 3.1. kello 10. Toimittaa Jari Val-
konen, kanttorina Elias Niemelä. 
Loppiaisen sanajumalanpalvelus 6.1. kello 10. Toimit-
taa Jari Valkonen, saarnaa Matti Laurila, kanttorina Kei-
jo Piirainen.

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 1.1 alkaen kirkkoherranvi-
rasto on avoinna ma ja ti kello 9.00-11 ja 11.30-14 sekä to 
kello 12-16. 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

Kirkkovuosikalenteri kertoo meille vuo-
den viimeisestä illasta näin: ”Kun kalen-
terivuoden vaihde uuden ajan alkupuolella 
vakiintui tammikuun alkuun, joulukuun vii-
meisen illan aiheeksi tuli muistaa ajan ku-
lumista. Meitä muistutetaan siitä, että elä-
mämme ei riipu ainoastaan maailmassa 
vallitsevista valloista ja laeista. Elämämme 
on Jumalan kädessä. Meillä on paljon ai-
hetta kiitokseen ja katumukseen. Uusi vuo-
si merkitsee myös sitä, että Jumala antaa 
meille mahdollisuuden aloittaa uudestaan.”

Niinpä, Jumala antaa meille mahdol-
lisuuden aloittaa uudestaan. Mutta mikä 
meidän pitää aloittaa uudestaan, ja mis-
tä? Se onkin jo paljon vaikeampi kysy-
mys, kun kuitenkin elämme arkeamme 
yleensä tavalliseen tapaan, oli kalenterin 
vuosiluku mikä hyvänsä. Päivissä helpos-
ti toistuvat samat rutiinit ja tavat. Vuosi 
vaihtuu, mutta muuttuuko ikinä oikeas-

taan mikään? 
Minä olen pitänyt päiväkirjaa alakou-

lusta lähtien. Päiväkirjoja alkaa olla iso 
pino, kun keskimäärin vajaassa kahdessa 
vuodessa täyttyy yksi. Olen säilyttänyt ne 
kaikki. Jotenkin aina vuoden lähestyessä 
loppuaan huomaan, että selaan kuluneen 
vuoden päiväkirjaa taaksepäin. On jännit-
tävää palata sillä tavoin omaan vuoteen, 
sen tapahtumiin ja tunnelmiin. Usein pa-
nen merkille, että jotkin asiat olisivat 
unohtuneet, jos en olisi kirjoittanut niitä 
muistiin. Päiväkirjan sivuilta nousee hie-
noja ja vähemmän hienoja tilanteita, jot-
ka olen saanut elää. Päiväkirjaa pitäessä 
huomaa hyvin oman elämänsä kulun: sa-
mantapaiset asiat toistuvat, koska minul-
la on tiettyjä rutiineja. Silloin, kun nämä 
rutiinit ovat syystä tai toisesta muuttu-
neet, on tapahtunut jotakin odottama-
tonta, tai olen tosissani halunnut muut-

taa jotakin. Se on aina ollut uuden alku. 
Voin siis sanoa omasta kokemuksesta, 

että kyllä, asiat muuttuvat. Emme ole sa-
moja enää vuoden päästä, vaikka paljon 
pysyy myös ennallaan. Jokainen päivä on 
täynnä valintoja ja mahdollisuuksia. Jot-
ta me todella voisimme muuttua, tarvit-
semme kuitenkin Jumalan armoa ja ohja-
usta. Omin voimin emme pitkälle pääse, 
eikä ilman Jumalaa tehty kestä pitkään.

Herran armoa on se, että vielä elämme,
hänen laupeutensa ei lopu koskaan. 
(Valit. 3:22–26)

seurakuntapastori  
Eva-Maria Mustonen

Jumalan armo kantaa

Tuohimaa muistelee: 
Joulun ajan olleen vilkasta 
seurakunnan toiminnassa

Rauhalankankaalla asu-
valle Timo Tuohimaalle on 
suntion työ tuttua kymme-
nen vuoden ajalta vuositu-
hannen alkupuolella. Työ-
hön kuului vuosina 2001 
-2011 huolehtia kirkon-
menoissa ja tapahtumissa 
suntion tehtävistä ja huo-
lehtia kappelin sekä hau-
tausmaan kunnosta. Hän 
kertoi olleensa Pudasjär-
ven seurakunnassa viimei-
nen työntekijä päätoimise-
na virkasuntiona. Työt ovat 
hoituneet hänen jälkeensä 
uusilla nimikkeillä. 

Tuohimaa muistelee, mi-
ten etenkin joulun seutuna 
oli tuohon aikaan kirkos-
sa paljon enemmän tapah-
tumia kuin nykyään. Oli-
han Pudasjärvellä silloin 
nykyistä suurempi asukas-
määräkin. Aattohartauksia 
oli useita. Ne alkoivat las-
tenhartaudella ja päättyivät 
yökirkkoon. Hän muistelee, 
miten jouluaattona kappa-
lainen Juha Kukkuraisella 
oli tapana köllöttää kylmän 
sakastin kapealla penkillä 
villasukat jalassaan ja odot-
taa seuraavaksi alkavaa jou-
luaaton tilaisuutta. Kovin 
pitkään ei suntiokaan voi-
nut lepoaikaa viettää, sillä 

jo seuraavana aamuna kel-
lo kuusi alkoi jouluaamun 
joulukirkko. 

- Jouluaamuna tulin ai-
kaisin pimeään kirkonpi-
haan ja käväisin tuhansin 
kynttilöin valaistulla hau-
tausmaalla hiljentymässä 
ja katsomassa, onko siel-
lä kaikki hyvin, Tuohimaa 
muisteli ja piti joulun seu-
tua seurakuntalaisten kan-

nalta hyvin tärkeänä juhla-
aikana ja kaikissa jouluajan 
tapahtumissa kävi hänen 
mukaansa paljon väkeä. 
Nykyisin Tuohimaa ei enää 
jaksa mennä joulukirkkoon, 
sillä hänen terveytensä ei 
enää ole hyvässä jamassa.  

Tuohimaaa kertoi hau-
tauksissa tehneensä pal-
jon yhteistyötä vainajien 
omaisten kanssa muun mu-

assa hautapaikan etsinnäs-
sä. Haudat merkattiin ylös 
ja etsittiin tyhjät hautapai-
kat. Jos vainajan sukua oli 
haudattu esimerkiksi van-
halle puolelle, sieltä etsit-
tiin vapaata hautapaikkaa, 
johon vainaja voitaisiin 
haudata. Hautoja ei kaivet-
tu käsin, vaan työ tehtiin jo 
silloin konetyönä. RR

Riekinkankaan hautausmaalla on Timo Tuohimaalla työajaltaan paljon muistoja. 

Raketit raikaa,
ripaus taikaa,
Hyvää Uutta 
Vuotta 2021,
tulevaa aikaa!

Seija Mäntykenttä

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www. 

pudasjarvi- 
lehti.fi

Jouluaattona Kipinän to-
hon yläpuolelle Iijoen sil-
lalle ilmestyivät jouluva-
lot. Valot ovat joululahja 
kyläläisille ja ohikulkijoil-
le. Valojen on tarkoitus 
tuoda iloa ja piristystä ih-
misille. Valot syttyvät il-
lan hämärtyessä noin nel-

jän jälkeen ja sammuvat 
siitä kuuden tunnin pääs-
tä. Valoja voi ihailla vaik-
kapa iltakävelyllä tai ohi 
ajaessaan.

Sanna Parkkila,  
Kipinän kyläseura

Joululahja 
koko kylälle
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärvi-lehdestä ajankohtaista

Pudasjärvi-lehden tekemi-
sestä on vastannut vuodes-
ta 2015 lähtien VKK-Media 
Oy, yrittäjinä lehden perus-
tajat Heimo Turunen ja Eila 
Lahtinen. Syksystä 2018 
lähtien työ on suoritettu ali-
hankintana lehden kustan-
taja Kaleva Medialle. 

Ensi vuoden alusta läh-
tien yhteistyö jatkuu uusin 

järjestelyin. Ilmoitusmark-
kinointi siirtyy lehden kus-
tantaja Kaleva Medialle, 
yhteyshenkilönä tulee toi-
mimaan asiakkuuspäällik-
kö Kimmo Patosalmi pu-
helin 0400 266 556, kimmo.
patosalmi@kalevamedia.fi. 

VKK-Media Oy vastaa 
edelleen lehden toimitta-
misesta ja sivunvalmistami-

sesta eli lehden tekemisestä 
sekä painoon laittamisesta. 
Toimittamisen käytännön 
työstä tähänkin saakka vas-
tannut Heimo Turunen on 
nimitetty vastaavaksi pää-
toimittajaksi, puhelin 0400 
385 281, vkkmedia@vkk-
media.fi. Lehden toimitilat 
ovat edelleen Korpitie 6:ssa. 

Kaupunkilehti Forum24 päätoimittaja Martti Turunen (oikealla) on toiminut myös Pudas-
järvi-lehden päätoimittajana vuodesta 2018 lähtien. Hän luovuttaa päätoimittajan tehtävän 
vuoden 2021 alusta VKK-Media Oy:n yrittäjä Heimo Turuselle, joka on käytännössä hoita-
nut lehden toimittamisen edellisinäkin vuosina.

Tervehdys Pudasjärvi ja 
pudasjärveläiset!

Nimeni on Kimmo Patosalmi, olen 
39-vuotias, syntynyt ja aina asunut Kuu-
samossa. Perheeseeni kuuluu vaimo, yksi 
lapsi ja labradorin noutaja. Harrastuksii-
ni kuuluvat 4-5 kertaa viikossa kuntosa-
lilla käyminen. Lisäksi tykkään luonnon 
rauhasta, siksi mökillä oleminen ja siellä 
rauhoittuminen arkisen aherruksen vas-
tapainoksi on tärkeää. F1-sarjaa olen seu-
rannut jo yli 20 vuotta tiiviisti, erityisesti 
suomalaisten ajot kiinnostavat. Go Kimi, 
Go Vale!

Aloitin työt Kaleva Medialla asiak-
kuuspäällikkönä syyskuun lopussa 2020 
ja kustannuspaikkani sijaitsee Koillissa-
nomien tiloissa Kuusamossa. Aiemmin 
työskentelin Telialla yli 14 vuoden ajan. 
Tällä hetkellä vastuualueeseeni kuuluvat 
Kaleva Median lehdistä Koillissanomat, 
Iijokiseutu ja Pudasjärvi-lehti.

Monien Pudasjärven talousalueella 
olevien yritysten päättäjien kanssa olen 
jo ehtinyt sähköpostia lähettämään ja 
käymään mukavia puhelinkeskustelui-
takin. Valitettavasti korona tällä hetkel-
lä rajoittaa tapaamisia, mutta toivon että 
koronastakin huolimatta pääsen yrityk-
sissä Pudasjärvellä käymään alkuvuoden 
aikana.

Minut tavoittaa helposti numerosta 
0400 266 556 ja sähköpostilla kimmo.pa-
tosalmi@kalevamedia.fi.

Hyvää ja menestyksekästä 
uutta vuotta 2021!
Ollaan yhteydessä!

Kimmo Patosalmi

Ben&Jerry’s

jäätelöt
438-500 ml (6,67-7,61/l) 
myös NoN-Dairy vegaaNijäätelöt 
rajoitus 1 erä/talous

7991.-10.- kpl

CoCa-Cola

virvoitusjuomat
0,33 l (1,16/l) sis. paNtit 2,25 
rajoitus 2 erää/talous

ClassiC

jäätelöpuikot
59-86 g (11,63-16,95/kg) 
rajoitus 10 kpl/talous

atria Perhetilan 

kaNa fileesuikaleet
400-480 g (7,81-9,38/kg) 

375
rs

tarJoUKset VoiMassa ma-to 28.-31.12. ellei toisin Mainita

-34-37%
Plussa-kortilla

-21%
Plussa-kortilla

3
kpl

15
-pack

Grandiosa 

Big oNe pizzat
560-605 g (6,61-7,14/kg)

-39%
Plussa-kortilla

-50-51%
Plussa-kortilla

ilman Plussa-korttia 1,65 kpl (19,19-27,97/kg)ilman Plussa-korttia 6,75-6,85 kpl (13,50-15,64/l) ilman Plussa-korttia 10,99-11,49 15-pack (1,77-1,87/l)

ilman Plussa-korttia 4,75 rs (9,90-11,88/kg)
ilman Plussa-korttia 4,99 pkt (8,25-8,91/kg)

8.- 2
pkt

-19%
Plussa-kortilla

SUOMI

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

1795
kg

hanKo sUshi 
susHilajitelma 
10 kpl 290 g (30,86/kg)

895
ras

Voimassa KE-To 30.-31.12.

 sis. pantit 2,25

raNskalaiNeN 
patoNki
220 g (3,14/kg)

069
kpl

-12%
Plussa-kortilla

ilman Plussa-korttia 0,79 kpl (3,59/kg

veHNätortilla
8 kpl/320 g (3,13/kg) 
rajoitus 3 pkt/talous

1.-pkt

-22%
Plussa-kortilla

ilman Plussa-korttia 1,29 pkt (4,03/kg)

erä

valmistettu 
suomessa

palvelemme vuoDeN vaiHteeN aikaaN:
torstai 31.12. 

uudenvuodenaatto 
7-21

perjaNtai 1.1. 
uudenvuodenpäivä 

10-21

Hyvää uutta vuotta!
lauaNtai 2.1.   7-21 su 3.1.  10-21

hK 
takuumurea 
NauDaN ulkofilee 
palaNa

SUOMI

179
kg

 

kurkku
suomi

Tavallista parempi
uusi vuosi 129

kg

 

aNaNas
costa rica
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Työni parturi- kampaajana ja 
yrittäjänä on hyvin sosiaalis-
ta. Työskentely ihmisten pa-
rissa antaa minulle todel-
la paljon, mutta samalla se 
myös kuormittaa. Luonto on 
ollut minulle harrastus- ja va-
paa- ajanviettopaikka pie-
nestä pitäen. Ensin kalastuk-
sen muodossa, myöhemmin 
myös metsästyksen ja nyky-
ään erityisesti valokuvaami-
sen sekä retkeilyn muodos-
sa. Luontoretket ovat minulle 
mitä parhainta vastapainoa 
arjelle.

Korppisuon hanhet:
Vuosia sitten olin kuvausret-
kellä Korppisuolla. Mukana-
ni oli koirani Seita, joka riista-
verisenä etsi lintuja touhuten 
omiaan mukaillen liikkumis-
tani metsäsaarekkeesta toi-
seen. Yhtä- äkkiä havaitsin 

Luonto tarjoaa vastapainon arjelle
hanhipariskunnan lentämäs-
sä suoraa minua kohti. Sei-
ta saapui sopivasti luokseni 
ja jotta Seita ei olisi säikäyttä-
nyt hanhia, en keksinyt muu-
ta keinoa kuin hypätä Seitan 
päälle makaamaan. Hanhet 
kaartelivat rimmikon päällä 
ja laskeutuivat suoraa eteeni 
30 metrin päähän. Makasin 
märässä suossa rimpuileva 
koira allani ja samalla yrittä-
en kuvata hanhia. Hanhipa-
riskunta viipyi kuvattavana-
ni noin 15 minuuttia. Vaikka 
kuvaaminen oli todella han-
kalaa, tuloksena oli ikimuis-
toinen kuvaushetki ja sarja 
onnistuneita lähikuvia han-
hista.

Metson soitimella:
Toinen mieleen painunut 
hetki sattui ollessani kuvaa-
massa metson soidinta. Hy-

vin onnistuakseen se vaatii 
yöpymistä kuvauspiilossa, 
sillä metsot saapuvat soidin-
paikalle puihin jo iltahämä-
rässä. Aamuyön hämäräs-
sä metsot laskeutuvat puista 
maahan aloittaen soitimen-
sa. Piilona minulla on hel-
posti liikuteltava kuvaustelt-
ta. Erään metson mielestä 
telttani olisi ollut oivallinen 
kumpare aloittaa soidin. Hä-
märässä se yritti laskeutua 
puusta suoraa telttani pääl-
le. Hetken aikaa teltan päällä 
kävi melkoinen lepatus met-
son hakatessa siivillään ilmaa 
samalla todeten ettei tämä 
alusta ehkä olekkaan vakain 
mahdollinen. Lopulta metso 
luopui yrityksestä ja laskeu-
tui hieman sivummalle aloit-
tamaan soidintaan.

Toinen mieleen painunut 
hetki sattui kun metsokukko 
ja paikalle saapunut koppelo-
neito olivat hippasilla kuva-
uspiiloni ympärillä. Metso-
kukko ajatti koppeloa tovin 
aikaa ympäri piiloani vain 
metrin etäisyydellä piilosta. 
Kierroksia kertyi yhteensä 
kuusi, jonka jälkeen koppe-
lo lehahti läheiseen puuhun 
seuraamaan metson kiihke-
ää soidinta.

Kaamoksen  
päättyminen:
Muutama vuosi sitten kävin 

Vuosi 2020 jää maailmanhistoriaan koronaepidemian vuotena. Met-
sänhoitoyhdistykset reagoivat Suomen sulkeutumiseen keväällä vies-
timällä, että metsässä ei korona tartu. Metsäalan toiminnallisuus on 
selvinnyt epidemiasta kenties muita aloja paremmin. Tieto liikkuu 
sähköisesti ja kasvokkaintapaaminen voidaan lähes välttää.

Puunkäyttö
Näyttää siltä, että myös vuonna 2021 paperintuotannon kapasiteettia 
ajetaan alas, onneksi tilalle nousee osaksi kartonki- ja pakkausmate-
riaalituotantoa. Velkaantuva Suomi kaipaa kipeästi uusia investointeja. 
Kemijärven hanke vaihtoi omistajaa ja Paltamossakin on edetty jo lu-
pavaiheeseen. MG:n hankkeet Raumalla ja Kemissä näyttävät etene-
vän suotuisaan suuntaan.

StoraEnson Nuottasaaren puunkäyttö kasvaa vuositasolla noin 
0,5 miljoonaa m3. Mikäli lisäpuutarvis katkotaan 3 metrin pituiseksi 
ja ladotaan samaan 3 metriä korkeaan pinoon, lisäpinoa riittäisi Ou-
lusta Pudasjärvelle saakka! Puuta kyllä riittää, kun pidämme metsien 
hoidon tason kunnossa ja saamme kiinnostuksen säilymään tuleville 
metsänomistajille. Euro on tässäkin hyvä konsultti! 

Epidemia on nostanut kotimaista rakentamisbuumia ilahduttavas-
ti. Tämä näkyy jo nyt puurunkoisten valmismökkien ja talojen sekä sa-
hatavaran myynnissä. 

Puunkäytön lisäksi metsäalueistamme on kiinnostunut uusia toi-
mijoita mm. tuulivoimateollisuus. Kunnat ja kaupungit sekä myös 
metsänomistajat näyttävät suhtautuvan varovaisen positiivisesti uu-
teen toimialaan?

Viestintä
Viestinnän merkitys kasvoi ja kasvaa edelleen. Sosiaalisessa medias-
sa monet toimijat ovat aktivoituneet. Positiiviset viestit työn ääreltä 

metsistä ovat ammattilaisten mielestä parasta vaikuttamista.
Mitä enemmän viestintää saadaan sähköiseen muotoon, sitä edul-

lisemmaksi ja realiaikaisemmaksi se tulee. 
Valtakunnallisella Metsien Suomi -kampanjalla metsäala on pyr-

kinyt vaikuttamaan tavallisiin suomalaisiin muistuttamalla, että met-
sä on kaikessa mukana. MTK on osarahoittamassa tätä alan miljoo-
nahanketta.

Valitettavan moni on sortunut tiedotuksessaan mollaamaan met-
sien merkitystä kansantaloudelle ilman korvaavaa ratkaisuehdotusta? 
Tunteenvallassa julkaistut mielipiteet pyritään saamaan faktaksi, vaik-
ka niin tutkimusta kuin kokemusta asiasta ei olisi lainkaan. Mutta näis-
tä populismi tykkää. Joskus tuntuu siltä, että vähiten metsätaloudesta 
ymmärtävät ovat äänessä eniten?

Taloudelliset painoarvot tuntuvat yleisestä metsäkeskustelusta 
huolimatta olevan kasvussa. Sotien jälkeinen metsien kehittyminen 
on parjatun tehometsätalouden aikaansaamaa ja todisteena siitä on 
sekä tutkimustietoa että käytännön kokemusta. 

Perustellusti voi sanoa Suomen seisoneen puujaloilla ennen, nyt 
ja tulevaisuudessa!

Edunvalvonta
Brysselissä metsäteema on yhä useammin esillä. Petri Sarvamaan joh-
dolla tehty parlamentin metsästrategia oli jonkinmoinen onnistumi-
nen. Komission kanssa on ilmeisesti haastavampaa. Green Dealin esi-
tykset kieltäisivät turvemaiden hakkuut, vanhojen metsien hakkuut 
ja asettaisi suojeluvelvoitteen 30%, LU-LUCF rakennetaan uusiksi ja 
komission kaavailut rahoituksen kestävyyskriteereiksi uhkaavat tuo-
da isoja ongelmia. Vuonna 2021 Brysselin edunvalvontaan järjestön 
on saatava lisää panoksia ja tästä kannattaa maksaa jokaisella met-
sänomistajalla.

Vuoden 2020 aikana vietiin järjestöuudistuksen vaatimia pää-

töksiä ja sääntömuutoksia kenttätasolle. Oiva-jäsenrekisteripalve-
lut otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta alkaen ja jäsenmaksut hel-
mi-maaliskuulla laskutetaan sen kautta. Metsäomistajan extranet 
– OmaMetsä – otetaan porrastetusti käyttöön vuonna 2021 tuomaa 
uusia digitaalisia jäsenpalveluja jäsenille.  

Vuonna 2021 aloittavat työnsä uudet mhy valtuustot. Valtuusto on 
ylin päättävä elin sekä tärkeä voimavara yksittäiselle yhdistykselle. Val-
tuuston yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on valita ammattimainen halli-
tus haarukoimaan tietä tulevaisuudelle.

Liiketoiminta 
Liiketoiminnan onnistuminen on yksi tärkeimmistä keinoista saavut-
taa metsänomistajan edunvalvonnalliset tavoitteet. Liiketoiminnan 
mahdollisuudet vaihtelevat toimialueen eri osissa lähes suoraan ver-
rattaes-sa puun kysyntään ja tarpeeseen. Fuusioiden – viimeisimpä-
nä Mhy Posion 1.8.2020 - myötä yhdistyksessä resursseja on pystyt-
tävä ohjamaan lähemmäs metsää ja metsänomistajia. Kaikki työlajit 
pystytään hoitamaan koko toimialueella. Onnistuneen liiketoiminnan 
avulla saavutetaan luottamus yhteistyökumppanina, palveluntuottaja-
na, työnantajana sekä parhaimpana metsänomistajan edunvalvojana. 
Hallinnon määrä on pystytty laskemaan kolmannekseen.

Näyttää siltä, että metsätaloudellinen vuosi 2020 oli kohtuullinen 
metsätaloudellinen vuosi niin metsänomistajalle kuin myös puun-
käyttäjille. Mahdollisuudet saada vuosi 2021 vielä pa-
remmaksi on suurimmalta osiltaan meidän kaikkien 
omissa käsissä, kunhan maailmanlaajuinen epidemia 
saadaan kuriin!

Hyvää alkavaa vuotta 2021!

Antti Härkönen, Mhy Koillismaa ry

Metsällisiä mietteitä vuoden vaihtuessa

talviretkellä tammikuun alus-
sa Muoniossa Pallaksen tun-
turialueella.

Muoniossa kaamos päät-
tyy jo tammikuun alkupäivi-
nä. Tähtäsin retken ajankoh-
dan tarkoituksella tuohon 
ajankohtaan. Hyvin osues-
saan ajankohta voisi tarjota 
kauniita sävyjä upeissa maise-
missa. Vietin tuntureilla neljä 

vuorokautta telttaillen. Kaksi 
ensimmäistä vuorokautta tai-
vas oli pilvessä ja sää sumui-
nen välillä lunta sadellen. On-
nekseni sää kirkastui ja toisina 
kahtena vuorokautena sain 
nauttia ainutlaatuisista het-
kistä kun kaamoksen jälkeiset 
auringon säteet saavuttivat 
tuntureiden laet ensimmäisen 
kerran. Tuo keskipäivän hetki 

kesti vain noin 20 minuuttia, 
mutta onnekseni olin oikeas-
sa paikassa oikeaan aikaan ja 
sain taltioitua ainutlaatuista 
valoa ja sävyjä sisältävän het-
ken.

Teksti ja kuvat 
Harri Paananen
Instagram: @harriproaf 

Korppisuon hanhet.

Metson soitimella.

Metsokukko ja paikalle saa-
punut koppeloneito olivat 
hippasilla kuvauspiiloni ym-
pärillä.

Muutama vuosi sitten kävin talviretkellä tammikuun alussa Muoniossa Pallaksen tunturi-
alueella.

Tuo keskipäivän hetki kesti vain noin 20 minuuttia, mutta onnekseni olin oikeassa paikas-
sa oikeaan aikaan ja sain taltioitua ainutlaatuista valoa ja sävyjä sisältävän hetken.
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MEILTÄ UUDEN VUODEN VIETTOON EDULLISESTI:
RAKETIT, PADAT, ILMAPOMMIT, SUIHKUT JA LAJITELMAT

AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

TALOUSTAVARAOSASTOLTA
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295
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RAUTAOSASTOLTALEHTIPISTEESTÄ

KESKIVIIKKO-TORSTAI 30.12.-7.1.

SATOJA TARJOUKSIA 

JOKA PÄIVÄ!

KE-LA 30.12.-2.1. MA-TI 4.-5.1. KE-TO 6.-7.1

UUDEN VUODEN 
EDULLISESTI

HERKUT
M-TAVARATALOSTA

Hartwall
PEPSI MAx
1,5 l, sis. pantin

Kananpojan
PANEROIDUT
NUggETIT
200 g

Vaasan HAMPURI-
LAISSÄMPyLÄ 
6 kpl/480 g tai 
HOTDOg SÄMPyLÄ 
12 kpl/324 g

Atria
HORNET
SIIPIPALAT
900 g

Taffel
MEgAPUSSIT
160-325 g

Atria
PERUNA-, PUNA-
JUURI- tai ITALIAN-
SALAATTI 400 g

Vihreä kivetön
RyPÄLE
500 g

SUIPPOPAPRIKA
200 g
Espanja

Aito
NAKIT
420 g

HK
ISO VIITONEN
NAKKI 900 g

Eesti Pagar
VALKOSIPULI- tai 
yRTTIPATONKI 
175 g

Malviala
cOcKTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

Kivikylän
PALVARIN
LIHAPyöRyKKÄ 350 g

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

JÄÄVUORI-
SALAATTI
Espanja

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO
625-750 g

Vaasan
TAIKA RUIS 100% 
RUISVUOKA 550 g

Kananpojan
PAISTI-
SUIKALEET
250-300 g

HK
UUNILENKKI
400 g

Saarioinen
PIzzAT
200 g

Snellman
HERKUSIENI-, 
VALKOSIPULI- tai 
KIELILEIKE 150 g

Eldorado
TONNIKALAPALAT
vedessä tai öljyssä 
185/2140 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/talous

Valio
JOgURTIT
200 g

Kulta Mokka
KAHVI
500 g

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa max 10%

Findus
fILEEPUIKOT tai 
LOHIKALAPUIKOT
250 g pakaste

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 9990

Tekninen microfleece 
väliasu

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

Safari termo
lämpÖsaappaat
-irtovuori, koot 41-48

4995

Monikäyttöinen neulottu
softshell
-pusero
jossa pidennetty selkäosa ja vahvistukset kulumi-
selle alttiissa kohdissa. Vetoketjulliset sivutaskut 
ja rintatasku. Kiristimet vyötäröllä. Hengittävä, 
tuulenpitävä ja vettähylkivä.

ProMaster
ruuvimeisseli-
kärkisarja
28-osaa

5990 450
liimapuulevyt 
esim. 18 mm, 20x100cm

Mustang kamiina
Musta teräs

199,-

- Mitat: 28,6 x 28,6 x   
  91,4 cm
- Paino: 52kg
- Lämmitysteho: 5,5 kW
- Lasiluukku

- Lämmityskapasiteetti:   
  n. 45-50 neliömetriä
- Hormiliitäntä 120 
mm on    
  takan takana

- Korkeus lattiasta 
hormilähdön 
  keskikohtaan 
780 mm

Erilaisia SEINÄ-
KALENTEREITA 

2021

Erilaisia 
AIKAMUISTIOITA 

2021

Erilaisia
mäkipulkkia
Alkaen

Erilaisia
liukureita
Alkaen

Polar
ulkotuli 
13x15 cm

ulkotuli 
4-6 h, 6 kpl

Hyvää Uutta 
Vuotta 2021!
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Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 • Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

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

LISÄTIETOJA:  www.nettimoto.com/yritys/pienkonehuolto

UUDET JA VAIHDOKIT:

TErVETULOA!

3.300€

Arctic Cat 
M-sarja
M800 153 LTD

5.900€

Arctic Cat M-sarja
M 6000 
Sno Pro 153

2.390€

Beta RR
Minicross E

2.990€

DS
90

(ALV väh.kelp.) 7.600€

Outlander
400 EFI 
TELOILLA!

16.590€

Outlander
6X6 650 XU+

(ALV väh.kelp.) 12.590€

Outlander
6X6 450 XU+

(ALV väh.kelp.) 5.990€

Outlander
500 DPS

12.990€

Traxter
HD5 base

(ALV väh.kelp.) 1.440€

Conan St-50

(ALV väh.kelp.)

7.700€

TRX
420 FA 

7.850€

49 Ranger
600 ACE

12.600€

49 
Ranger
Pro 600R E-Tec

(ALV väh.kelp.) 12.990€

49 Ranger
600 ACE

(ALV väh.kelp.) 13.040€

59 Ranger
600 ACE

(ALV väh.kelp.)

10.490€

59 Ranger
600 EFI 

(ALV väh.kelp.) 11.400€

69 Ranger
900 ACE

(ALV väh.kelp.) 7.400€

Adventure
LX 600 ACE

(ALV väh.kelp.) 4.200€

Forest

7.500€

Rave
RE 600 E-Tec 
Rs-kitillä

10.490€

WideTrak LX

2.700€

Skandic

7.800€

Summit
SP 800R E-TEC 
154

900€

Trapper
5000

1.900€

Viking 540

+ toimituskulut 400€

10.490€
59 Ranger 600 EFI + toimituskulut 300€

Summit SP 154” 
600 R E-TEC

15.340€
+ toimituskulut 300€
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Livon savotat
Koko Suomi on ollut aika 
kauan riippuvainen puusta 
ja sen jalostuksesta. Keski-
Euroopassa ja Etelä-Euroo-
passa väestön kasvu johti ai-
kaa myöten puun kysynnän 
yltämiseen pohjoismaihin. 
Aivan alkuaikoina myytiin 
ensisijaisesti tervaa, mutta 
hiljalleen myös puutavaran 
myynti lisääntyi. Kun sit-
ten sivilisaatio eteni paperin 
kulutuksen lisääntymiseen, 
avautuivat isot markkinat 
kaikille puutyypeille.

Puuta hakattiin niillä vä-
lineillä kuin oli. Ensin kir-
veellä, sitten justeerisahalla, 
myöhemmin pokasahalla, 
pukkurilla (yhden miehen 
justeeri), kaarisahalla ja 
moottorisahalla. Nämä työ-
kalut on syrjäyttänyt moto 
ja muut koneelliset korjuu-
tavat. Puunkorjuun savotta-
aika kesti pohjoisessa Suo-
messa ehkä parisataa vuotta. 
Koko Suomen alueella oli 
suuria savotoita, varsinkin 
Pohjois- ja Itä-Suomessa. 
Nämä savotat hallitsivat 
kymmenen sukupolven elä-
mää. Savotoissa oli pääpai-
no puiden kaatamisella ja 
puiden katkomisella teolli-
suuden tarpeisiin sopivak-
si. Savotoissa ajettiin puut 
hevosella jäädytettyä var-
sitietä rantaan, josta ne sit-
ten keväällä pyöritettiin tai 
heitettiin veteen, jossa vesi 
kuljetti niitä jopa satoja ki-
lometrejä edullisesti meren 
rantaan, jossa ne päätyivät 
joko ulkomaan laivoihin tai 
tehtaisiin.

Tervanpolttoaikaan puut 
kasattiin lähinnä lähelle kaa-
topaikkaa ja ladottiin ne mii-
luksi eli tervahaudaksi, josta 
kytemällä toteutetun poltto-
vaiheen jälkeen saatiin ter-
vaa ja sysiä, elikkä puuhiiltä. 
Tervanpoltto lakkasi hiljal-
leen noin sata vuotta sitten. 
Itse olen ollut 14 ikäisenä la-
tomassa tervahautaa Livon 
Seppälässä. Seppä Iivari Sili-
ämaa tarvitsi sysiä ja tervaa 
toimintaansa. Siihen aikaan 
ei enää tehty teollisessa mie-
lessä vanhoilla menetelmillä 
tervaa. 

Varsinaiset savotat olivat 
siis tukki-, halko-, tai pöllis-
avotoita. Halkotyömaat si-

joittuivat lähelle asutuskes-
kuksia ja niinpä kauempana 
olevat olivat varsinaisia sa-
votoita. Livon kylän alu-
eellakin oli isoja savotoita. 
Niistä on muistiini piirtynyt 
joitakin omalta nuoruusiältä 
joko kokemuksen tai kuule-
misen kautta. 

Hyvästä tuloksesta 
palkittiin
Näistä kuulemisenkautta 
koetuista tulee mieleen en-
simmäisenä Jakunkangas, 
jossa pomona toimi metsä-
teknikko Peurasaari, joka 
asui Rojolassa. Hänen revii-
riinsä kuului myös Koivu-
ojan alueella olleet hakkuu-
työmaat heti sodan jälkeen. 
Työmailla oli sodanjälkeen 
kannustimena tehopakkauk-
set, elikkä hyvästä tuloksesta 
palkittiin ylimääräisillä lei-
päannoksilla ja paketissa oli 
muutakin. Tähän savottaan 
liittyy tragetia, kun työmaal-
le tuli pöllintekoon Purolan 
Arvo, elikkä Arvo Illikainen. 
Arvo tiedettiin kylällä ”hul-
luksi”, hän pystyi kuitenkin 
töihin ja sai siis metsäpals-
tan.  Peurasaari kävi nor-
maalilla valvontakäynnillä 
eri palstoilla ja tuli terveh-
timään myös Arvoa. Arvon 
mustaan hetkeen kuului, 
että hän pyysi työnjohtajal-
ta pienoiskivääriä itselleen. 
Arvon kerrottiin kertoneen, 
että kun Peurasaari ei an-
tanut sitä hänelle niin hän 
päätti ottaa sen ja otti koivu-
kangen, jonka kolmas lyönti 
tuotti tuloksen ja työnjohtaja 
menetti henkensä. Traagista 
oli Arvon kerronta, että oli 
sillä kovat kädet, kun vas-
ta kolmas kerta meni läpi. 
Arvo oli tämän jälkeen lop-
puikänsä laitoshoidossa.

Livolla lahjakkaita 
ihmisiä
Koivuoja tuli minullekin 
myöhemmin tutuksi, kun 
olin siellä metsän istutuk-
sessa noin 15 ikäisenä ja 
myöhemmin, kun Aro Art-
tu oli ”halko ”grynterinä” 
ja minä tein metrisiä halko-
ja Arttu Niskalan yhtiölle. 
Asuimme Koivuojan käm-
pillä. Jakunkankaan alueella 

hakkuut kestivät aika kau-
an. Sieltä minun muistini 
painopiste siirtyi Kirsiojalle 
ja muualle alueen savotoi-
hin. Ensin kuitenkin haluan 
todeta Livon ihmisten johta-
mispanoksen työmailla.

Livon kylän entisiä ihmi-
siä miettiessä, tulee tulok-
seen, että ihmiset siellä oli-
vat keskimäärin lahjakkaita. 
Tämä ilmeni monista työn-
johtajista, joita kylältä löy-
tyi. Ensimmäisenä mieleeni 
tulee oma isäni Juho Au-
kusti, joka menetti isänsä 
3-vuotiaana ja äitinsä 6-vuo-
tiaana ja oli sitten huutolais-
poikana Juutisessa. Siellä 
Jaakon kanssa hän harjoit-
teli laskemista ja sai opetus-
ta kiertokoulussa. Isä eteni 
sitten kassööriksi metsätyö-
maille ja työnjohtajaksi ja 
piirityönjohtajaksi. 

Livon kylässä, oli run-
saasti näitä esimiesasemaan 
edenneitä henkilöitä. Ala-
vainion Erkki, eli Erkki Sal-
mela ja hänen veljensä Jaak-
ko Salmela, Piilo Jaakko, 
olivat työnjohtajia, Puha-
kan Väinö, elikkä ”Partaväi-
nö” oli Livojoen uittopääl-
likkö, Liikasen Jussi toimi 
myös työnjohtajana. Nuo-
rempaa metsätyönjohtaja-
polvea oli Erkki Uusi-Illi-
kainen elikä Rajalan Erkki. 
Metsäopistosta valmistui 
ensimmäisenä livolaise-
na Tanilan Sakke, elikä Sa-
kari Puhakka, myös veljen-
sä Lauri kävi metsäopiston. 
Karvalakkityönjohtajak-
si eteni perheenVäinö Pu-
hakka, joka oli vetämäs-
sä Sotivaaran isoa savottaa 
Sarakylässä. Väinö Haara-
hiltunen, elikä Pöhölän Väi-

nö, joka oli Pölökkänän uk-
koherra silloin, kun menin 
ensi kertaa kauemmas sa-
vottaan. Pölökkänä on koski 
Livojoessa lähellä Posiota. 
Käkelän Jaakko, elikkä Jaak-
ko Kokko kävi myös metsä-
opiston ja toimi eri alueil-
la Ranua, Kemijärvi, Vaala 
metsäalan esimiestehtävis-
sä. Visa Otto, Elikkä Otto 
Illikainen teki pitkän uran 
työnjohtajana Metsähalli-
tuksen rakentamispuolella. 
Eepi Kokko, elikä Hietakan-
kaan isäntä, Myös Roope 
Kyngäs, eli Tammi Roope 
toimi työnjohtajana. Hy-
vin edustava joukko ihmi-
siä johtotehtävissä pieneltä 
kylältä. Vastuuta tuli, kun 
oli luonnetta. Monesti joh-
totehtäviin päässeet tuovat 
myös työtä alueelleen. 

Ammattinimikkeiden 
rikkautta
Nämä edellä mainitut olivat 
omissa savotoissaan ykkö-
siä. Heitä kutsuttiin yleensä 
tittelillä Ukkoherra. Heidän 
alaisuudessaan oli sitten eri-
laisia ammattimiehiä. Oli 
”metänhiihtäjät, elikkä mie-
het, jotka antoivat hakku-
palstat ja valvoivat työ-
tä metsässä, oli lukumiehiä, 
jotka pöllisavotassa lukivat 
palstan tulokset. Toimistos-
sa oli mahdollisesti aputyön-
johtaja ja kassööri, joka laski 
palkat, pidätti verot ja mak-
soi palkat käteisellä. Tuk-
kisavotassa ja ajosavotassa 
oli sitten mittausryhmä, jos-
sa oli saksimies, ylöspanija, 
saksimiehen sihteeri, ja mer-
kinlyöjä. Keittiössä oli kok-

ki ja apulaisia. Uittotyömaal-
la uittopäällikön apulaista 
kutsuttiin tulipiipuksi. Heil-
lä oli alaisenaan kymppejä, 
jotka vastasivat työryhmän-
sä kanssa jostain osa-alu-
eesta. Savotassa voi olla 
myös myymälä, jonka hoi-
taja oli yleensä itsenäinen, 
mahdollisesti jonkin yrityk-
sen työntekijä. Sitten oli vie-
lä pehtuuri, jolla oli monta 
lempinimeä. Hänelle kuu-
luivat siivoukset ja huolto-
asiat. Uiton huoltovene oli 
sohovene, jossa kulki kok-
ki, eväät ja kokin tarvitsemat 
apulaiset.

Savottaa voidaan verra-
ta siis isohkoon yritykseen, 
joka toimi erillään yhteis-
kunnasta ja pärjäsi omillaan. 
PUI

Kämpillä iltoja käytettiin kortinpelaamiseen ja myös erilaisien voimankäytön kilpailuihin.

Uitto oli tapahtuma, joka oli aina keväinen tarinapäätös.
Hevonen oli savotoitten kuljetusväline. Kuljetusreitit jäädytettiin ja niinpä voitiin kuljettaa 
jopa 50 tukin kuormia.
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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

Oulunkaaren terveyspalvelujohtajaksi Liisa Cajan-Suokas
Oulunkaaren yhtymähalli-
tus on valinnut Oulunkaa-
ren kuntayhtymän terveys-
palvelujohtajan virkaan 
lääketieteen lisensiaatti, 
yleislääketieteen ja tervey-
denhuollon erikoislääkäri 
Liisa Cajan-Suokkaan. 

Cajan-Suokas on työs-
kennellyt muun muassa 
Haapaveden terveyskes-
kuksen johtavana lääkäri-
nä, Siikalatvan terveyspal-
velualueen ylilääkärinä ja 
PPSHP:n asiantuntijalääkä-
rinä sekä erilaisissa kehit-
tämis- ja johtamistehtävissä 

Terveystalolla ja ODL:lla. 
Myös Oulunkaari on hänel-
le entuudestaan tuttu, sillä 
hän on työskennellyt muu-
tamia vuosia sitten Uta-
järvi-Vaala-palvelualueen 
vastaavana lääkärinä.

Kuntayhtymän hallinto-
säännön mukaan terveys-
palvelujohtajan tehtävä-
nä on terveyspalvelujen 
ydinprosessin kokonais-
valtainen, tehokas ja tu-
losvastuullinen johtami-
nen siten, että toiminta 
toteuttaa terveyspalveluil-
le asetettua visiota ja stra-

tegisia tavoitteita. Terveys-
palvelujohtaja vastaa siitä, 
että terveyspalvelut tuote-
taan yhdenmukaisin toi-
mintaperiaatteiden kaikil-
la yhteistoiminta-alueen 
palvelualueilla. Terveys-
palvelujohtaja huolehtii ter-
veyspalvelujen sisäisen sy-
nergian hyödyntämisestä ja 
yhteistyöstä muiden palve-
lualojen, viranomaisten ja 
kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa.

Terveyspalvelujohtajan 
tehtäviin sisältyvät johta-
van lääkärin tehtävät, ja hän 

toimii terveyspalvelujen 
seudullisena palvelujohta-
jana. Terveyspalvelujohtaja 
huolehtii terveyspalvelujen 
strategisesta ja operatiivi-
sesta johtamisesta yhdessä 
alueellisten vastuuhenkilöi-
den kanssa.

Oulunkaari tiedotus 

Terveyspalvelujohtaja 
Liisa Cajan-suokas.
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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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVi-tuotteiden varastovalikoiman

Etäilyä ja  
kyläluutailua 
Kyläneuvostoissa siirryt-
tiin uuteen aikakauteen, kun 
elo- ja marraskuussa otettiin 
etäkokoukset käyttöön. Ko-
kouksen yhteydet avattiin 
kaupungin päästä ja eri ky-
lien toimipisteissä oli osallis-
tujia kahvin lomassa kuunte-
lemassa ja kantaa ottamassa. 

Syksyn aikana tehtiin ky-
läkierrokset Pudasjärven Ke-
hitys Oy:n kanssa.  Ehdimme 
kiertää 11 kylää ja 12: een eli 
Livolle oltiin etäyhteydellä. 
Kylien monimuotoisuus ja 
erilaisuus tuli esille. Kävim-
me vapaata keskustelua ky-
lällä jo olevista toiminnoista 
ja palveluista. Avoimen kes-
kustelun tarkoituksena oli 
herättää ajatuksia vielä ui-
numassa olevista mahdol-
lisuuksista. Niitä löytyikin 
runsain mitoin ja avaimet 
ovat nyt yhdistystoimijoilla. 

Kylillä ja eri yhdistyksis-
sä toiminta ei koronapande-
mian vuoksi ole voinut olla 
samalla tasolla kuin normaa-
listi. Mikä riemu se onkaan 
sitten, kun joskus päästään 
taas yhteisiin tilaisuuksiin ja 
näkemään toisiamme. Toi-

Vuoden päättyessä on aika kääntää katseita 
hetkeksi päättyvään vuoteen. Äkkiseltään voisi 
ajatella, että koronapandemian vuoksi kylillä ja 
järjestökentällä olisi ollut hiljainen kausi, mutta 
elekääpä hättäilkö. Kyllä on näköjään Ramppa 

kalakattanut aika railakkaasti. 

Vilakka vuosi 2020 – katseet ensi vuoteen

saalta monia asioita on huo-
mattu voivan järjestää myös 
virtuaalisesti. 

Poikkeusoloissa  
yhteisöllisyys  
punnitaan
EU-ruokakassien jako 
Työpetarin johdolla yh-
teistyössä kyläyhdistys-
ten kanssa onnistui tou-
kokuussa niin hyvin, että 
samaa toimintamallia jat-
kettiin syksylläkin. Touko-
kuussa toteutettiin lyhyel-
lä varoitusajalla puhelut yli 
80-vuotiaille yhteistyössä 
Seurakunnan, SPR:n ja kau-
pungin kanssa. Ennätystul-
vakin ehti olla uhkana, jo-
ten tulvainfokirjeet lähtivät 
kyläyhdistysten sähköposti-
ketjujen ja kylien infotaulu-
jen kautta eteenpäin. 

Erityisesti Poplin eli Poh-
jois-Pohjanmaan Liikunta 
ry:n hankkeet Yhdistyksis-
tä hyvinvointia ja Hyvin-
vointitupa on otettu ilolla 
vastaan. Osittain on voitu 
järjestää toimintaa paikan 
päällä, osittain on menty 
etäyhteyksillä.  

Järjestöyhdyshenkilönä 

minulle kuuluu tiedon ke-
ruu. Kerätyn tiedon pohjalta 
olen koostanut Pudasjärven 
toimintamallia eri asiakirjo-
jen muotoon. Niin järjestöjä 
kuin valiokuntia on kuultu 
valmisteluvaiheen eri vai-
heissa. Lopulliset päätökset 
tekee kaupunginhallitus. 

Valmistelussa on Järjes-
töyhteistyön asiakirja ja Yh-
teisöllisyysohjelma. Yhdis-
tysten investointitukien ja 
kehittämis- ja toimintatuki-
en periaatteista kaupungin-
hallitus on tehnyt päätökset 
joulukuussa.  

Viestintä:
Kylä lähtee –kilpailussa ky-
lät itse ovat tuottaneet ma-
teriaalin omasta asuinpai-
kastaan ja mainostoimisto 
teki oman logon ja nettisi-
vun. Aineistoa tuli runsaas-
ti ja vain osa voitiin ot-
taa käyttöön. Loppu on nyt 
koottuna ja kylät voivat 
hyödyntää niitä omissa vies-
tintäkanavissaan. Kaupunki 
tulee hyödyntämään myös 
omassa viestinnässään ai-
neistoa mm. ”järjen äänel-
le” -sivustolla. Kukapa muu 
kuin kuntalainen itse on pa-
ras kertomaan siitä miksi 
asuu juuri täällä. Vastaavaa 
kuntamarkkinointia ei tie-
tääksemme ole muualla Suo-
messa vielä tehty. 

Osa kylistä ja yhdistyksis-
tä on lähtenyt tiedottamaan 
reippaasti omista toimis-

taan. Kun on kerran saanut 
rohkeutta kirjoittaa tai lait-
taa kuvia yhteisestä toimin-
nasta, niin huomaa, ettei se 
nyt niin kummallisia vaadi-
kaan. Parasta on, kun kertoo 
asioista niiden oikeilla nimil-
lä eikä yritäkään tehdä liian 
hienoa. Kuin ihminen ihmi-
selle.  

Myös molemmat paikal-
lislehdet pitävät kylien ja 
yhdistysten asioita aktiivi-
sesti esillä. Erityisesti yh-
distysagentin rooli on ollut 
merkittävä tiedon levittämi-
sessä. 

Tuet
Koronaviruspandemias-
ta johtuen vuodelle 2020 
myönnettyihin kehittämis- 
ja toimintatukiin saatiin 
muutoshakemusten tulva 
marraskuussa. Hakemuksis-
sa pyydettiin pääsääntöises-
ti tuen käyttöoikeuden siir-
toa vuodelle 2021. Vuoden 
2021 tukikierroksen valmis-
telu venyy talouden tasa-
painotusohjelmasta johtuen 
tammikuun alkupuolelle. 
Hakuaika tulee olemaan 
11.1.-7.2.2021.

Vuoden  
merkkihenkilö  
yhdistystoiminnan 
piiristä 
Pudasjärven yrittäjät valitsi-
vat vuoden merkkihenkilök-
si 4H:n toiminnanjohtajan 

Tiina Salonpään. Lämpimät 
onnittelut Tiinalle –olet kyl-
lä mainio energiapakkaus ja 
tuotat esimerkilläsi paljon 
iloa ympärillesi. 

Vuosi on ollut erikoinen, 
mutta tästäkin selvitään yh-
dessä. Jospa ensi vuonna 
voimme taas tavata normaa-
listi. 

Toivotan kaikille 
onnekasta uutta vuotta! 

Sinikka Mosorin
palvelusuunnittelija, 
hankkeet ja  
järjestöyhteistyö
Pudasjärven kaupunki 

sinikka Mosorin.

-  Asiantuntija- ja  
isännöintipalvelut 

 (tiekunnat, vesiosuus-
kunnat, haja-asutus-
alueen jätevesi- ja 
jätehuoltoasiat)

-  Yksityisteiden ja 
jätevesijärjestelmien 
rakennuttamispal-
velut (suunnittelu, 
valvonta, avustusten 
hakeminen ym.)

Tarkempaa tietoa palveluis-
ta verkkosivuillamme osoit-
teessa www.rtinfra.fi

Ota yhteyttä, laitetaan 
lakisääteiset tie-, vesi- ja 
jätevesiasiasi kuntoon!

Ritva Kinnula
p. 0400 151 394
ritva@rtinfra.fi
Sivakkatie 11

93100 Pudasjärvi

PUDAS-
TORI

SEKALAISTA

Korpitie 1 pihaa ja 
P-paikkaa  

ei sAA HieKOiTTAA!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /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.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKISyötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.
PUDASJÄRVI -lehti

Vuoden ensimmäinen 
Pudasjärvi-lehti ilmestyy to 7.1.2021, 

 Lehti painetaan poikkeukselisesti ti 5.1.
Lehti jaetaan Kalevan jakamana pe 8.1. ja  

Posti jakaa lehden to 7.1.
Aineistot ma 4.1. klo 10 mennessä.

pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

VOIMAUTTAVA VALOKUVA 
-NÄYTTELY
Tule katsomaan ja pysähdy kokemaan 
valokuvan voimauttava vaikutus!
Pudasjärven kirjastossa (Tuulimyllyntie 4) 
tammikuussa 2021.

Näyttelyn toteuttavat yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin työllisyyspalveluiden Vahvaksi - osa-
työkykyisten työllistäminen -hanke, Likistä Digiä 
-hanke ja Mielen aallot - Hyvän olon palvelut.

LISÄTIETOJA
Aili Jussila, projektipäällikkö
p. 040 587 4971
aili.jussila@pudasjarvi.fi 

Taksi Piipponen Oy
Hyvää Uutta Vuotta kaikille!

Kansallinen sote-uudistus on edennyt 8.12. eduskunnan käsit-
telyyn. Pohjois-Pohjanmaan (ja Oulunkaaren) alueella valmiste-
lua tehdään POPsote-hankkeessa, jonka yksi osa on Sote-pal-
velustrategia-hanke. Sote-palvelustrategia toimii valmistelevana 
hankkeena tulevan hyvinvointialueen strategiatyölle. Hankkees-
sa luodaan yhtenäistä näkemystä tulevan hyvinvointialueen 
sote-palveluista. Työn tavoitteena on rakentaa Pohjois-Pohjan-
maan sote-palveluista ihmislähtöinen ja alueen erityispiirteitä ja 
tarpeita vastaava kokonaisuus. Sote-palvelustrategiatyön koor-
dinoinnista osana POPsote-hanketta vastaa Oulunkaaren kun-
tayhtymä. 

Yksi sote-palvelustrategiatyön ensimmäisistä askelista otet-
tiin työpajassa, johon kokoontui yli 100 tulevan hyvinvointialu-
een toimijaa. Työpajassa kuultiin ajankohtaiskatsaus valmistelun 
etenemisestä ja keskusteltiin sote-palvelustrategiatyön paino-
pisteistä ja tavoitteista. Tilaisuus toteutettiin videoyhteyksiä 
hyödyntäen koronaturvallisesti. Tapahtumassa kuultiin tervei-
set niin alueelliselta kuin kansalliseltakin taholta. Muun muas-
sa kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjoh-
taja Markus Lohi kävi kertomassa juuri eduskuntaan menneen 
lainsäädäntöesityksen etenemisestä ja Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma valotti alueen tilannetta ja 
tulevaisuudennäkymiä. 

Työpajan yhtenä tavoitteena oli kartoittaa ja nostaa esille 
toimijoiden näkökulmia sote-palvelustrategian pohjaksi. Kes-
kusteluissa nostettiinkin esille laajasti eri teemoja, joita strate-
giatyössä on huomioitava. Erityisesti asiakasnäkökulman huomi-
oiminen, tiedolla johtaminen sekä osaavan työvoiman saatavuus 
tuotiin esille kärkiteemoina. Tilaisuuden lopussa päästiin myös 
priorisoimaan sote-palvelustrategiatyön tärkeimpiä tavoitteita 
lähes 50 eri teeman joukosta. Edellä mainittujen lisäksi kärki-
teemoiksi nousivat muun muassa sujuvat ja oikea-aikaiset pal-
veluketjut, ennalta ehkäisevä työ ja lasten ja nuorten hyvinvointi 
sekä luottamuksen ja uudenlaisen kulttuurin luominen.

-Pohja uudistukselle luodaan yhdessä keskustellen, alueem-
me eri tahoja kuunnellen ja erityispiirteet huomioiden. Saimme 
hyvää evästystä työhön ja pyrimme laajasti ottamaan huomi-
oon esille tulleet näkökulmat. Työtä jatketaan yhdessä kunta-
laisten, henkilöstön, luottamushenkilöiden, sote-yritysten ja 
-järjestöjen sekä muiden kumppaneiden kanssa, kertoo sote-
palvelustrategiatyön projektipäällikkö Anu Vuorinen Oulunkaa-
relta.

Oulunkaari tiedotus 

Sote-palvelustrategiatyö 
etenee Oulunkaarella 

Eeva Lehtola antaa mielipidekirjoituksessaan (Pudasjärvi-lehti 
23.12.2020) palautetta Kelan palvelupisteen postilaatikon sul-
kemisesta. 

Kelan Pudasjärven palvelupisteen ulkoseinässä oleva asiakas-
postilaatikko on ollut kesästä asti suljettuna koronaepidemian 
ja toimihenkilöiden etätöiden takia. Postilaatikkoon kiinnitetys-
sä tiedotteessa on ohjeistettu, miten hakemukset ja liitteet voi 
toimittaa Kelaan. 

Nopeimmin hakemukset ja liitteet tulevat perille Kelan asi-
ointipalvelun kautta verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. 
Asiakirjat voi myös aina postittaa Kelaan maksutta. Postimerk-
kiä ei tarvita, kun lähetät kirjeen osoitteeseen: Kansaneläkelai-
tos, Tunnus 5002877, 00006 VASTAUSLÄHETYS.

Arto Rautio
Pohjoisen vakuutuspiirin johtaja, Kela

Hakemukset ja liitteet voi 
toimittaa Kelaan 

verkossa tai postitse

EläKElIITON  PUDASJäRVEN  
YhDISTYS RY 

eläkeliiton kerhojen alkaminen 
v. 2021 siirtyy koronan 

kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Ilmoitamme myöhemmin uuden ajankohdan 

lehdessä ja nettisivuilla. 
Toivomme kaikille jäsenillemme turvallista Uutta Vuotta! 

eläkeliiton hallitus

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
Kokouspaikka: 
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte, 
Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte
Kokousaika: 27.5.2018 klo 10.00 

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous.
Kokousaika: ma 11.1.2021 klo 10.00.
Kokouspaikka: Teams-kokous.
Kokoukseen voi osallistua ilmoittautu-
malla torstaihin 7.1. mennessä 
minna.hirvonen@syote.fi. 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Ei tilaisuuksia 

Jumalan siunausta 
uuteen vuoteen 2021!

Jo vanha vuosi mennyt on, 
sun kiitos, Jeesus, olkohon,  
kun olet meitä suojellut ja                               
vaaroissamme varjelut. Virsi 36:1 

pudasjarvi.fi

TALVIUINTIPAIKKA 
PIETARILAN LÄHILIIKUNTA- 

PUISTOON AVATTU

OHjEITA KÄyTTÄjILLE:
-   Uudet uimarit voivat lunastaa avaimen 35 € 

hintaan koko kaudeksi Puikkarista, hinta sis. 
10 € pantin. Viime kauden käyttäjien toivotaan 
maksavan tulevan kausimaksun 25 € Puikkariin 
aukioloaikoina.

-   Käytössä lämmin pukeutumistila. 

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi Heino p. 0400 346 
097. Toiminnan kehittämisestä ehdotuksia ja palaut-
teita ottaa vastaan PuU Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupunki 

Talviuintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi.

Pudasjärven Urheilijat tiedottaa, että vuoden 2021 Umpihanki-
hiihdon MM-kilpailua 5.- 7. helmikuuta ei järjestetä edelleen jat-
kuvan Covid-19 tilanteen vuoksi. 

-Vaikka kilpailun aikana oltaisiin enimmäkseen maastossa, on 
tartunnan vaara kuitenkin suuri. Seuraava Umpihankihiihdon 
MM-kilpailu järjestetään 11.-13. helmikuuta 2022, jolloin kaik-
ki ovat tervetulleita Pudasjärven Syötteen upeisiin maisemiin, 
kertoo Pudasjärven urheilijoiden puheenjohtaja Kirsi Hanhela. 

Umpihankihiihdon 
MM-kisat siirtyvät vuodella

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Gynekologi Liisa Karinen pe 8.1.
Yleislääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri  

Olli Heikkilä vastaanotto ti 19.1.

Lähestyy hetki vuoden uuden,
uusia kokemuksia luvassa luulen.

Hetkiä elettäväksi
ja lupauksia lunastettavaksi.

Yksi asia ei muutu.
Lasken meidät aina ystäviksi.

Siis kun räiskyy taivaalla loiste rakettien,
vietän hetken ystäviä muistellen.
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Pam Pudasjärven os 208 sihteeri Outi Ojala ja puheenjohtaja Paula soronen toteavat osas-
ton ammattialoihin kuuluvan lähes kaikki palvelualojen alat. 

Tämä vuosi on ollut todel-
la poikkeuksellinen. Johtu-
en koronasta ja sen tuomis-
ta haasteista eri työpaikoilla. 
Palvelualoilla työskente-
levät ovat joutuneet veny-
mään äärirajoille. Alkuun oli 
sekavat tiedot, miten koro-
nan kanssa edetään, maam-
me hallitus asetti rajoituksia 
sitä mukaan, miten tauti le-
visi. 

Sen johdosta hiihtokes-
kukset suljettiin pikaisel-
la aikataululla. Sulkeminen 
tapahtui juurikin kiireisem-
män sesongin ollessa tu-
lossa. Ravintolat ja hotellit 
sulkivat ovensa. Kausityön-
tekijät lomautettiin, sekä 
työsuhteet purettiin. Töi-
hin jäänyt henkilökunta 
teki kaikkensa, ettei koro-
na pääsisi leviämään. Mut-
ta se ei riittänyt, uusia rajoi-
tuksia tuli niin matkailuun 
kuin ravintoloihin. Alettiin 
supistamaan, ravintoloiden 
aukioloaikoja sekä asiakas-
määriä. Tämä toi haastei-
ta ravintoloille ja tässä vai-
heessa ravintoloita laitettiin 
lisää kiinni ja henkilökuntaa 
lomautettiin lisää. Moni ra-
vintola-alan yrittäjä ei voi-
nut uskoa todeksi, että miksi 
heitä ”rangaistaan” ja sään-
töjä vain tiukennetaan ra-
vintola puolella. Tämä joh-
ti siihen, että todella moni 
matkailu- ja ravintola-alan 
yrittäjä joutui lopettamaan 
liiketoimintansa, sekä todel-
la moni on tehnyt konkurs-
sin.

Kaupan puolelle  
lisätyövoimaa
Kaupan puolella elettiin 
myös mielenkiintoisia ai-
koja. Joka päivä mietittiin, 
että mitkä, on uudet rajoi-
tukset. Tuleeko lomautuk-
sia vai saadaanko olla töis-
sä. Ainut mikä oli loppujen 
lopuksi varmaa, oli se, että 
kaupat pysyvät auki. Nii-
hin tarvittiin lisätyövoimaa. 

Pam Pudasjärven osaston 208 kuulumiset vuodelta 2020
Tämä ratkaistiin tekemällä 
sisäisiä siirtoja työpaikkojen 
välillä. Ravintola, sekä lii-
kenneasematyöntekijät me-
nivät kauppaan töihin. Osa 
työskenteli paikkakunnalla 
ja osa kulki naapurikunnas-
sa töissä. Kaupan alalla moni 
lomautuksen saanut kutsut-
tiin takaisin töihin. 

Kaupan työntekijät ve-
nyttivät päivää, jotta pystyt-
tiin pitämään kaupat auki. 
Jos joku sairastui, niin toinen 
oli valmis tulemaan vapaa-
päivältä töihin. Tsempattiin 
toinen toisiamme jaksamaan 
ja ajateltiin, että kyllä tämä 
syksyyn mennessä helpot-
taa. Oli hienoa nähdä, mi-
ten kaupan työntekijät otti-
vat vastaan meidät, jotka ei 
ikinä oltu kaupan puolella 
työskennelty. Jaksoivat neu-
voa kärsivällisesti mitä pi-
tää tehdä ja koska. On, mei-
naan pikkusen eri maailma 
mennä kokin hommista tai 
liikenneasematyöntekijän 
hommista sinne kauppaan 
töihin. 

Siivoojilla venymistä
Jos me ei päästy kaupan, ra-
vintolan ja matkailun puo-
lella ” helpolla” niin eivät 
päässeet siivoojatkaan. Heil-
lä työmäärä kaksinkertais-
tui, jollei jopa kolminkertais-
tunut koronan myötä. He jos 
ketkä venyivät. Tuli tehosii-
vousta, mutta ei juurikaan li-
sää aikaa suorittaa kaikkea 
sitä koronan tuomaa lisätyö-
tä. Työvoimatarve kasvoi, 
mutta mistäs otat työnteki-
jöitä, kun kaikki oli jo töissä. 
Jo olemassa olevat työnte-
kijät, alkoivat kevään aika-
na väsymään. Vapaapäiviä 
oli siirretty vallitsevan ti-
lanteen takia. Siivoojille, lai-
toshuoltajille, kiinteistöhuol-
tajille ym ISO KIITOS. Ilman 
teitä Pudasjärven koronalu-
vut olisivat todennäköisesti 
aivan toiset. Te huolehditte 
siitä, että paikat olivat siistit 

ja desinfioitu.
Kuten huomataan mei-

dän osaston ammattialoihin 
kuuluvat lähes kaikki palve-
lualojen alat. Moni työnteki-
jä oli tyytyväinen, että kuu-
luu ammattiliittoon. Sieltä 
sai avun kiperässä tilantees-
sa. Olethan sinäkin jo am-
mattiliiton jäsen? Jos et niin 
liittymään pääset www.
pam.fi  Vain jäsenenä saat 
ammattiliiton tuomat edut. 
Kuten ilmaisen neuvonnan 
työsuhdeasioissa, tarvitta-
essa ammattiliiton lakiavun 
riitatilanteessa työnantajan 
kanssa. Sekä ilmaisia koulu-
tuksia, ja monia muita etuja.

Taivalkosken ja 
Pudasjärven osastot 
yhdistyivät
Mutta mitäs osasto on teh-
nyt tänä vuonna? Olemme 
pitäneet sääntömääräiset ko-
koukset Teamsin välityksel-
lä. Taivalkosken osasto yh-
distyi Pudasjärven osastoon 
toukokuun lopussa. Syyko-
kous pidettiin 8.12. Hotel-
li Kurenkoskessa. Vieraana 
meillä oli Pamin Pohjois-
Suomen aluepäällikkö Mik-
kel Näkkäläjärvi.

Kokouksessa vahvistet-
tiin uudet jäsenedut osas-
tomme jäsenille. Osastomme 
jäsenet saavat käyttää uima-
hallipuikkaria/ kuntosalia 
yhden euron omavastuulla 
ilman rajoitusta. Muistathan 
pitää jäsenkortin mukana, 
joko muovisen tai mobiili-
kortin. Tämä etu on henki-
lökohtainen. Kortissa pitää 
näkyä osastomme numero 
208. Jäsenet ovat oikeutettu-
ja osallistumaan osastomme 
järjestämille retkille/ tapah-
tumiin. Sekä jäsenet voivat 
vuokrata Oulun osaston 710 
mökkiä, joka sijaitsee Pudas-
järvellä Pitkäkoskella. Mök-
kivaraukset osasto710@hot-
mail.com Kaija Jäntti 050 436 
1028

Vuosi 2020 on ollut monin tavoin haastava. Eri-
tyisiä vaikeuksia on kohdannut moni palvelu-
alan yritys ja työntekijä. Elämä koronaviruk-
sen kanssa on ollut jatkuvaa trapetsitaiteilua ja 
työttömänäkin on maassa jo yli 300 000 ihmis-
tä ja lomautettunakin lähes 80 000. Tällä het-
kellä suuret odotukset kohdistuvat koronavi-
rusrokotteisiin. Ei voi kuin toivoa, että ihmiset 
ottaisivat aikanaan rokotteet ja että ne toimisi-
vat todella. Toimiva rokote riittävällä kattavuu-
della taitaa olla ainoa tie ulos tästä kurimukses-
ta, jonka epidemia on mukanaan tuonut. 

Toivoa sopii myös, että koronaviruksen tuo-
mat muutokset ovat tuoneet tullessaan myös 
jotain hyvää: ehkä ihmisten arvostus etulinjas-
sa työskennelleitä myyjiä, tarjoilijoita, siivoojia, 
vartijoita, hoitajia, poliiseja ja monia muita koh-
taan on kasvanut tänä vuonna.

Vuodelta 2021 toivomme kaikki parempaa. 

Toivon mukaan epidemia saadaan hallintaan, yh-
teiskunta avautuu, taloustilanne lähtee kohen-
tumaan ja ihmiset pääsevät jälleen matkusta-
maan ja läheistensä luo. 

Rauhallista uutta vuotta 2021! 

Mikkel Näkkäläjärvi
Pamin Pohjois-Suomen aluepäällikkö

Aluepäällikön tervehdys:

Hyvät ystävät, pamilaiset!

Muistattehan päivittää 
yhteistietonne Pamiin ja var-
sinkin sähköpostiosoitteet 
olisi hyvä päivittää, jaamme 
sen kautta tietoa tapahtu-
mista sekä kokouksista.

Tänä vuonna jouduimme 
peruuttamaan kaikki suun-

nitellut tapahtumat koronan 
ja sen tuomien rajoitusten ta-
kia. Mutta jospa vuosi 2021 
olisi erilainen ja saisimme 
järjestää suunnitellun pikku-
joulureissun Rukalle. 

Hyvää ja vieläkin  
parempaa uutta  

vuotta 2021!

Paula Soronen, 
Pam Pudasjärven os 208 
puheenjohtaja

Voimauttavia valokuvia kirjastolla

Hankkeen voimauttavan valokuvauksen ryhmät toteutettiin etäpalveluiden kokeiluna. 
Kaikkia ryhmiä on ollut vetämässä Tarja Hemmilä, joka on kuvaamassa näyttelykuvaa. 

Pudasjärven kirjastolla 
on voimauttava valokuva 
-näyttely tammikuussa 2021 
kirjaston aukioloaikoina. 
Upeita valokuvia on koot-
tu näyttelyyn useiden ryh-
mien voimakuvista. Kuvat 
ovat kirjaston perällä olevas-
sa takkahuoneessa, jossa on 
oma rauha pysähtyä katso-
maan ja kokemaan valoku-
van voimauttava vaikutus. 
Näyttelyn ovat toteuttaneen 
Pudasjärven kaupungin 
työllisyyspalveluiden Vah-
vaksi - osatyökykyisten työl-
listäminen -hanke, Likistä 
Digiä -hanke ja Mielen aallot 
hyvänolon palvelut.

Vahvaksi-hankkeen ver-
taistukiryhmän yhtenä toi-
mintamenetelmänä on 
käytetty voimauttavaa valo-

kuvausta. Osa koskettavis-
ta kuvista on ryhmäläisten 
kokemuksista oman vah-
vistumisensa taipaleelta. Li-
kistä Digiä -hankkeessa on 
kehitetty työllisyyspalve-
luiden etäpalveluita. Hank-
keen voimauttavan valoku-
vauksen ryhmät toteutettiin 
etäpalveluiden kokeiluna. 
Kaikkia ryhmiä on ollut ve-
tämässä Tarja Hemmilä Mie-
len aallot yrityksestä. 

-Minulle kokemus oli sy-
vällinen, vahva, lempeä ja 
antoisa. En voinut uskoa 
kuinka paljon ajatuksia ja 
mielikuvia se toikaan esil-
le. Vaati paljon miettimistä 
ja ajatustyötä paneutua sii-
hen, mitä minä haluan ku-
villa tuoda esille itsestäni. 
Oma lähtökohtani oli tuoda 

esille minun omaa luonto-
suhdettani, kuvata sitä, mi-
ten saan voimaa luonnosta, 
kertoo Aili Jussila Vahvaksi-
hankkeesta. 

Uuden vuoden voi aloit-
taa vaikka näin syvällises-
ti. Pysähtyä rauhassa kat-
somaan varmasti jokaiselle 
jotain tunteita herättäviä va-
lokuvia ja samalla tutustua 
voimauttavan valokuvauk-
sen menetelmään. Näyttely-
tilassa on runsaasti tilaa, jo-
ten turvavälejä on helppo 
noudattaa. Toivomme näyt-
telyn kävijöille vaikuttavia 
kokemuksia näiden huikei-
den kuvien äärellä.

Pudasjärvi-lehti 

Mikkel 
näkkäläjärvi vieraili 
Pudasjärven Pamin 

kokouksessa.



12 TPnro 53PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti31.12.2020 31.12.2020nro 35

Ari-Pekka Timlin
maatilat 

puh. 040 541 6991

Jarmo Vainionpää
kotitaloudet 

puh. 040 346 3702

Leena Kipinä
palvelumyyjä, 
asiakaspalvelu

puh. 044 430 9091

Sari Pähtilä
palvelumyyjä, 
asiakaspalvelu

puh. 044 431 4255

Riikka Vuolle
yritykset

puh. 040 077 3082

Riitta Moilanen
sijoitusasiantuntija
puh. 040 707 8536

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy. 
Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

 

Saat kaikki vakuuttamisen, 
sijoittamisen ja säästämisen 
palvelut omasta 
elämänturvayhtiöstäsi 

Palvelemme Pudasjärven toimistolla ajanvarauksella.

Varaa aika paikallisille asiantuntijoillemme, niin varmistat, 
että olemme täällä sinua varten juuri sinulle sopivaan aikaan. 

Voit varata ajan osoitteessa lahitapiola.fi/ajanvaraus tai 
puhelimitse 08 814 2500. 

Keskittämällä voit säästää vakuutusmaksuissa 17% 
ja saada lisäksi S-ryhmän bonusta jopa 5%.

Tarkemmat tiedot Omaedusta 
ja S-ryhmän Bonuksesta löydät: 
lahitapiola.fi/edut

LähiTapiola Pohjoinen on pohjois- ja keskipohjalaisten
oma paikallinen elämänturvayhtiö. 

Asiakaspalvelu puh. 08 814 2500 | lahitapiola.fi | 
pohjoinen@lahitapiola.fi

Me palvelemme 
sinua Pudasjärvellä
ajanvarauksella

Kirsi Hanhela pitämässä tervehdyspuhetta helmikuussa 
Umpihankihiihdon MM-kisojen iltatilaisuudessa.

Pudasjärven Urheilijoiden 
75-juhlavuoden viettoon läh-
dettiin innolla. Vuosi 2020 al-
koi perinteisesti MM-Umpi-
hankihiihdon järjestelyiden 
parissa. Kisa pidettiin hel-
mikuun alkupuolella Syöt-
teellä. Kisat hoituivat mal-
likkaasti ja lunta riitti. Sitten 
tuli meille kaikille jo tuttu 
Covid-19. Se muutti lähes 
kaiken toiminnan ja totutut 
arjen rutiinit. Syötehiihto pe-
ruttiin ja monilta osin jaos-
tojen toiminta muutti muo-
toaan. Joissakin jaostoissa 
toiminta laitettiin kokonaan 
tauolle ja joissakin siirryttiin 
etävalmennukseen.

Johtoryhmässä ja halli-
tuksessa alettiin pitämään 
sähköposti- ja etäkokouksia. 

Voimistelujaoston tou-
kokuun alussa perinteises-
ti järjestämä Voimistelu- ja 
liikuntanäytös peruttiin. Se 
oli monelle pienelle voimis-
telijalle suuri pettymys, sillä 
edellisen syksyn ja alku vuo-
den aikana oli ohjelmia eh-
ditty harjoitella jo paljon.

Jyrkkäkosken kesä oli 
surullisen hiljainen. Kaksi-
päiväiset Retrofestareit piti 
perua, eikä muitakaan rien-
toja keskikesän aikana voi-
tu järjestää. Elokuun lopul-
la vallitsi onneksi tilanne, 
että saimme järjestää nuor-
ten Venetsialaiset sekä yh-
dessä LC Pudasjärven kans-

Pudasjärven Urheilijoiden juhlavuosi oli jatkuvien muutoksien vuosi
sa aikuisten Venetsialaiset. 
Perinteisesti juhannusviikol-
la Suojalinnan kentällä on 
ollut yleisurheilun Pohjan-
tähti Games. Nyt poikettiin 
perinteestä ja kisa järjestet-
tiin vasta heinäkuun lopulla. 
MM-kesäpilikki järjestettiin 
perinteiseen ajankohtaan eli 
heinäkuun viimeisellä vii-
kolla Havulan rannassa. Itse 
kilpailua ei kuitenkaan to-
teutettu perinteiseen tapaan, 
sillä järjestelyissä otettiin 
huomioon koronarajoitteet 
ja varotoimet. Sää on suosi-
nut useimpina vuosina ki-
san aikana ja suosi nytkin. 
Kilpailuviikko sujui kaikin 
puolin ongelmitta.

Iso-Syötteellä juostiin 
Huippu10 ja Polkujuoksu 
-tapahtuma lauantaina 19.9. 
Kisakeskuksena toimi Hotel-
li Iso-Syöte huipulla. Pudas-
järven Urheilijoiden tapah-
tumakalenterissa on vuoden 
viimeisenä tapahtuma Jou-
lumyyjäiset Tuomas Sam-
melvuo –salissa. Tänä jou-
luna koettiin senkin suhteen 
poikkeus ja ne jäivät järjestä-
mättä.

Yhdessä PuU:n  
parhaaksi!
Pudasjärven Urheilijat on 
kahdeksan jaoston yleis-
seura. Meillä toimii hiihto-, 
suunnistus-, mäki-, yleisur-

heilu-, voimistelu-, lento-
pallo-, kunto- ja uintijaosto. 
Jokaisessa jaostossa on toi-
mintaa ollut koronavuodes-
ta huolimatta, vaikkakin ta-
vanomaista hiljaisempaa on 
ollut.

Pudasjärven Urheilijat 
ry:n motto on ollut jo vuosia 
”Yhdessä PuU:n parhaaksi”. 
Yhdessä tekemällä saadaan 
aikaan paljon hyvää urheilu-
seuran kotipaikkakunnalla.

Meille on tärkeää, että 
toiminnassa mukana ole-
vat ovat tyytyväisiä. Aina on 
parantamisen varaa ja sen 
vuoksi rakentava palaute on 
aina tervetullutta. Vain saa-
dun palautteen kautta voi-
daan kehittää toimintaa ja 
kehittyä toimijana. Oikei-
den valintojen tekeminen on 
tärkeää elinvoimaiselle seu-
ratoiminnalle. Koronavuo-
si toi meillekin monenlai-
sia haasteita, joita ei voinut 
kukaan ennakoida. Toimin-
ta- ja talouskertomus 2020 
tulee näyttämään monin pai-
koin toisenlaiselta, kuin Toi-
minta- ja taloussuunnitelma 
2020. Pudasjärven Urheili-
joiden talous on ollut hyväs-
sä tasapainossa jo pitkään. 
Se on mahdollistanut hy-
vät ja monipuoliset liikun-
nalliset palvelut. Nyt toi-
minnan tulot ovat jääneet 
paljon alle edellisvuosien ja 
lisäksi Pudasjärven kaupun-

ki on ilmoittanut, että pie-
nentää huomattavasti seu-
ralle annettavia tukieuroja. 
Tämä aiheuttaa suurta huol-
ta tulevaisuuden toimin-
taan. Pudasjärven Urheili-
jat ovat vieneet Pudasjärveä 
maailman kartalle tuomal-
la näkyvyyttä monin eri ta-
pahtumin mm. järjestämällä 
MM kesäpilikki- ja MM Um-
pihankihiihtokisat sekä kan-
sallisesti että kansainvälises-
ti menestyvien urheilijoiden 
kautta. Tulevalle vuodelle 
onkin PuU hallituksella isoja 
päätöksiä edessä; mihin raha 
riittää, mitä järjestetään, mis-
tä saadaan tuloja toimin-
taan? Kiitollisin mielin olen 
kuitenkin siitä, että meillä on 
aktiivinen ja sitoutunut hal-
litus johtamassa seuran toi-
mintaa. Jaostojen toimintaa 
ohjaa johtoryhmät. On oh-
jaajia ja valmentajia, on edel-
leen tekemisen meininki ja 
onneksemme talkoohenki 
elää ja voi hyvin. Omien tal-
koolaisten lisäksi talkoolai-
sia ilmoittautuu eri tapahtu-
miin ympäri Suomen maan, 
sillä meillä on hyvä maine 
tapahtumien järjestäjänä. Sa-
moin eri yhdistykset ovat ol-
leet halukkaita yhteistyöhön 
mm. talkootyössä. Se on erit-
täin merkityksellistä, sillä 
mitään ei tapahdu ilman te-
kijöitä. Tämä kaikki on mei-
dän kaikkien hyvinvoinnin 

edistämistä.

Kiitos  
yhteistyökumppaneil-
le ja talkoolaisille
Kiitos kaikille teille, jotka 
olette olleet vuoden 2020 
aikana liikkumassa kans-
samme tavalla tai toisel-
la. Lämmin kiitos Pudas-
järven Osuuspankille ja 
kaikille muille yhteistyö-
kumppaneille. Te kaikki olet-
te meille tärkeitä! Yhteis-
työ ja antamanne tuki ovat 
mahdollistaneet paljon hy-
vää. Erityisesti haluan vielä 
kiittää Pudasjärven kaupun-
gin luottamus- ja virkamies-
johtoa vuosia kestäneestä 
myönteisestä suhtautumi-

sesta seuramme toimintaan. 
Toivon kovasti näin ole-
van myös jatkossa. Lu-
paamme puolestamme teh-
dä parhaamme Pudasjärven 
nuorison ja kaupungin hy-
väksi. Kiitos sadoille talkoo-
laisille! Ilman talkoolaisten 
tekemää työtä ei ole pienellä 
urheiluseuralla mahdollista 
toimia näin suuresti ja mer-
kityksellisesti. 

Toivotan omasta ja  
Pudasjärven Urheilijat ry:n 
puolesta kaikille hyvää ja 
liikunnallista vuotta 2021! 

Pysytään terveinä!

Kirsi Hanhela, 
puheenjohtaja


