
Pudasjärven seurakunta 

Ohjelmassa mm. pallomeri, ongintaa, 
temppurata, leikkinurkkaus, livejukebox.

LaskiaisPäivä-
taPahtuma

ti 25.2. klo 11-15 seurakuntatalossa

Osasta ohjelmasta peritään pieni maksu 
Yhteisvastuun hyväksi.

Tervetuloa!

hernekeittolounas lisukkeineen ja pullakahveilla
8 €/hlö, perhelippu 20 €.

Hernekeittoa myytävänä myös kotiin vietäväksi 5 €/litra

nro 8 2020

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Liepeen pappilasta ja 
kanttorilasta tehtiin 

kaupat s. 2

Avoimet ovet Mielen aallot 
-hyvän olon palvelussa s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 20.2.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, puh. (08) 821 185

www.pudasjarvenapteekki.fi

25,00€
(norm. 26,64€/200 tabl.) (norm. 24,30€/200 tabl.)

23,00€
Multivita plus

250 tabl. 

Multivita Juniori MIX 
250 tabl. 

Rajoitettu erä!

Maakunnallinen 
kalevalan 

päivän juhla 
Sarapirtillä

(Sarakyläntie 4661)

pe 28.2.2020 klo 19.00

Sarakylän nuorisoseura 
(vuo den 2019 poh jois poh ja lai nen nuo ri so seu ra)

tervetuloa!

OhjelMa:
*  puheenjohtajan tervehdys.
* pudasjärven kaupungin tervehdys.
* pohjois-pohjanmaan nuorisoseurojen 

liiton tervehdys.
*  Muistelmia Sarapirtin ajoilta.
*  Musiikkia: Sarakylän nuoret,  

Sarakylän kappelikuoro, yhteislaulua.

kahvitarjoilu!

Pudasjärven toimisto, Toritie 1, p. 040 844 2028.

Olethan huolehtinut 
metsäveroilmoituksen? 

Varaa aika ammattilaiselta!

Koillismaan Energiapalvelu Oy

Aloitamme 
metsätuhkalevityspalvelun

Ostamme 

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

harvennus- ja 
energiapuu-

leimikoita

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit alkavat
Nettiteoria maanantaisin 

klo 17.00

Tervetuloa!

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

Koot: 42-46

KUMISAAPPAAT 
TRETORN STORM 
MUSTA

KUMISAAPPAAT 
TRETORN WINGS 
SININEN

MOOTTORISAHA MCCULLOCH CS35S 3/8 
1,3MM 14IN 52VL SOFT START

20-. 20-.

129-.

Koot: 40-45

Kevyt, kompakti ja helppokäyttöinen 
35-kuutioinen vapaa-ajansaha. 
Käynnistyy helposti soft start -toiminnon 
ja polttoainepumpun ansiosta. 
Helppo ilmansuodattimen 
vaihto ja puhdistus. 
Terälevy 14”.

ÄkkilÄhtö 
tallinnaan 

NÄYTÖKSET:
* Pe 28.2.  klo 19.00
*  La 29.2.  klo 15.00
*  Su 1.3.  klo 15.00
* Pe 6.3.  klo 19.00
*  La 7.3.  klo 15.00
*  Su 8.3.  klo 15.00
*  Pe 13.3.  klo 19.00
*  La 14.3.  klo 15.00
*  Su 15.3.  klo 15.00

Hinnat: aikuiset 13 €,  
lapset (alle 12 v) 5 €. 

Vain käteismaksu.

Tiedustelut ja varaukset: 
0400 670 430

30-vuotis juhlavuosi
www.taivalkoskenteatteri.fi

Hierontaa
Fysioterapeutti

Leena Haanela
040 704 9288

Jukolantie 20, Pudasjärvi

Omat sarjat lapsille ja aikuisille. 
Lisäksi neljän hengen joukkueiden lumikenkäilykisa.

Kisapaikalla on kahvioteltta, josta voi ostaa muun 
muassa kahvia, kaakaota, lettuja, makkaraa ja 

hampurilaisia. Arpajaiset. 

Järjestää: Siuruan kylä Ry

Tervetuloa suurella joukolla kisailemaan, 
kannustamaan kaveria tai muuten vain viettämään 

aikaa ja tapaamaan kyläläisiä ja tuttuja!

Virtalan koululla (Konttilantie 805). 

Siuruan Kylä ry järjestää 
hiihTOKiLpAiLuT 

lauantaina 29.2. klo 12

Taiteilija Kari Holma esittelee uusinta kirjaansa  
Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta.  

Kuulemme ja keskustelemme tarkemmin jutuista,  
joiden aiheina ovat taiteilijat Antti Hyry, Oskari Jauhiainen, Juho Ve-

sainen, Sanna Koivisto ja Valto Pernu. 
 

Tilasuudessa on kahvitarjoilu. Vapaa pääsy, tervetuloa! 

Pudasjärven kirjastolla  
Tiistaina 25.2. klo 17.30 alkaen 

Taiteilija Kari Holma esittelee uusinta kirjaansa  
Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta.  

Kuulemme ja keskustelemme tarkemmin jutuista,  
joiden aiheina ovat taiteilijat Antti Hyry, Oskari Jauhiainen, Juho Ve-

sainen, Sanna Koivisto ja Valto Pernu. 
 

Tilasuudessa on kahvitarjoilu. Vapaa pääsy, tervetuloa! 

Pudasjärven kirjastolla  
Tiistaina 25.2. klo 17.30 alkaen 

Pudasjärven kirjastolla
Tiistaina 25.2. klo 17.30 alkaen

Taiteilija Kari Holma esittelee uusinta kirjaansa
Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta.

Kuulemme ja keskustelemme tarkemmin jutuista,
joiden aiheina ovat taiteilijat Antti Hyry, 

Oskari Jauhiainen, Juho Vesainen, 
Sanna Koivisto ja Valto Pernu.

Tilasuudessa on kahvitarjoilu. Vapaa pääsy, tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

messu seurakuntakodissa su 23.2. kello 10, Timo Liikanen, 
LC Hilimat avustaa, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Kirkko-
kahvit. Messua voi seurata suorana videolähetyksenä seura-
kunnan YouTuben kautta.
tuhkakeskiviikon iltakirkko seurakuntakodissa ke 26.2. 
kello 19, Oskari Holmström, Keijo Piirainen, Vox Margarita 
-kuoro. Lopuksi iltatee.
kuorot: Vox Margarita ke 26.2. kello 18, Sarakylän kappe-
likuoro to 27.2. kello 18, kirkkokuoro to 20.2. ja to 27.2. 
kello 18, nuorisokuoro to 26.2. kello 16.

Laskiaistapahtuma Yhteisvastuun hyväk-
si seurakuntatalolla ti 25.2. kello 11-15. Her-
nekeittolounas lisukkeineen ja pullakahvit 8€. 

Yhteislaulutilaisuus kello 13.00, jonka yhteydessä arpa-
jaiset. Lisäksi livejukebox, ongintaa ja onnenpyörä. Lap-
sille maksuttomasti mm. temppurata, pallomeri ja leikki-
nurkkaus. Tervetuloa mukavaan yhteiseen tapahtumaan!

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12. 
Ystävänkammarissa to 27.2. vieraana apteekkari Terttu 
Puurunen - ajankohtaista apteekista.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.
Rippikoulun leiripäivä, muut-ryhmä la 22.2. kello 10-
16 Hilturannassa. Ota mukaan kynä, ulkoiluun sopivat 
vaatteet ja rippikoulukortti. Täyttä rippikoulukorttia (ja 
asianmukaisia osallistumisia) vastaan saat todistukseen ko-
tiseurakuntaan tutustumisjakson suorittamisesta. Leiripäi-
vässä suoritetaan ulkoläksyistä 10 käskyä, kaste- ja lähetys-
käsky ja rakkauden kaksoiskäsky.
varhaisnuorten talvileiri hilturannassa 7.-8.3. Leiri on 
tarkoitettu 3.-6. luokkalaisille. Leirin hinta on 10e ja se 
maksetaan käteisellä paikan päällä. Leirillä puuhataan yh-
dessä ulkona ja sisällä yhteisleikkien, kisailujen ja käsillä te-
kemisen merkeissä. Välillä hiljennytään yhteiseen hartau-
teen. Leirille mahtuu 25 ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 28.2. kello 14 mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 08-88 23 100 / pudasjarvi.srk@evl.fi
varhaisnuorten leivontapäivä to 5.3. klo 12-16 seurakun-
takodin keittiöllä. 1.-6. luokkalaisille. Leivotaan yhdessä 
sämpylöitä ja pikkuleipiä. Mukaan oma essu, 2 kannellista 
rasiaa ja sisäkengät tai croksit. Päivään mahtuu 15 leipojaa. 
Ilmoittautumiset pe 28.2. mennessä kirkkoherranvirastoon 
p.08-88 23 100 / pudasjarvi.srk@evl.fi. Leivontapäivän jär-
jestää yhteistyössä seurakunnan ja kaupungin nuorisopal-
velut.
Perhekerhot: seuraava iltaperhekerho seurakuntakodissa 
ma 9.3. kello 17. Perhekerho seurakuntakodissa ke 19.2. 
kello 10-12.30.  Iltaperhekerhoa ei ma 24.2. ja perheker-
hoa ei ke 26.2. Viikolla 10 ei kerhoja.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille. Viikolla 10 ei parkkia.
siioninvirsiseurat Keijo Piiraisella, Jukolantie 26, pe 21.2. 
kello 18.
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Anssi Nur-
melalla pe 21.2. kello 19 ja seurat Sarakylän kappelissa su 
23.2. kello 19 (Urpo Illikainen). Seurat Kurenalan ry:llä su 
23.2. kello 16 (Seppo Leppänen, Jukka Jaakkola).
kastettu: Aini Lea Armiida Holmström.
haudattu: Matti Johannes Kosamo 89 v, Esko Antero Siira 
86 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:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta,
vuorilinna, johon minut pelastat. (Ps. 31: 3)

Laskiaissunnuntain latinankielinen nimi 
”Esto mihi” viittaa näihin psalmin 31 ensim-
mäisiin sanoihin. ”Ole minulle”.

Pääsiäiseen valmistavan paastonajan al-
kaessa rukoilen:

Jumala, Ole minulle kallio. Ole minulle 
vuorilinna ja turvapaikka.

Ole minulle Jumala. Ole minulle muu-
ta kuin epäröintini heijastus, ajatusteni hu-
tera luomus, vanha oljenkorsi, josta en us-
kalla laskea irti.

Ole minulle laupias,
silloin jaksan elää (Ps. 119:77).

Ole minulle Jumala. Niin usein kuorru-
tan tämän pyynnön ja puhun armollises-

ta valosta, avarasta rakkaudesta, salatus-
ta läsnäolosta, uudeksi tekevästä hengestä. 
Toistanko vain laiskasti näitä mielikuvia, 
jotka ovat tarttuneet elämän varrella mat-
kaan, vai olenko valmis tutkimaan, mitä oi-
keastaan pyydän? Tärkeintä kuitenkin on, 
että Jumala on. 

Ole minulle armollinen
ja pelasta minut (Ps. 26:11).

Aika on kertakäyttöistä. Viime vuo-
teen, eiliseen tai äsken ohi kiitäneeseen 
hetkeen en voi enää palata. Uskoen luo-
tan siihen, että menneessäkin – vastamäis-
sä ja ilon hetkissä, myrskyissä ja seesteisis-
sä päivissä, epäonnistumisissa ja valmiiksi 
saamisissa, ilon hetkissä ja murheen al-
hoissa, työssä ja levossa – että kaikessa Ju-
mala oli armossaan kanssani. Vastaanotto-
aikaa varaamatta voin rukoillen kääntyä 

Jumalan puoleen ja joka hetki luottaa sii-
hen, että vielä tänäänkin Jumala on.

Ole minulle armollinen,
sillä minä olen yksin ja avuton (Ps. 25:16).
Rohkeasti kurotan ajatukseni kohti 

Pääsiäistä. Yksinkertainen toiveeni ja rii-
suttu rukoukseni on: Ole minulle. Ole mi-
nulle turva ahdingossa, rohkaisija vastoin-
käymisissä, valo pimeydessä, varjo elämän 
helteissä, jakaja ilon hetkissä. Ole minul-
le Jumala.

Psalminkirjoittajien sanoin vielä pyy-
dän:

Ole minulle armollinen
ja kuule rukoukseni (Ps. 4:1).

Jeesus Kristus,
ole minulle, mitä milloinkin tarvitsen.

Terttu Puurunen

Ole minulle

Metsuri kaatoi kuusipuun.
Talonmies lunta kolasi loisteessa kuun.
Konduktööri tarkisti matkaliput.
Nokipoika varmasti katolta tiput.
Poliisi rosvoa ajoi takaa.
Talon renki vaan laiskana makaa.
Leipuri leipoi herkullisen piimälimpun
Kukkakauppias sitoi kauniin ruusukimpun.
Opettaja oppilaille suuttui.
Kalastajan verkot kaislikkoon juuttui.
Lääkäri etsi sydämestä vian.
Siivooja puhdisti lattiasta lian.
Sairaanhoitaja silitti vanhuksen tukkaa
Paha yskä vaivasi suutari rukkaa.
Pappi Jumalan sanaa julistaa.
Presidenttiä ei unohtaa saa.

Hanki itsellesi ammatti 
niin toimit viisaasti

Sisko Illikainen

Liepeen pappilasta ja kanttorilasta tehtiin kaupat
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoon-
tui tiistaina 11.2. Seurakunta 
päättämät Liepeen pappilan 
ja kanttorilan kaupat lyötiin 
lukkoon. Aiempiin päätök-
siin perustuen molempien 
myynti oli tapahtunut Kier-
tonetin julkisen sektorin in-
ternetin huutokauppapai-
kassa. Talouspäällikkö Timo 
Niskasen mukaan kiinteis-
tökauppa-asiaan oli kovasti 
kiinnostusta. Seurakunta jär-
jesti kaksi esittelyä, joissa oli 
25 kävijää. Netissä oli peräti 
30 000 klikkausta. 

Viimeisen huudon kant-
torilasta oli tehnyt Pertti 
Heikkinen 15 401 eurolla ja 
Liepeen pappilasta korkeim-
man huudon Jari Lukkarila 
148 000 eurolla. Kanttorilan 
ja Liepeen pappilan kaupat 
päätettiin solmia kyseisille 
henkilöille. Lukkarilan ker-
rottiin luvanneen väentuvan 
olevan entiseen tapaan seu-
rakuntalaisten vuokrattavis-
sa eri tilaisuuksien järjestä-
miseen. 

Myyntipäätökset on lähe-
tettävä vielä tuomiokapitu-
liin lausunnolle ja edelleen 
alistettavaksi Kirkkohalli-
tukseen. 

Kirkolliskokousedus-
tajien maallikkovaalin to-
teuttaminen 1.5. alkaval-
le nelivuotiskaudelle oli 
kirkkovaltuuston yksi tär-
keä asia. Samalla tavalla to-
teutettiin hiippakuntaval-
tuuston maallikkojäsenten 

vaali 1.5. alkavalle nelivuo-
tiskaudelle. Vaalit toimitet-
tiin valtuuston puheenjoh-
tajan Esko Ahosen johdolla, 
kirkkoherra Timo Liikanen 
toimi vaalivirkailijana, ta-
louspäällikkö Timo Niska-
nen sihteerinä. Vaalikoppina 
toimi seurakuntakodin sa-
kasti, jossa kukin valtuutet-
tu kävi aakkosjärjestyksessä 
yksitellen kirjoittamassa ää-
nestyslipukkeen, kirkkoher-
ra leimasi lipukkeen ja ää-
nestäjä pudotti sen uurnaan, 
jona toimi pahvilaatikko. Ää-
nioikeus oli vain varsinaisel-
la valtuutetulla, joten kolme 
valtuutettua, joilla oli va-
rajäsen kokouksessa, olivat 
käyneet äänestämässä en-
nakkoon. Samanlaiset vaalit 
toimitettiin kaikissa Oulun 
hiippakunnan seurakunnis-

Ensimmäisenä äänesti aakkosjärjestyksessä valtuuston 
puheenjohtaja Esko Ahonen, joka totesi ennen äänestämis-
tä uurnan olevan tyhjä.

Kirsi Alahäivälä oli äänestysvuorossa kolmantena. 

sa, vaalin tulokset julkaistiin 
hiippakunnan kotisivuilla 
myöhään keskiviikkoiltana. 
Pudasjärveltä ehdokkaana 
oli Terttu Puurunen ja Jukka 

Jaakkola, he eivät tulleet va-
lituiksi. 

Heimo Turunen 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Laskiaisen
LÄMPIMÄISIÄ

hernekeItto  
ja LuoMu  
hernekeItto
435 g (2,30/kg)

2.-

AtriA PerhetilAn

kanan ohuet  
fILeeLeIkkeet
400-500 g (7,98-9,98/kg) 
eI natureL 480g 
MerISuoLa 450 g  
vaIn k-ruokakauPoISta

399
rS

tArJOUKSet VOiMASSA to-Su 20.-23.2. ellei tOiSin MAinitA
Ilman korttia 1,09-1,19 prk (2,51-2,74/kg)

-8-15%
Plussa-kortilla

2
prk/brk

5.- -21%
Plussa-kortilla 4.-6.- 5.-

vIhreÄ ja  
tuMMa ryPÄLe
500 g (4,00/kg) 
eteLÄ-afrIkka

PAndA

SukLaaLevyt
130-145 g 
(8,62-9,62/kg)

SnellMAn eetVArtti JA iiVAri

grILLIMakkarat
360 g (6,94/kg)  
eI kuoreton

-18%
Plussa-kortilla

-12%
Plussa-kortilla

Yksittäin 2,79 rs (5,58/kg)Ilman korttia 3,69 rs (6,15-7,38/kg) Ilman korttia 2,85 pkt (7,92/kg) Ilman korttia 1,59 kpl (10,97-12,23/kg)

2
rs

2
rs 2

pkt

4
kpl

995
kg

Voimassa to-la 20.-22.2.

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 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

vehnÄPuLLa
14 kPL/700 g (4,13/kg)  
PakaSte

289
PS

SchulStad
chIaSIeMenLeIPÄ

360 g (7,87/kg)

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

VAliO

oIvarIInIt
500-600 g (5,00-6,00/kg) 
rajoItuS 1 erÄ/taLouS

-34%
Plussa-kortilla

cOnference

PÄÄrynÄ 
hoLLantI

199
kg

tuLPPaanI
10 kPL, SuoMI

799

SUOMI

2
NIppUA

heLPot
laskiaispullat

KatSO RESEPtI:
k-supermarket.fi tai  

K-Ruoka-sovellus299
kPL

Perunat
jauhoInen, kIInteÄ,  
yLeISPeruna 
1 kg

069
PSS

PePSi MAx

vIrvoItuSjuoMa 
12 x 0,33 L (1,06/L) 
SIS. PantIt 1,80 
rajoItuS 2 erÄÄ/taLouS

599 12
-pAck

Ilman korttia 8,12 12-pack  (1,60/l)
sis. pantit 1,80

 

tuore Perattu 
MuIkku
SuoMI, SÄÄvarauS

erÄ

Avoimet ovet Mielen aallot -hyvän olon palvelussa
Psykoterapeuttiset valmi-
udet omaava ja ratkaisu-
keskeisen lyhytterapeutin 
koulutuksen käynyt Tar-
ja Hemmilä järjesti perjan-
taina avoimien ovien päi-
vän Mielen aallot hyvän 
olon palveluja tuottavassa 
yrityksessään Toritie 1:ssä 
Osuuspankin talossa. On-
nittelut toivat muun muassa 
Pudasjärven Yrittäjät, jonka 
jäseneksi Hemmilä oli heti 
yrityksen perustettuaan liit-
tynyt. 

-Hemmilä kertoi mielen 
hyvinvoinnin asioiden ol-
leen aina lähellä sydäntään 
ja haluaa yrityksensä palve-
luna keskittyä ihmisten aut-
tamiseen. Ratkaisukeskeisen 
lyhytterapian avulla voin 
auttaa ihmisiä mielen ja mui-
den haasteiden kohdatessa, 
kertoi Hemmilä. 

Haasteesta riippuen 
Hemmilä kertoi pyrkivän-
sä valitsemaan itse kullekin 
sopivan tavan lähteä yhdes-
sä työstämään ongelmakoh-
tia. Menetelminä ovat esi-
merkiksi ratkaisukeskeinen 
lyhytterapia ja voimautta-
va valokuvaus. Hemmilä on 
myös mielenterveyden ensi-
apukouluttaja ja voi tarjota 
välineitä vahvistamaan asi-
akkaan omia mielenterveys-

taitoja.
Hemmilä korostaa, että 

on paljon helpompi tulla 
jo vähän etukäteen terapi-
aan, ennen kuin asiat ehti-
vät isoiksi. Ei ole niin pien-
tä taikka isoa asiaa, jota ei 
kannattaisi tulla hoitamaan. 
Maanantait on varattu päi-
väksi, jolloin terapiaan voi 
tulla myös ilman ajanva-
rausta. HT

Ensimmäisten joukossa uutta yrittäjää Tarja Hemmilää onnitteli Pudasjärven Osuuspan-
kista yritysrahoituspäällikkö Jonne Ivola. 

Tarja Hemmilältä voi varata ajan terapiaan joko yksin tai 
viihtyisässä tilassa voi olla useampikin henkilö yhtä aikaa. 

Uusi puukauppavuosi on Pohjois-Suomessa alkanut odottavissa tun-
nelmissa. Pohjois-Suomen yksityismetsien ostomäärä 454 000 kuu-
tiota jäi reiluun puoleen edellisvuodesta. Pohjois-Pohjanmaalla puu-
kauppaa käytiin 180 000 kuutiometriä, jossa myös huomattava 
vähennys viime vuoteen.  

Puukauppamäärät ovatkin ennakoineet vaikeita työmarkkina-
neuvotteluja ja metsäteollisuuden lakkoja. Kemiallisen metsäteolli-
suuden lakko kesti kaksi viikkoa ja mekaanisen metsäteollisuuden 
lakko jatkuu edelleen. Lakko tiputtaa myös yksityismetsien hakkuu-
tarvetta tuotantoon. Toisaalta hakkuumäärien ollessa edelleen suh-
teellisen korkealla ja puukauppojen vastaavasti alhaisena, ovat yksi-
tyismetsänomistajien pystyvarastot huvenneet. Tämä saattaa näkyä 
kysynnän elpymisenä lakkojen jälkeen. Lakot osaltaan ovat tyhjentä-
neet myös lopputuotteiden ylitarjontaa markkinoilta. 

Kysynnän odotetaan elpyvän 
Raakapuun hinnat ovat tasaantuneet. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
ostomäärät ovat olleet erittäin alhaiset. Tukkipuun hintakehitystä 
painaa sahateollisuuden hankala markkinatilanne. Suomen tukkipuun 
hinnat ovat suhteessa pysyneet kilpailijamaita korkeammalla tasolla. 
Lopputuotteiden hinnanlasku lienee pysähtynyt, mutta hintoja painaa 
edelleen Keski-Euroopan hyönteistuhojen laajuus. Lisäepävarmuutta 
maailmanmarkkinoille tuo Corona-virus, joka voi hyydyttää maail-
mankauppaa ja vaikuttaa tuotevirtoihin. 

Talvikorjuukohteille ei ole päästy normaaliin tapaan, sillä eten-
kään rannikolla normaaleja pakkaskelejä ei ole tullut. Koillismaalla 
taas kiusana on ollut normaalia paksumpi lumi. Tämä on johtanut 
talvikorjuukohteiden ostojen hiipumiseen ja ylitarjontatilanteeseen. 
Kesäkorjuukohteista koetaan vastaavasti olevan alitarjontaa. Kesä-
korjuukohteille ennakoidaankin olevan siis kasvavaa kysyntää. Riip-
puen teollisuuden puuntarpeesta kevättä kohden, saattavat ostot 
alkaa elpymään. Puukauppojen kilpailuttaminen on jokaisessa mark-
kinatilanteessa välttämätöntä. Tärkeää on muistaa katkonnan vai-
kutus puukauppaan ja hakkuutulokseen. Kannattaakin hyödyntää 
metsänhoitoyhdistyksen apua korjuun valvonnassa, johon saa valta-
kirjakaupassa metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija-avun.
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kirjoittaman jutun toi-
mitti Pudasjärvi-lehteen Antti Härkönen Mhy Koillismaa. 

Metsäteollisuuden lakon 
vaikutukset näkyvät 
metsänomistajille
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Pudasjärven Eläkeläiset oli-
vat leppoisasti ja ystävän-
päivän merkeissä koolla 
tiistain 11.2. kerhotapaami-

sessa. Ohjelmassa oli mm. 
Kalevi Vattulan ja Eero Hir-
velän sketsi ”Peräkylän van-
hoja poikia”. Miesten kuo-

ro ja samoin naisten kuoro 
esittivät ystävänpäivä lau-
luja. Hilkka Liikasella oli ai-
vonystyröitä rassaava tie-

tokilpailu ja Elsa Piri veti 
jumppatuokion.  

Uutena toimintamuoto-
na on aloitettu askartelu- 

käsityökurssi. Lähiajan toi-
mintana on myös teatterissa 
käyntejä Suomussalmella ja 
Taivalkoskella sekä tehdään 

kylävierailuja paikallistasol-
la. HT

Askartelu- ja käsityökurssi uutena toimintamuotona

Elsa Pirin jumppatuokiossa jäseniin tuli lisävetreyttä. 

PUDASJARVI.FI/YMPARISTOPALVELUT

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAL-
VELUT TIEDOTTAA
Oulunkaaren ympäristöpalvelut on kunnan elintarvike-, 
terveydensuojelu- ja tupakkavalvontaviranomainen 
sekä eläinlääkintähuollon järjestäjä Iissä, Pudasjärvellä, 
Utajärvellä ja Vaalassa ja kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen (ml. maa-ainestenotto) Iissä, Pudasjärvellä 
ja Utajärvellä ja v. 2020 myös Vaalassa.

ELINTARVIKEVALVONTA TIEDOTTAA:
1. Tarkastetun lihan myyminen, joka on peräisin teuras-
tamosta, edellyttää, että tuottaja on tehnyt elintarvike-
huoneistoilmoituksen (vaikka varsinaista huoneistoa ei 
ole).
2. Tarkastamatonta hirvenlihaa saa myydä vain, jos lah-
tivajasta, jossa liha käsitellään, on tehty elintarvikehuo-
neistoilmoitus. Tarkastamatonta poronlihaa (ei jauheli-
haa tai jalosteita) poronomistaja saa myydä edellyttäen, 
että poronomistaja on tehnyt teurastusta ja suoramyyn-
tiä koskevan elintarvikehuoneistoilmoituksen.
3. Ravintolan toimijan vaihtumisesta tai toiminnan 
päättymisestä (koskee muitakin elintarvike- ja tervey-
densuojeluvalvonnan kohteita) tulee ilmoittaa Oulun-
kaaren ympäristöpalveluille.
4. Satunnaisesta elintarvikkeiden myynnistä tapahtu-
missa, ja esimerkiksi kasvisten suoramyynnistä on oh-
jeistusta mm. Ruokaviraston sivuilla osoitteessa: https://
www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvik-
keista/elintarvikealan-toiminta-yksityishenkilona/

TALOUSVEDEN VALVONTA TIEDOTTAA:
5. STM:n asetuksen 1352/2015 mukaisesti vähintään 10 
m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin talous-
vettä toimittavan laitoksen on laadittava riskinarviointi
ja haettava sen hyväksymistä Oulunkaaren ympäristö-
palveluilta. Lisäksi kyseisten laitosten tulee laatia val-
vontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on 
pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään 
viisi vuotta. STM:n asetusten 401/2001 ja 1352/2015 mu-

kaisiin laitoksiin tehdään tarkastus valvontasuun-
nitelman mukaisesti, toiminnan luonne ja laajuus 

huomioiden kerran vuodessa tai kerran kahdessa 
vuodessa.

6. Lisäksi kaikkien vesihuoltolain mukaisten talousvet-
tä toimittavien laitosten eli laitosten, jolla on kunnan 
hyväksymä toiminta-alue, on laadittava vesihuoltolain 
mukainen suunnitelma häiriötilanteisiin varautumi-
sesta eli varautumissuunnitelma. Suunnitelma tu-
lee toimittaa Oulunkaaren ympäristöpalveluille, Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, kunnan tekniseen 
toimeen sekä Pudasjärvellä, Iissä ja Utajärvellä Ou-
lu-Koillismaan pelastuslaitokselle ja Vaalassa Kainuun 
pelastuslaitokselle. Oulunkaaren ympäristöpalvelut voi 
pyynnöstä hoitaa jakelun muille tahoille.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
7. Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä myös yksittäisiä 
lampaita, vuohia, (mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitävien 
harrastajien. Rekisteröityminen tehdään kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle ja samalla rekisteröidään 
eläintenpitopaikka. Eläintenpidon päätyttyä rekisteröin-

tien lopettamista tulee pyytää maaseutuelinkeinoviran-
omaiselta. Rekisteröinnit voi tehdä myös internetissä 
Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelussa osoitteessa 
https://epr.ruokavirasto.fi  Käyttö on maksutonta.
8. Alkutuotannon muutoksista, kuten karjanpidon lopet-
taminen tai sukupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa kirjal-
lisesti sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
että elintarvikevalvontaan (esim. kunnaneläinlääkärille). 
Ympäristöluvanvaraisen tai yleisen ilmoitusmenettelyn 
mukaisen maatilan tulee lisäksi ilmoittaa muutoksesta 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
9. Raadot tulee haudata viipymättä Pudasjärvellä ja Iissä 
Ruokaviraston ohjeiden mukaan. Raatojen tulee odottaa 
hautaamista peitettyinä. Mahdollisesta haaskapaikasta 
tulee tehdä rekisteröimisilmoitus kunnaneläinlääkärille 
(maksullinen). Rekisteröinnin voi tehdä myös internetis-
sä Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelussa osoittees-
sa https://epr.ruokavirasto.fi (maksuton). Vaala, Utajärvi 
ja Yli-Iin suuralue kuuluvat raatokeräilyalueeseen, ja 
tuotantoeläinlajien hautaaminen on pääsääntöisesti 
kielletty.
10. Hevosella tulee olla tunnistusasiakirja (passi), joka 
tulee pitää hevosen pitopaikassa ja olla mukana hevos-
ta kuljetettaessa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU TIEDOTTAA:
11. Ympäristöhaittoja koskevat ilmoitukset tulee tehdä 
kirjallisesti (esim. sähköpostitse). Ilmoittajan nimi on 
julkinen tieto.
12. Roskaaminen on kielletty. Siivousvastuu on en-
sisijaisesti roskaajalla, mutta jos roskaajaa ei tiede-
tä, maanomistaja joutuu siivoamaan jätteet maaltaan 
omalla kustannuksellaan. Jätteiden (mukaan lukien 
paalimuovit) polttaminen tai maahan hautaaminen on 
kielletty. Haja-asutusalueella saa polttaa pieniä määriä 
puutarhajätettä kuten kuivia risuja ja oksia. Polttaminen 
ei saa aiheuttaa naapurustolle savu- tai muuta hait-
taa. Jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen keräykseen. 
Maatalousmuovien keräyksistä löytyy tietoa internetistä 
hakusanalla ”maatalousmuovien keräys”. Edellisvuo-
sien pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreunaan, vaan ne 
tulee kompostoida ilman muoveja ja verkkoja. 
13. Lannan aumauksesta eli patteroinnista ja levittämi-
sestä poikkeustilanteissa tulee tehdä kirjallinen ilmoi-
tus Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
14. Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjennys tulee tilata 
ensisijaisesti jätehuoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä ei 
saa levittää käsittelemättömänä peltoon eikä koskaan 
metsään. Viljelijä voi tyhjentää omat ja muutamien naa-
purien sakokaivot edellyttäen, että lietteeseen lisätään 
sammutettua kalkkia 8,5 kg / m3, sekoitetaan hyvin ja 
annetaan vaikuttaa 2 tuntia. Levitetty liete tulee kirjata 
lohkokirjanpitoon.
15. Jätevesijärjestelmä tuli uusia 31.10.2019 mennessä, 
jos vesistöön on matkaa alle 100 metriä, jos kiinteistö si-
jaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella 
ja joka tapauksessa rakennuslupaa edellyttävän remon-
tin yhteydessä. Edullisin ratkaisu esim. mökeissä on 
luopua vesivessasta ja siirtyä kuivakäymälään, jolloin 
pelkille harmaille vesille voi riittää nykyinen järjestel-
mä. Lisätietoja: https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/asu-
minen-ja-rakentaminen/jaetevesien-kaesittely 
16. Öljyvuodoissa (ml. muut kemikaalit) likaantunut 
maa-aines tulee kaivaa ylös ja kuljettaa sallittuun vas-

taanottopaikkaan, kun kyseessä ovat pienet vuodot 
muualla kuin pohjavesialueella. Suuremmissa vuodois-
sa ja pohjavesialueella vuodosta tulee ilmoittaa pelas-
tuslaitokselle ja Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
17. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja maatilasäiliöt) 
tulee tarkastuttaa virallisella tarkastajalla 10 vuoden 
välein. Säiliöiden säännöllisellä kuntotarkastuksella 
voidaan ehkäistä kalliita maanpuhdistustoimia vaativat 
vuodot.
18. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön on sallittua 
omalta maalta 500 m3 asti ja edellyttää sen jälkeen il-
moitusta Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Maa-ai-
nesten myyminen ja luovuttaminen edellyttää maa-ai-
nesluvan hakemista.
19. Ympäristöluvan tai maa-ainestenottamisluvan pää-
tyttyä toimintaa ei saa jatkaa ilman uutta lupaa. 
20. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitetta-
va ELY-keskukseen vähintään 60 vrk etukäteen. Ojitus 
vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua 
vesialueen pilaantumista tai muuta haitallista vaiku-
tusta vesistössä. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. 
Vähäisessäkään ojituksessa ojaa ei saa kaivaa suoraan 
vesistöön.
21. Enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on 
tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omista-
jalle vähintään 30 vrk etukäteen. Yli 500 m3 ruoppauk-
selle tulee hakea lupa aluehallintovirastolta.
22. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia 
määräyksiä, jotka ovat voimassa kuntakohtaisesti sekä 
Iissä, Pudasjärvellä että Utajärvellä. Iissä on voimas-
sa lisäksi kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, 
Pudasjärvellä ja Utajärvellä kunnallisia ympäristön-
suojelumääräyksiä ei ole. 
23. Vieraslajien kasvatus ja muu hallussapito sekä ym-
päristöön päästäminen on kielletty. Lisätietoja lajeista ja 
niiden torjunnasta www.vieraslajit.fi

24. RAPORTOINTIVELVOLLISUUDET: 
- Maa-ainesten ottoluvan haltijan tulee tehdä edellistä 
vuotta koskeva vuosiraportti vuosittain 31.1. mennes-
sä osoitteessa: https://anon.ahtp.fi Valitkaa ”Ilmoitus 
maa-aineksen otosta” Mikäli teillä ei ole asiointiavainta, 
pyytäkää sitä sähköpostitse osoitteesta ymparistopal-
velut@pudasjarvi.fi 
- Ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja re-
kisteröintivelvollisten toimijoiden (mm. teollisuus, 
eläinsuojat) sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekiste-
röintivelvollisten toimijoiden tulee tehdä raportti ylei-
simmin vuosittain 28.2. mennessä.  Raportin sisältö ja 
jakso on määrätty ympäristöluvassa, ilmoitusta koske-
vassa päätöksessä tai rekisteröintiä koskevassa Val-
tioneuvoston asetuksessa. Raportti tehdään internet-
soitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut 
Valitkaa Ympäristöasioiden asiointipalvelu > YLVA.
Useimmat tarkastukset ja suoritteet ovat maksullisia. 
Henkilöstön tehtävät, yhteystiedot, lomakkeet ja mak-
sutaksa löytyvät internetosoitteesta: 
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut 
Sähköpostiosoite: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Oulunkaaren ympäristölautakunta

sa lisäksi kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, 

viisi vuotta. STM:n asetusten 401/2001 ja 1352/2015 mu-



4 5nro 8PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti20.2.2020 20.2.2020nro 8

AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI 
21.-22.2.

MAANANTAI-ToRsTAI
24.-27.2.

199

100

299 100

500

299

189

250

199

250

100

149

1495
kg

Snellman 
kunnon
kARJALAN-
PAIsTI 
500 g

RIIsTA-
käRIsTys
pakaste

995
kg

399
kg599

ras 595

149

1195

kpl

1 pkt/talous

299
kg

100
pss

pkt

499
kg

099
pkt

795
kg

plo

pss

299

1000

pkt

299
pkt

pkt

199139
kpl

249
pkt

2  kg/
talous

895
kg

raj.erä

2 kalaa/talous

299

prk

pss

pkt
Porsaan
ETUsELkä tai 
LAPA 

pkt

pss

269
ras

2 prk

100

299
pkt

pkt

kg

pss

295
kerä

215
kerä

360
kerä

580
kerä

1090

3  kg/
talous

pkt

kAAsU-
LäMMITIN 
4,2 kW

8990

MA-TI 24.-25.2.         kE-To 26.-27.2.

Valio hyvä 
suomalainen
ARkIRAAsTE
170 g

RAUTAosAsToLTA

Kariniemen
kANANPoJAN 

JAUhELIhA
400 g

PE-To 21.-27.2.

Suomalainen
TUoRE-

kURkkU

Classic
JääTELöPUIkko
4x65 g
karamellirae

Eldorado
hILLoT
420 g

Arla perinteinen
JogURTIT
150 g

Pulmu tai 
Sirkku
PALAsokERI
750 g

AvAIMENTEko JA 

LUkkoTARvIkkEET

Naudan luuttomat
kEITToLIhA-
PALAT

Kymppi
NAUdANJAUhELIhA- 
hERNEkEITTo 
435 g

Vaasan
REvITTy-
LEIPä
350 g

359

Atria
MUUsI ATERIAT

300 g, lihapullat, 
nakkikastike, jauhelihapihvi 

tai kanakastike ja riisi

Apetit
TwIN PIzzA
2x280 g

Oululainen
PULLAvA 

450 g
viipaloitu

kg

Valio Hyvä 
Suomalainen
ARkIJUUsTo-
vIIPALE
500 g

25,-

35,-

Fiskars
sNowExPERT 
LUMILAPIo 

Fiskars
LUMENTyöNNIN

TEksTIILIosAsToLTA

Atria
vUoLU-
fILEET

200 g

Taffel
sIPsIT ja sNAcsIT
MEgAPUssIssA 
235-325 g

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA

Valio
oLTERMANNI
JUUsToT 
250 g

Atria
LAUANTAI-
MAkkARA
palana

PE 21.2.       LA 22.2.

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA

kANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/talous

3 prk

Saludo
kAhvI
450 g

Findus
wok 
vIhANNEksET 
450-500 g

MAALAIs-
LIhAhyyTELö

Nero
PILkkIAhkIoT

L-Koko 100x52x26cm

XL-Koko 120x60x25cm 

1990

28,-
35,-

M-Koko 85x45x22cm

Nero
kELkkA-AhkIo
210x80cm

299,-

Sievi Arktis
NAhkAsAAPPAAT

115,-
ProMaster
RUUvIMEIssELI-
käRkIsARJA
28-osaa

10,-

2 prk

HK
METRILENkkI

500 g

Saarioinen
kANA- tai  

PIhvI-
hAMPURILAINEN

150 g

Mummon
kEbAbRANskA-

LAIsET 450 g tai 
Mummon

 MAkkARA-
PERUNAT 500 g

Kotimainen
tuore  
kIRJoLohI
kokonainen

HK
kAbANossI 
gRILLIMAkkARAT
400 g

PE-TI 21.-25.2.
PullaPirtin 
LAskIAIs-
PULLAT
2 kpl/pkt

Kivetön
TUMMA
RyPäLE

500 g

Hartwall
PEPsI MAx
1,5 l
sis. pantin

Nestle
LIoN
MURoT
350 g

Ballerina
TäyTEkEksIT
190 g

2 pkt

Novita UUTUUS
LANkoJA
Lumous
44% akryyli 
26% polyamidi
15% merinovilla
15% alpakka
50 g/kerä

Cotton recycled
LANkoJA
100% kierrätyspuuvilla
100 g kerä

Juhani
sUkkALANkA
100 g/kerä

Novita Louhetar
sUkkALANkA
100 g/kerä

Pierre Robert
naisten
ALUshoUsUT

UUTUUs! 

- koIvU kULMIkAs 

sUkkAPUIkko

- ERgoNoMINEN 

vIRkkUUkoUkkU
3 pkt

259
pkt
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Venäläisen musiikin ja komilaisen kulttuurin ilta

Kirjastolla kaikuivat torstai-
na 6.2. tutut, mutta myös hiu-
kan vieraammatkin venäläi-
set sävelet vuosikymmenten 
varrelta venäläisen musiikin 
ja komilaisen kulttuurin illas-
sa. Keijo Piirainen ja Markku 
Kemppainen sekä kansalais-
opiston mieslaulajat esittivät 
musiikkia sekä suomeksi että 
venäjäksi. Yleisö saattoi yh-
tyä myös muutamiin laului-
hin. Komin tasavallasta oli 
mukana Pudasjärven ystä-
vyysseutukunta Syktyvdinin 
piiristä museon johtaja Vladi-
mir Muravjev ja kirjaston va-
rajohtaja Ljudmila Muravjeva 
sekä tulkkina toiminut Sergey 
Gabov. He olivat viettämäs-
sä Pudasjärvellä komilaisen 
kulttuurin viikkoa.

Museon johtaja Vladi-
mir Muravjev kertoi olevan-
sa toista kertaa käymässä Pu-
dasjärvellä. 

Hän kertoi Syktyvdinin 
piirin museossa olevan esil-
lä muun muassa 1800 luvul-
la Itävallasta tuotuja huone-
kaluja. Murajevin johtama 
museo täytti juuri 20 vuotta. 
Museon maskottina on hiiri. 
Juhlavuonna museoon saatiin 
myös elävä kissa, joka tulee 
hyvin toimeen hiirien kanssa. 

Muravjev kertoi Komin ja 
suomen kielen olevan lähel-
lä toisiaan. Sanat ovat lyhem-
piä kuin suomen kielessä. Hä-
nellä olikin yhdessä tulkkinsa 
kanssa komin kielen sanaleik-
ki ja hyvin illan osallistujavä-
ki arvasikin heidän esittämän-

Kansalaisopiston Mieslaulajat lauloivat Keijo Piiraisen joh-
dolla. 

Illan aikana ohjelmassa olivat mukana kulttuurisuunnitteli-
ja Birgit Tolonen, tulkki Sergey Gabov, kirjaston varajohtaja 
Ljudmila Murajeva, museonjohtaja Vladimir Murajev, SVS:n 
Pudasjärven osaston puheenjohtaja Marja-Leena Törrö ja 
Pudasjärven kirjaston johtaja Outi Nivakoski.

Kirjaston varajohtaja Ljudmila Murajeva esitteli komilaisen kirjastonsa toimintaa, tulkkina toimi Sergey Gabov.

sä komilaiset sanat suomeksi. 
Kirjaston varajohtaja Ljud-

mila Muravjeva kertoi ole-
vansa Pudasjärvellä ensim-
mäistä kertaa. Hän toivoi 
yhteistyön jatkuvan ja laaje-
nevan muun muassa kulttuu-
rin ja musiikin saralla. Erityi-
sesti komilaiset nuoret ovat 
yhteistyöstä kovasti innois-
saan. Muravjevan edustamas-
sa kirjastossa on monipuolista 
toimintaa ja se on muodostu-
nut kohtaamispaikaksi kunta-
laisille. 

Kulttuurisuunnittelija Bir-
git Tolonen esitti valokuvia 

Pudasjärven ja Komin tasa-
vallan yhteistoiminnan ajal-
ta. Illan vetäjänä toimi Suomi-
Venäjä-seuran Pudasjärven 
osaston puheenjohtaja Marja-
Leena Törrö.

Tilaisuuden järjesti Pudas-
järven kaupunki yhteistyös-
sä paikallisen Suomi-Venäjä 
-osaston kanssa.

Illan osallistujat saattoivat 
myös tutustua ”LORUSTA 
KUVAKSI” pudasjärveläisille 
ja komilaisille lapsille suun-
natun kuvataidekilpailun pii-
rustuksien näyttelyyn. HT

Tammikuussa 2019 julkaistiin kuntalaisaloite koskien Pudasjärven 
vastaanottokeskusta, jossa vaadittiin sen lakkauttamista sekä tur-
vapaikanhakijoiden vastaanottamisen lopettamista. Aloite on pa-
lautettu kaupungille 14.2.2020 ja se keräsi yhteensä 430 allekir-
joitusta.

Vastaanottokeskuksen ympärillä on riittänyt otsikoita ja kes-
kustelua viime aikoina, sillä Migri ilmoitti keskuksen sulkemisesta 
taloudellisista syistä. Paikallisesti toiminnan jatkamista on perustel-
tu työpaikkojen säilyttämisellä sekä sillä, että valtio maksaa toimin-
nasta aiheutuneet kulut kaupungille. Väärin, ei maksa. Valtio korvaa 
merkittävän osan kuluista Oulunkaaren kuntayhtymälle.

Pudasjärven kaupungille tuloja tulee vuokrista 22 000 euroa/kk 
ja työntekijöiden veroista siltä osin, kuin työntekijä on pudasjär-
veläinen. Kiinteistön ylläpitokustannukset vuositasolla ovat yli 200 
000 euroa. Tärkeää on myös sisäistää, että valtion rahat ovat mei-
dän kaikkien veroeuroja, ne eivät tyhjästä ilmesty valtion kassaan. 
Useita erilaisia maahanmuuttotyön hankkeita on osittain rahoitet-
tu Pudasjärven kaupungin varoilla, eli pudasjärvisten veroeuroilla. 
Pelkästään Löydä kotisi uudestaan –hanketta Pudasjärven kaupun-
ki rahoittaa yhteensä 59 758 eurolla.

Säilyttämistä perustellaan aluepoliittisilla syillä talous edellä ja 
siitä on viestiä viety maan hallitukselle asti. Kommentit ihmisten 
auttamisesta loistavat poissaolollaan. Raha ratkaisee, ja voidaankin 
tehdä johtopäätös, että toiminnan taustalla on alusta lähtien ollut 
paikallinen rahallinen hyötyminen taloudellisesti varsin haastavas-

sa tilanteessa.
Kuten aloitteentekijät ovat aiemmin tuoneet julkisuuteen, on 

vastaanottokeskuksen sijoittuminen Helmikotiin ollut alun pitäen 
päätöksenä arveluttava. Jo vuonna 2006 rakennukseen on tehty 
kattava kuntokartoitus, jonka lopputulemana on ollut, että raken-
nus on niin heikkokuntoinen, että se tulee purkaa tai myydä seu-
raavien kymmenen vuoden sisällä. Arvoasteikolla 1-5 rakennus sai 
4 pistettä, kun numero 5 kuvaa täysin asumis- ja käyttökelvoton-
ta rakennusta. Puhumme siis rakenteiltaan ja sisäilmaltaan erittäin 
huonokuntoisesta rakennuksesta, jossa ei pitäisi harjoittaa min-
käänlaista toimintaa. Olosuhteet vaarantavat niin asukkaiden kuin 
työntekijöiden terveyttä.

Valtion tasolla maahanmuuttoon käytettävät veroeurot ovat 
suuruusluokassaan varsin mittavat. Valtion talousarvioon on vuo-
delle 2020 varattu maahanmuuttoon 204 891 000 euroa ja kotout-
tamiseen 197 919 000 euroa. Migri osaa varmasti arvioida oman 
toimintansa kokonaisvaltaisesti ja tästä syystä sen päätöksiä tulee 
kunnioittaa. Vastaanottokeskus on lakkautettava.  

Realismi ei ole rasismia, vaan välittämistä ja vastuunkantoa.
Kuntalaisaloitteen ”Pudasjärvellä oleva vastaanottokeskus tulee 

lakkauttaa ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen lopettaa” 
vastuuhenkilöt: Paula Soronen, Mirka Väyrynen, Marko Koivula, 
Tuula Kuukasjärvi, Ruut Tuohimaa, Juho Kellolampi sekä Pudasjär-
ven Perussuomalaiset ry.

Vastaanottokeskus Pudasjärvellä lakkautettava 
– Migrin päätöstä kunnioitettava

Jokainen lapsi tarvitsee turvallisia aikuisia lähelleen, mutta myös 
vanhemmat tarvitsevat tukea omaan vanhemmuuteensa. Tuki al-
kaa jo raskausaikana neuvolassa, jossa annetaan tietoa muun mu-
assa turvaa tuovien rajojen ja rakkauden merkityksestä. Tervey-
denhoitaja myös rohkaisee perhettä viettämään yhteistä aikaa ja 
kuulemaan lapsen iloja ja huolia. Vanhempia kannustetaan kehu-
maan lastaan. Tuki tapahtuu lähellä perheitä, ja on keskeistä, että 
vanhemman kysymyksille ja huolenaiheille löytyy aikaa ja tilaa - 
sekä mahdollisuus ottaa asioita puheeksi myös ilman lasta. 

Vanhemmuuteen liittyviä haasteita on ihan kaikissa perheis-
sä. THL:n tutkimuksessa omasta jaksamisestaan huolissaan oli yli 
puolet vanhemmista, omien vanhemmuustaitojen riittävyydestä 
kolmannes. Nykyvanhemmat kuitenkin tiedostavat vanhemmuu-
tensa haasteet aiempaa paremmin ja hakevat tietoa vanhemmuu-
tensa tueksi. Kasvatuksesta ollaan kiinnostuneempia kuin ehkä 
koskaan aiemmin. Kun vanhemmuuteen halutaan vahvistusta, 
Oulunkaaren neuvola- ja perhepalveluista saa tukea. Tällöin van-
hempien kanssa mietitään yhdessä, miten perhettä voidaan tu-
kea konkreettisilla, arkipäiväisillä asioilla. Tarvittaessa kutsutaan 
koolle muitakin perheen kannalta tarkoituksenmukaisia henkilöi-
tä. Tuki lähtee aina lapsen ja perheen vahvuuksista, ja sitä voidaan 
myös toteuttaa ryhmämuotoisena. Ohjaukseen ja vertaistukeen 
perustuvaa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmätoimintaa jär-
jestetään kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa. 

Vanhemmuuden tuki korostuu erityisesti vanhempien eroti-
lanteessa. Jotta käytännön asiat sujuisivat lapsen kannalta parhaal-
la mahdollisella tavalla myös eron jälkeen, on aikuisten tärkeää 
sopia yhdessä siitä, miten lasten asiat hoidetaan. Molemmilla van-
hemmilla on velvollisuus osallistua lasten elatukseen kykynsä mu-
kaan. Elatuksesta huolehtiminen on yksi tapa osoittaa välittämis-
tä ja huolenpitoa lasta kohtaan. 

Vanhemmat voivat sopia elatukseen, tapaamiseen, asumiseen 
sekä huoltoon liittyvistä asioista lastenvalvojan luona. Vanhem-
muussuunnitelma on tilanteessa oiva työkalu, joka on tarkoi-
tettu avuksi vanhemmuuteen eron jälkeen. Suunnitelma auttaa 
vanhempia keskustelemaan lasten arjen sujumisesta. Sen avulla 
vanhemmat voivat sopia käytännön asioiden järjestämisestä ja 
työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuus-
sa ja mitä heiltä odotetaan. Suunnitelman perusteella tehdään ta-
paamissopimus. Oulunkaaren kuntayhtymä tarjoaa lastenvalvojan 
palveluja jokaisessa jäsenkunnassa, ja asioida voi pääasiassa omas-
sa asuinkunnassaan. Eri paikkakunnilla asuvat vanhemmat voivat 
kuitenkin myös asioida yhdessä lähivanhemman asuinkunnan las-
tenvalvojalla. 

Vanhemmuus on etuoikeus: vanhemmuudesta, lapsista ja 
omasta perheestä saa olla ylpeä, nauttia ja iloita. Välillä on myös 
lupa olla väsynyt ja pyytää apua. 

Konkreettista tukea  
vanhemmuuteen

Meri Malmberg, 
sosiaalityöntekijä-lasten-
valvoja, Oulunkaari

Anne Leppälä-Hast, 
perhekeskuskoordinaattori, 
Oulunkaari

Oulunkaari käynnistää Iissä, Pudasjärvellä, Simossa, Utajärvel-
lä ja Vaalassa maksuttoman raskauden ehkäisyn 1.3. alkaen. Sen 
kautta alle 25-vuotiaat voivat saada maksutta ehkäisyvalmistei-
ta, kuten kondomeja ja erikseen sovittuja valmisteita. Lisäksi 
nuorille tarjotaan seksuaalineuvontaa. 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon piirissä olevat voivat 
varata ajan omalle terveydenhoitajalleen. Muut alle 25-vuoti-
aat voivat asioida oman kunnan neuvolassa terveydenhoitajan 
vastaanotolla.  

Ennen ehkäisyn aloittamista tutustutaan eri ehkäisyvaih-
toehtoihin ja selvitetään muun muassa hormonaalisen ehkäi-
syn soveltuvuus. Jokaiselle asiakkaalle pyritään löytämään sopi-
va vaihtoehto. Kun sopiva ehkäisymuoto on löytynyt, tehdään 
suunnitelma ehkäisymenetelmän seurantakäytännöistä. Ehkäi-
syn aloituksen jälkeen ehkäisyvälineitä voi hakea oman neu-
volan terveydenhoitajilta. Kouluterveydenhoitajat ohjeistavat 
omien asiakkaidensa hakukäytännöt.

Oulunkaari tiedotus 

Maksuton raskauden 
ehkäisy alle 25-vuotiaille
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

VUOKRATTAVANA Sarakylässä rivitalosta 
YKSIÖ ja KAKSIO. Heti vapaa!

UUSIA
TEKSTIIlEJÄ SAApUNUT!

TAlVITyö-
VAATTEET

-15%

Naisten
pusero

Naisten
housut

Miesten
pusero

Miesten
housut

24,90

16,90

24,90

13,90

upo
pyykiNpesukoNe
7 kg, 1400 kierrosta

upo
pyykiNpesukoNe
8 kg, 1400 kierrosta

399,-

449,-

iMuletkut
50 mm   76 mm

10,-

Moottorikelkan
talousreki
2 kpl erä!

Moottorikelkan
iso ahkio
1 kpl erä!

299,-

249,-

15,-
metri metri

VENETERVAT JA 
hAVUpUUTÄRpÄTIT

SAApUNEET!

hOX! ERÄ
TyöKAlUVAUNUJA 
ERIKOIShINTAAN!

pUlKAT, lIUKURIT, 
RATTIKElKAT, TwISTERIT, 

SNOwROcKETIT JA VETOAhKIOT

pAlJON lASTEN 
KEVÄT

UUTUUKSIA!

pAlJON UUTUUKSIA!

essence Meikit

-15%

-30%

hOX! ERÄ
VIllOJA

pOISTOhINTAAN!

hOX! ERÄ
RUMpU- JA 

SAlAOJApUTKIA 
pOISTOhINTAAN!
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

PUdAsJärvEN HAUTAUsTOImIsTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922
Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
siuruainen

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Nuorisotiloille 
oma bändihuone

Pudasjärven nuorisotiloil-
le loihdittiin oma bändi-
huone tammikuun aikana. 
Eräällä kerralla etsivä nuo-
risotyön käydessä Osaolla, 
asuntolan valvoja Arto Lie-
kola kertoi soittovälineistä, 
jotka olivat jääneet pölytty-
mään entisten Osaon tilojen 
alakertaaan. 

-Siitä se ajatus ja yhteis-
työ sitten lähti, etsivä nuo-
risotyön Juha Mertala tuu-
maa.

Tilat neuvoteltiin Pu-
dasjärven kaupungin nuo-
risotiloilta ja bändivälineet 
siirrettiin sinne nuorten 

Juha Mertala rumpujen ta-
kana.

käyttöön. Bändihuoneen 
soittimet ovat Osaolta, 
Nuorten tuki ry:ltä, Dj Syn-
kältä (Arto Liekola) ja Kar-
hupajalta. Bändihuoneesta 
löytyy mm. rummut, kita-
roita, basso, mikit ja kosket-
timet.

Soittovuoroja voi vara-
ta suoraan nuorisotoimen 
henkilökunnalta ja tiloi-
hin voi käydä tutustumas-
sa nuorisotilojen aukioloai-
kojen puitteissa.

Pudasjärvi-lehti 

Manninen jatkaa Syöpäosaston 
puheenjohtajana 

Pudasjärven Syöpäosasto 
piti vuosikokouksen keski-
viikkona 12.2. Palvelukes-
kuksessa. Puheenjohtajana 
jatkaa edelleen Kaisa Man-
ninen. Johtokuntaan valittiin 
Sanni Nissi, Maire Puhakka 
ja Aini Timonen-Nissi. Vara-
jäseniksi valittiin Maire Nissi 
ja Annikki Ylitalo. Päätettiin 
pitää jatkossa syöpäosaston 
kerhot Palvelukeskuksessa 
kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona kello 15 alka-
en entisen sunnuntaisen ko-
koontumisen sijaan. Seuraa-
va kerho on keskiviikkona 
4.3. Kerhossa käsitellään tu-

Johtokunnan kokouksessa valittiin varapuheenjohtaja, 
sihteeri ja rahastonhoitaja. Kuva ritva Kinnula.

levaksi syyskuuksi suunnitel-
tua Joensuun retkeä. 

Johtokunta piti järjestäyty-
miskokouksen 16.2. Sanni Nis-
sin luona. Osaston varapu-

heenjohtajaksi valittiin Sanni 
Nissi ja sihteeriksi Maire Pu-
hakka. Rahaston hoitajana 
jatkaa Aino Timonen-Nis-
si. RK
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Ystävänpäivä tapaaminen
Vanhusten ja vammaisten selviytyminen arkielämässä

Pudasjärven vanhus- ja vam-
maisneuvosto järjesti ystä-
vänpäivätapaamisen eläke-
läisjärjestöille, kaupungin 
ylimmän johdolle ja muil-
le päättäjille aamupäivällä 
14.2. kaupungintalossa.

Päivän teemaksi oli nos-
tettu; miten edistetään van-
husten ja vammaisten sel-
viytymistä arkielämässä 
sekä minkälaisia hyvinvoin-
tia tukevia palveluita Pudas-
järven kaupungilla on tarjol-
la kulttuurin ja vapaa-ajan 
toiminnoissa?

Päivän avauksessaan 
Vanhus- ja vammaisneu-
voston puheenjohtaja Esko 
Ahonen totesi ikäihmisten 
määrän kasvavan tulevai-
suudessa. Kymmenen vuo-
den päästä Suomessa on yli 
65-vuotiaita jo yli 1,5 mil-
joonaa, eli 25 prosenttia vä-
estöstä. Pudasjärvellä yli 
65-vuotiaita on 2400 eli lähes 
30 prosenttia väestöstä. 

-Vanhusten ja ikäänty-
vien hyvinvointi edellyttää 
vastuullista päätöksente-
koa ja merkittävää muutos-
ta asenteissa. Tarvitsemme 
monimuotoisia ja erilaisia 
asumisen ratkaisuja, jois-
sa elämän tilanteeseen so-
pivat palvelut ovat saatavil-
la helposti ja oikeaan aikaan. 
Ikääntyvät ja ikääntyneet 
ovat eri ikäisiä, innostuneita, 
aktiivisia, osallistuvia ihmi-
siä. He ovat voimavaramme- 
miten paljon heillä onkaan 
osaamispääomaa, jota ei ole 
vara hukata, totesi Ahonen.

Netissä asiointi 
lisääntymässä
Miten palveluketju toimii 
koti- ja omaishoidossa -ai-
hetta valotti Oulunkaaren 
kotihoidon palveluesimies 
Lilja Kettunen. Hän esitte-
li omaishoitoa, perhe- ja ko-
tihoitoa, kuntouttavaa ja 
muistia tukevaa hoitoa. Hän 
esitteli Oulunkaaren asumis-
palveluja, hoivahoitoa sekä 
palvelusetelin käyttöä. Ket-
tunen suositteli netissä asi-
ointia. 

-Toki henkilökohtais-
ta palvelua tarjotaan palve-
lukeskuksessa, lupasi Ket-
tunen. 

Hän kertoi myös, kuin-
ka tehdään ennaltaehkäise-
vää palvelutarpeen arvioin-
tia ikäihmisten parissa. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen toivoi ikäihmisten 
olevan mukana uusien pal-
velujen kehittämisen suun-
nitteluvaiheessa. Hyvän 
Olon Keskuksenkin toimin-
nan suunnittelussa voi vie-
lä esittää toivomuksia. Sa-
moin uusien liikenneväylien 
rakentamisessa voi kysellä, 
että onko ikäihmiset ja es-
teettömyys riittävästi huo-
mioitu. Kylätoimijat ovat 
hyvä ja toimiva verkosto 
ikäihmisten hyvinvoinnin 
edistämisessä. 

Lopuksi Timonen toivoi 
entistä enemmän sukupolvi-
en välistä yhdessä tekemistä. 

Uusia asuntoja  
ikäihmisille
Pudasjärven kaupunki tuot-
taa vanhuspalvelut Oulun-
kaaren kuntayhtymän kaut-
ta. Kaupunginvaltuutetutkin 
kantavat näistä palveluista 
huolta, totesi kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja An-
ni-Inkeri Törmänen. 

Viime aikoina on vanhus-
palveluissa aloittanut use-
ampi uusi lähiesimies ja uut-
ta kehitystä on havaittavissa 
palvelupolkujen parantami-
sessa. Oulunkaari tuottaa 
ikäihmisille palveluita myös 
yhdistysten kautta. Kure-
nalla toimivat yhdistykset 
voivat myös liittyä palve-
luiden tuottajiksi palveluse-
telin avulla siinä missä ky-

läyhdistykset muilla kylillä. 
Pudasjärven kaupunki on 
vuokrataloyhtiön kautta ra-
kentamassa ikäihmisille so-
pivia laadukkaita asumisen 
tiloja. Hirsikerrostaloon tu-
levat asunnot rakennetaan 
esteettömiksi. Tarjolla on 
paljon yksiöitä ja pieniä kak-
sioita. 

Kaupungilla on kehittä-
mis- ja toimintatuet vuosit-
tain haussa juuri siihen toi-
mintaan, minkä mikäkin 
yhdistys näkee jäsenilleen 
tärkeäksi. Se kannattaa elä-
keläisten järjestöilläkin huo-
mioida ja hyödyntää, kehot-
ti Törmänen. 

Kursseja kaiken 
ikäisille
Ikäihmiset ovat kaupungil-
le voimavara. Elämänko-
kemuksen tuomaa vakaata 
viisautta tarvitaan kaikkiin 
kaupungin toimiin, joten 
tuokaa ajatuksianne ja vies-
tejänne valtuutetuille roh-
keasti.

Pudasjärven kansalais-
opistossa opetusta annetaan 
noin 10 000 tuntia vuodessa 
noin 300 kurssilla. Tällä tur-
vataan myös seniori-ikäisten 
mahdollisuuksia harrastaa ja 
kehittää itseään monipuoli-
sesti.

Suurin osa kursseista on 
sellaisia, että niihin voi osal-
listua melkein kaikenikäi-
set, kukin edellytystensä 
mukaan. Osa kursseista on 
kohdennettu senioreille se-
nioripuutyöt, seniorijooga, 
Syötteen seniorijumppa ja 

tanssiksi-kurssi senioreille. 
Digitalisaatio on lisän-

nyt kansalaisopiston kurssi-
tarjontaa ja mahdollisuuksia 
ohjata etäältäkin ja osallistua 
kotonakin. Tarvitaan vain 
vähän laitteita, Internet-yh-
teys ja esimerkiksi AC-oh-
jelma, niin kaksisuuntainen, 
vuorovaikutteinen oppitun-
ti tai verkkokurssi voidaan 
pitää. 

Opiston kurssitarjonta si-
sältää senioreillekin sopivia 
tanssikursseja, kielten, mu-
siikin, kuvataiteiden, muo-
toilun, käsityön, liikunnan ja 
tvt-taitojen kursseja (älypu-
helin- ja tietokonekursseja) 
sekä luontoharrastukseen, 
kotitalouteen, kauneuden-
hoitoon ja terveyteen liitty-
viä kursseja. 

Kannattaa muistaa myös 
se fakta, että Pudasjärven 
kansalaisopistossa opiske-
lumaksut ovat valtakunnan 
edullisimpia ja että vähin-
tään 63-vuotiaat ja eläkeläi-
set saavat vielä pyytäessään 
opintosetelialennuksen vä-
hintään 30 euroa maksavista 
kursseista, totesi Harju. 

Taito perinnöksi
Eläkeliiton puheenjohtaja ja 
Vanhusneuvoston varapu-
heenjohtaja Heleena Talala 
nosti esille kysymyksiä koti-
hoidon ja omaishoidon pal-
veluketjun sujuvuudesta ja 
miten se toimii - samoin digi-
talisaatiosta - miten tuetaan 
käyttäjiä eri toiminnoissa. 
Hän esitti kaupungille han-
kerahoituksen hakua, jossa 
voitaisiin enemmän auttaa 
niin sanottua vierineuvon-
taa.

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksessä hän kertoi 
olevan 365 jäsentä. Säännöl-
lisenä toimintana on joka toi-
nen tiistai kerhopäivä, joissa 
on monipuolista ohjelmaa 
ja toimintaa. Jäsenten suo-
siossa ovat erityisesti retket 
sekä tutustumis- ja vierailu-
matkat. 

-Eläkeliitolla on 50-vuo-
tisjuhlavuosi, jonka yhte-
nä teemana on ”Taito perin-
nöksi”. Haasteena on siirtää 
osaaminen nuorille suku-
polvien ketjussa, esimerkiksi 
yhteistyössä koulujen ja päi-

väkotien kanssa. 
Talala kyseli, että onko 

ikäsuunnitelma mukana Pu-
dasjärven kuntastrategiassa 
sekä miten kirjataan terveyt-
tä ja hyvinvointia koskevaan 
kirjalliseen suunnitelmaan 
ikäsuunnitelman tavoit-
teet ja toimenpiteet. Talalal-
la oli pitkä lista ikäihmisten 
puheenaiheista ja huolista 
muun muassa: terveyspalve-
lujen säilyminen, digitaali-
suus, pankkipalveluissa kä-
teisen rahan saaminen sekä 
ARA:n korjaus- ja hissiavus-
tuksista ja niiden käyttö-
mahdollisuuksista tiedotta-
minen. 

Muutoksissa mukana
Pudasjärven Eläkeläisten 
puheenjohtaja Jukka Vähky-
rä kertoi yhdistyksellä ole-
van 193 jäsentä ja vakuutti 
liittymisen olevan helppoa. 
Valtakunnallisella järjestöl-
lä on takana 60-vuotisjuhla-
vuosi. Pudasjärvellä toimin-
taa on ollut 40 vuoden ajan. 
Toiminnassa on tavoitteena 
vastata yhdistyksen ja jäsen-
ten odotuksia sekä poistaa 
yksinäisyyttä. 

-Yhteiskunta muuttuu ja 
ikääntyvien ihmisten on pys-
tyttävä vastaamaan muutok-
siin ja pysyttävä muutoksis-
sa mukana, totesi Vähkyrä. 

Pudasjärvellä on Puikka-
rissa joka tiistai ohjattu ve-
sijumppa sekä joka toinen 
tiistai porinatuokio, johon 
sisältyy myös muistikerho. 
Retkitoiminta on vilkasta ja 
vierailuja on paikkakunnan 
eri kyläkulmille. Jäsenet käy-
vät laulamassa ja soittamas-
sa vanhuksille ala- ja ylä-
kartanoissa. Perjantaisin on 
Osviitassa karaokeilta. 

Lisää elämää vuosiin
Pudasjärven Senioriopetta-
jan toimintaa esitellyt pu-
heenjohtaja Esko Ahonen 
kertoi yhdistyksellä olevan 
37 jäsentä. Yhdistys vietti 
viime syksynä 10-vuotisjuh-
laa. Yhdistyksen mottona on 
”Lisää elämää vuosiin”. Jär-
jestön tehtävänä on edun-
valvonta ja virkistystoimin-
ta. Toiminnan perusrunkona 
on joka kuukautinen ruoka-
kokous, jonne kutsutaan eri 

alojen asiantuntijoita. 
-Senioriopettajat ovat ak-

tiivisia, suurimmaksi osak-
si hyväkuntoisia, toimivat 
eri yhdistyksissä ja vapaa-
ehtoistoiminnassa, luotta-
mustehtävissä seurakun-
nassa, vanhusneuvostossa, 
maahanmuuttajien kotout-
tamisessa sekä kansalais-
opistossa opiskelijoina. 
Harrastustoiminta on moni-
puolista, liikuntaa, musiik-
kia, kirjallisuutta, teatteria, 
metsästystä, taidenäyttelyi-
tä, selvitti Ahonen. 

Ikäihmisten vapaa-ajan 
mahdollisuuksista puhuivat 
kirjastonjohtaja, kulttuuri- 
ja vapaan sivistystyön koor-
dinaattori Outi Nivakoski 
ja Oulunkaaren digikummi 
Eeva Patokoski sekä liikun-
ta- ja hyvinvointikoordinaat-
tori Elina Wachira puhui lii-
kunnan mahdollisuuksista. 
Aamupäivän tapaamisen lo-
puksi oli vielä varattu aikaa 
loppukeskustelulle. HT

Tilaisuuden kahvitarjoilusta vastasivat Pudasjärven Maa- ja kotitalousnaiset.

Oulunkaaren kotihoidon 
palveluesimies Lilja Ket-
tunen puhumassa.

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen puheenjohtaja 
Heleena Talalalla oli usei-
ta ehdotuksia kaupungille 
ikäihmisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi.

Kahvitauolla vaihdettiin myös kuulumisia. Edessä vasem-
malla puheenvuoron käyttänyt Pudasjärven Eläkeläisten 
puheenjohtaja Jukka Vähkyrä. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto järjestämä ystävänpäivätapaaminen kokosi kaupunginval-
tuustosalin lähes täyteen osallistujia. Edessä tilaisuuden juontaja, Vanhus- ja vammais-
neuvoston puheenjohtaja Esko Ahonen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-
Inkeri Törmänen. 
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Koskenhovilla su 23.2.2020 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

(Pintamontie 321).

tanssit Pintamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuratervetuloa!

P.s. la 7.3. TONI JAATINEN BäNd, 
la 21.3. KUUNHOPEA & sArI KOIvIKKO, la 28.3. mErJA JUUTINEN

La 22.2. klo 21.00–01.00
tanssittaa

nelituuli & 
timo Puurunen

mA 24.2.

ELOKUvA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
HEINäHATTU, 
vILTTITOssU 

JA ärHäKKä KOULULAINEN
-S- 8€ 

● Klo 19.00 
sE mIELETÖN 

rEmPPA
 -K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Poijulan Erä ry:n
vUOsIKOKOUs

Poijulan entisellä koululla
su 1.3. klo 13 (Poijulantie 23). 

Johtokunta kokoontuu klo 12. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Sihteeri

Pudasjärven Perhokalastajat ry
sääNTÖmääräINEN 

vUOsIKOKOUs
ravintola Meritassa

lauantaina 22.2.2020 klo 18.00. 
Johtokunta

Tervetuloa perheineen seuran jäsenet, 
maanvuokraajat, kyläläiset ja mökkiläiset!

ruottisen Metsästäjät ry:n
hIrvIpeIjaIseT

su 23.2.2020 klo 11-14 
Marikaisjärven toimitalossa.

Hirviporukka

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja 
rukous klo 18. 

la 18.4. Kevättä kohden tansseihin
Naapurinvaaran huvikeskukselle.

Tanssimatka
Lähtö klo 17.30 S-market linja-autopysäkki.

Matkan hinta 35 €, sis. kyyti ja tanssilipun.

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Suvi Karjula & In The Mood sekä 
Leif Lindeman & Amore

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) 
Sointu Veivo 040 758 4183, Heimo Turunen 
0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

PuU UImAJAOsTO
Uimajaosto järjestää kaikille 
avoimet (5-15v.) uintikisat 
Puikkarissa su 23.2. klo 17 alkaen. Ilmoittautu-
minen paikan päällä ja osallistuminen maksutonta.

Pudasjärven metsästyspystykorva- ja 
ajokoirakerho

vUOsIKOKOUs
la 7.3.2020 klo 16 Lentäjänmaja. 

Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Pudasjärven reserviupseerit ry  
sääNTÖmääräINEN 

vUOsIKOKOUs  
ma 16.3.2020 klo 19.00 Pudasjärven 

kaupungintalo, kokoustila Häävi.
Hallitus klo 18.30. Kokouksissa käsitellään sääntö-

määräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus

MYYDÄÄN

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN NAKTO-merkkinen, 
6-vaihteinen sähköpyörä, val-
koinen, uuden veroinen. P. 040 
129 9722.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta, Pudastorin normaalit 
kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset 
ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuok-
raukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutus-
lisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. nume-
rosi tai osoitteen. Teksti on toimi-
tettava sähköpostilla: vkkmedia@
vkkmedia.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista). Supersuosittu Vesisankarit-tapahtuma rantautuu jo toista kertaa 

Pudasjärven Virkistysuimala Puikkariin keskiviikkona 26.2. Tapah-
tumassa koululaiset harjoittelevat erilaisia vesillä liikkumisen tai-
toja toiminnallisesti koulupäivän aikana.

Tapahtumapäivänä altaat täyttyvät ohjelmasta, kun virkistys-
uimalan henkilökunta ohjaa oppilaat erilaisten vesitaitojen pariin. 
Ohjelmassa mm. sukellusharjoitteita, vesipelastusta sekä uhrin 
kuljetusta pelastusrenkaassa.

-Tämä on hieno tilaisuus tarjota koululaisille erilaista ohjel-
maa ja samalla edistää kaikille tärkeitä vesitaitoja, kertoo Pudas-
järven Vesisankarit-tapahtumavastaava Aini Seppänen.

Vesisankarit-hanke on vuodesta 2015 kannustanut monipuo-
listen vesillä liikkumisen taitojen harjoitteluun ympäri Suomea 
järjestetyissä koululais- ja yleisötapahtumissa. Loppuvuosi 2019 
oli Vesisankareiden osalta ikimuistoinen. Jo vuodesta 2015 pyö-
rinyt hanke saavutti melkoisen rajapyykin, kun maaginen 50 000 
tapahtumaosallistujan raja meni rikki. Tänä aikana on järjestetty 
122 paikkakunnalla yhteensä 242 tapahtumaa, joissa on harjoitel-
tu monipuolisesti erilaisia vesillä liikkumisen taitoja.

Hukkumistilastot synkkiä
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) keräämien 
ennakkotietojen mukaan koko vuoden 2019 aikana hukkui 90 ih-
mistä. Synkät luvut herättävät huolta tärkeiden vesillä liikkumisen 
taitojen, erityisesti turvallisuuden, osaamisesta sekä niihin liitty-
vistä asenteista.

-On tärkeää ymmärtää vesiympäristön monimuotoisuutta ja 
osata suhteuttaa omat taidot vallitsevaan tilanteeseen. Herätte-
lemmekin perheitä ja erityisesti lapsia harjoittelemaan vesillä liik-
kumiseen liittyvää osaamista ja tietoutta jo pienestä pitäen. Vesi-
sankarit-tapahtumat ovatkin loistava tilaisuus päästä kokeilemaan 
näitä taitoja käytännössä, kertoo Vesisankarit-koordinaattori Su-
sanna Aulin.

Koululiikuntaliiton koordinoimassa Vesisankarit-hankkeessa 
ovat mukana Sukeltajaliitto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suo-
men Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjeh-
dus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliitto. Hanketta tukee Reijo Rautauoman säätiö 
sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Pudasjärvi-lehti 

Vesitaidot haltuun  
Vesisankarit-tapahtumassa

Helmikuun kesselikirje
Jouluaaton aattona sain kaksi ikävää uutista. Toinen koski perhettä, jon-
ka talo paloi. Juuri muutamaa päivää ennen kävimme viemässä tähän 
suurperheeseen ruoka-apua, lisäksi olemme auttaneet yhden lapsen 
päiväkotiin. Kun kaikki palaa, on aloitettava uudelleen tyhjästä. Viime vii-
kolla sain kuulla, että perheelle oli annettu asunto Kiestingistä. Toinen 
uutinen koski pitkäaikaista ystäväämme Polina Rubinaa, jonka mies me-
nehtyi pitkälliseen sairauteen. Olemme ottaneet osaa Polinan suruun.

Sähköpostien seasta putkahti viime vuoden lopulla lukematon viesti. 
Siinä kysyttiin, että voisinko saada apua lapsilleni. Ihmettelin, että miten 
se oli jäänyt huomaamatta. Heti kirjoitin tälle yksinhuoltajalle VK:ssa eli 
Venäjän Facebookissa. Kyselin, miten voimme auttaa. No, kohtahan siel-
tä vastattiin, että lapsille pitäisi olla vaatetta. Tammikuun puolella veim-
me Kesselinaisiin kuuluvan Annin kanssa vaatepaketin nuorelle äidille, 
Katerinalle. Hyvin oli kiitollinen avusta. Kun seuraavan kerran vein apua 
perheeseen, oli äiti kutsunut hyvän ystävänsä, Tanjan kotiinsa. Hän us-
kaltautui tsaijujen lomassa kysymään apua omille lapsilleen. Hänellä on 
viisi lasta. Kolmannella kerralla oli vielä Senja-äiti, joten apua saatettiin 
hänellekin luvata. Kesselin antama apu menee suoraan perille. Pyynnöis-
tä käsin autamme, jos voimme. Viime vuonna avunpyyntöjä tuli Vienan 
Karjalasta noin 300 kpl. Muutamia lukuun ottamatta pystyimme pyyn-
nöt täyttämään. Ihmeellistä! Näiden 300:n pyynnön taakse kätkeytyy 
monenlaista ahdinkoa ja elämää. Suomessa saamme olla kiitollisia hy-
västä kodista, ruuasta, lämmöstä, vedestä - vai olemmeko?

Viime vuoden helmikuusta tämän vuoden tammikuun loppuun sain 
tehdä tätä työtä palkallisena, kun TE-keskuksen palkkatuki, Pudasjärven 
kaupungin tuki ja Kesselin oma tukijoukko antoivat siihen mahdollisuu-

den. Kiitos vielä kerran kaikille tukijoille. Olette tehneet hyvin. 
Viime vuonna Kesselin puitteissa järjestettiin 17 lasten leiripäivää ja 

olin apuna Inkerin kirkon järjestämällä lastenleirillä Kalevalassa. Yhteen-
sä lapsia ja äitejä näissä oli yli 400. Edellisessä kirjeessä mainitsinkin, että 
joululaulutilaisuudet tavoittivat 776 lasta ja aikuista, mutta kun otetaan 
huomioon koko vuoden tilaisuudet, määrä nousee 840:een! Pudasjär-
vellä osallistuimme Matti Harjun adressiin, jaoimme 30 ruokalahjakort-
tia, olimme tukemassa taloudellisesti Joulupuuro-tapahtumaa yhdessä 
Työpetarin ja K-Supermarketin kanssa. Kesselille tuli lahjoituksia 76 päi-
vänä eli enemmän kuin joka viikko! Kesseli-iltoja (13) pidettiin vähän eri 
puolilla Suomea. Erilaista apua annettiin Vienan eri kylissä tai kaupun-
geissa. Avustuskohteita oli 33. Avustusmatkoja tehtiin 47 kertaa. Muka-
na oli 14 eri ihmistä. Jokainen voi vain arvailla, miten paljon työtä tämä 
kaikki on sisältänyt! 

Pudasjärveltä käsin lähteneet avustukset Vienan Karjalaan ovat ol-
leet ja ovat merkityksellistä monella tapaa. Kiitos kaikille, jotka taval-
la tai toisella olette avanneet sydäntänne. Nyt helmikuun alusta lähtien 
olen taas kerran työttömänä, mutta Kesselityö jatkuu. Jos voit olla aut-
tamassa, niin hyvä! Kiitos heille, jotka jo auttavat. Kesselin toiminnasta 
voi lukea facebook/kesseli.ry.

Kesselillä on Karjalassa oma pieni joukko, jotka uskollisesti mak-
savat jäsenmaksunsa, usein jopa ennakkoon. He ovat niin täsmällisiä ja 
vastuullisia. Otetaanpa esimerkkiä. Ilman jäsenmaksuista saatua tuloa, 
on vaikea auttaa lapsia ja lapsiperheitä niin siellä kuin täälläkään.

Ape Nieminen, puheenjohtaja

Tanjalle ja Katerinalle löytyi 
vahingossa sopivat kevät-
takit. Heidän lapsilleen on 
ollut muutakin apua.

Pudasjärven Topi-toril-
ta löytyi turvaistuin Dasa 
-vauvalle.

Majapaikassa Perttusilla oli 
maukasta turskaa päivälli-
sellä.

Olkaa niin hyvät ja reippaat, että maksatte jäsenmaksut Kesselin tilille 
oma-aloitteisesti ja pyytäkää uusia jäseniä mukaan. Tilinumero FI33 5360 

0420 0467 01. Henkilöjäsen 10 €/vuosi, perheet 20 €, yritykset 50 €.
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Poroajojen karsintakisakausi 
on kuumimmillaan eri puo-
lilla poronhoitoaluetta. Ki-
sakausi huipentuu Inarin 
Porokuninkuusajoihin 28. 
– 29.3, jonka järjestäjänä on 
toiminut vuodesta 2016 läh-
tien Suomen Porokilpaili-
jat ry.

Ensimmäiset PoroCup 
karsinnat ovat tulevassa vii-
konvaihteessa Rovaniemellä 
ja seuraavat 

Pudasjärven lentoken-
tällä 29.2. – 1.3. Siitä jatke-
taan viikon välein Äkäslom-
polon, Sallaan ja Kuoskuun. 
Näissä pudotusajokisoissa 
haetaan pisteitä Inarin Po-

rokuninkuusajojen 24:n par-
haan joukkoon sekä Silver 
Race -lähtöön sijoille 25. – 48. 

Junioreille on olemassa 
omat kilpailut ikäluokassa 8 
– 14 vuotiaat yksittäis- ja pa-
rilähtösarjoina.

Oheisohjelmana lento-
kentällä on lapsille poro- ja 
hevosajelua.

Kisaravintolasta myy-
dään ruokaa ja kahvia. Ar-
pajaiset hyvine palkintoi-
neen kuuluu ihan oleellisena 
osana Pudasjärven osakil-
pailuun. PoroCupin Pudas-
järvellä järjestää vuosien ko-
kemuksella Team Kopero.

Lähialueen kyläkohtaisia 

poroajokilpailuja olivat vii-
me lauantaina ajetut Nuorit-
tan porokisat Ylikiimingis-
sä viidensinä Erkki Pähtilän 
muistoajoina, sekä sunnun-
taina Yli-Iin Kierikissä käy-

ty ensimmäinen lämmitte-
lykisa, toinen tulee olemaan 
24.2.

Terttu Salmi

Porokilpailut ovat varma kevään merkki

Todetaan kepeästi, että Pudasjärvi, kuten monet muutkin paikka-
kunnat, heräävät toiminnalliseen vireeseen vasta kevään korvalla 
tai viimeistään kesälintujen sirkutuksen myötä. Näin ei kaupungis-
samme kuitenkaan ole. Kun vilkaisee taakse jäänyttä viikkoa voi 
hoksata kuinka monta erilaista antoisaa osallistumisen ja yhteisöl-
lisyyden kasvattamisen tilaisuutta oli tarjolla yhden talviviikon ai-
kana. Viikonvaihteessa kokoonnuttiin talkoilemaan, osallistumaan 
ja kannustamaan Umpihalkihiihdon tiimoilta suurella joukolla. Al-
kuviikosta kirkkovaltuusto kokoontui päättämään huomattavis-
ta seurakunnan kiinteistökaupoista ja osallistumaan äänestämällä 
kaksiin vaaleihin. Torstaina kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuu-
tetuilla oli hulppea tilaisuus pohtia ja suunnitella kuntalaistem-
me yhteisen hyvän tekemistä ja saavuttamista osallisuus-valtuus-
toseminaarissa.

Kyseisellä teemalla kaupunginjohtaja Tomi Timonen innosti 
seminaariin osallistuneita aivotyöhön. Varpu Wiens Sokra-hank-
keesta ja Virpi Harilahti-Juola Maaseudun Sivistysliitosta jakoi-
vat vinkkejä osallisuuden vahvistamiseksi. Yhteisöllisyysvaliokun-
nan puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma toi oman valiokuntansa 
näkökulman asiaan. Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Sointu 
Veivo ja esittelijä Juha Holappa selvittivät mitä käytännössä tar-
koittavat kaiken ikäisille tarjottavat hyvinvointipalvelut. Elinympä-
ristövaliokunnan puheenjohtaja Kari Tykkyläinen ja esittelijä Eero 
Talala avasivat viihtyisän ja hyvinvointia lisäävän elinympäristön 
merkitystä. Käsiteltävät teemat oli koottu kesällä ja syksyllä eri-
ikäisille kuntalaisille tehdyn Meidän Pudasjärvi-kyselyn 600:n vas-
tauksen pohjalta. Esitysten jälkeen mietittiin ja suunniteltiin ryh-
missä uusia kyselyn vastaustenkin ohjaamia kuntalaisia parhaiten 
palvelevia toimintamalleja.

Samana iltana seurakuntatalolla oli iltakirkossa tarjolla kau-
nista virsilaulua kanttori Jukka Jaakolan ja kirkkokuoromme sekä 
urkukoraalimusiikkitaiturin Risto Ainalin johdolla. Tilaisuuden lo-
puksi iltakirkkovieraat saivat kokoontua yhteen iltateen ääreen.

Ystävänpäivänä vanhus- ja vammaispalvelujen neuvosto kut-
sui kaupungin johdon, puheenjohtajiston, päättäjiä ja eläkeläis-
järjestöjen edustajia/jäseniä kahville, kuuntelemaan ja keskuste-
lemaan tärkeistä asioista vanhusten ja vammaisten palveluissa ja 
selviytymisessä arkielämässä. Oulunkaarelta palveluesimies Lilja 
Kettunen valaisi palveluketjun toimimista koti- ja omaishoidossa. 
Kaupungin edustajat kirjastonjohtaja Outi Nivakoski, liikunnan-
ohjaaja vastaava Elina Wachira ja va. koulutussuunnittelija Eeva 
Harju antoivat kattavan katsauksen alueidensa palvelutarjontaan.

Perjantai-iltana saatiin ihailla upeisiin asuihin pukeutunutta ja 
erittäin hienosti tanssinutta ”vanhaa” nuorisoa Tuomas Sammel-
vuo-salilla Wanhojentanssiesityksessä. Tanssillinen tarjonta kai-
kelle kansalle jatkui vielä lauantai-iltana Suojalinnalla Pudasjär-
ven Nuorisoseuran Iijoen Tanssijoiden järjestämissä tanssi-illassa. 
Kaikkien edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi kaupungissam-
me toimii päivittäin lukemattomia harraste- ja osallistumispiire-
jä sekä muita kokoontumisia, joihin odotetaan ja ovat tervetul-
leita kaikki osallisuutta, vipinää ja toimintaa elämäänsä kaipaavat 
kuntalaiset.

Osallistumaan rohkaisten, 
Sointu Veivo

Pudasjärven väki ei 
nyhjötä talvellakaan

Tatu ja Patu vierailivat Lakarilla
Turun Linnateatteri saapui 
maanantai-iltana MLL Pu-
dasjärven yhdistyksen järjes-
tämänä jo kuudennen kerran 
Lakarille esittämään laadu-
kasta lastenteatteria. Tänä 
vuonna näyttelijät Jaakko 
Loukkola ja Kalle Tulander 
toivat tullessaan Aino Ha-
vukaisen ja Sami Toivosen 
yhdessä kirjoittaman Tatu 
ja Patu syömään -esityksen. 
Pudasjärvellä käynti on osa 
Tatu ja Patu syömään -esi-
tyksen Lapin kiertuetta.

Näyttelijöiden roolihah-
mot Tatu ja Patu kertoivat 
totuuden syömisestä – mik-
si, mitä ja kuinka syödään. 
Tutuksi tulivat muun mu-
assa terveelliset vihannekset 
Tatun ja Patun outolalaiseen 
tyyliin esitettynä. 

Katsojia Lakarin koulul-

la oli yhteensä seitsemisen-
kymmentä. Järjestäjät olivat 
iloisia, että esitys sai väkeä 
paikalle. Esitys oli taattua, 
laadukasta teatteria niin lap-
sille kuin aikuisillekin. Sii-
nä sai nauraa ja se tempai-

si mukaansa sekä pienet että 
isommatkin katsojat. Esityk-
sen jälkeen oli mahdollista 
kuvauttaa itsensä Tatun ja 
Patun kanssa.

MLL järjesti teatterin 
ohessa arpajaiset. Lasten ja 

perheiden lukuinnostusta 
tukemaan arpajaispalkintoi-
na oli Tatu ja Patu syömään 
-kirjat sekä ämpärillinen 
herkkuja.

Hely Forsberg-Moilanen

Musiikillisessa iltakirkos-
sa seurakuntatalolla torstai-
iltana 13.2. esiintyi urkuri 
Risto Ainali. Hän on toimi-
nut kanttorina sekä urkujen-
soiton lehtorina Oulun kon-
servatoriossa. Ainali soitti 
säveltämiään urkukoraale-

ja, joihin liittyi myös yhteis-
lauluna laulettavia virren 
säkeistöjä. Vierailijan lisäksi 
iltakirkossa esiintyi Pudas-
järven kirkkokuoro Jukka 
Jaakkolan johdolla. Hartau-
den piti seurakuntapastori 
Eva-Maria Mustonen. Ainali 

kutsuttiin urkuparvelta seu-
rakuntakodin eteen, jossa 
seurakunnan ja kirkkokuo-
ron puolesta häntä muistet-
tiin pudasjärvisellä lahjalla. 

Ainali kertoi olleensa 
kahdeksan vuotta eläkkeel-
lä, jona aikana on jatkanut 

säveltämistyötään ja pyy-
dettäessä kiertänyt esiinty-
mismatkoillakin.  Kiimin-
gissä asuva Ainali kertoi 
pysähtyvänsä Pudasjärvellä 
mökkimatkallaan lähes vii-
koittain.  HT

Korkeatasoista urkumusiikkia 
Laulakaa Herralle -iltakirkossa 

Seurakuntakodissa saatiin 
kuulla huipputaitavaa urku-
musiikkia risto Ainalin esit-
tämänä. 

Musiikillisen iltakirkon päättyessä risto Ainali kutsuttiin seurakuntakodin eteen, jossa 
häntä muistettiin seurakunnan ja kirkkokuoron puolesta pudasjärvisellä lahjalla. Ainali 
käytti kiitospuheenvuoron. 

KOVALAMMEN RANTA-ASEMA-
KAAVAN OSITTAINEN MUUTOS
Maanomistaja on toimittanut Pudasjärven kaupun-
gille käsiteltäväksi Kovalammen ranta-asemakaavan 
osittaista muutosta koskevat asiakirjat. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen pohjoisrannalla. 
Kaavoitus koskee Naamangan kylän tilaa Kariaho 
615-408-2-69. Kaavoituksen tavoitteena on lisätä 
eräiden tonttien rakennusoikeutta.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille 
tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma nähtäväksi 23.2.2020 alkaen. Ranta-asemakaa-
valuonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävä-
nä 21.2. - 24.3.2020.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 
Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaus-
toimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi ja 
kaavan laatijan koti-sivuilla www.kimmokaava.fi. Osal-
lisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus mielipi-
teen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Mielipiteet 
on toimitettava nähtävänäolon aikana kirjallisesti 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 17.2.2020 
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI
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VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

RAJOITETTU ERÄ

PyöRÄT 

mAAlATTU JA  

kAsATTU 

HAngOssA!

HUIPPU sUOsITTUJA 
HElkAmA E-FAT sÄHköPyöRIÄ. 
nÄmÄ lOPPUvAT TAAs kEskEn!

PyöRÄT mAllIA 2020!

HELKAMA E-FAT säHKöpyörä 
Runko: alumiini
Runkokoko: 19”
Etuhaarukka: teräs
Takavaihtaja: Shimano 
Acera RD-M360-L
Etu-/takajarru: Hydrau-
liset levyjarrut Shimano 
160/160mm 1690€

Rengas: Schwalbe 
Jumbo Jim 26 x 4.0
Ohjainkannatin: säädettä-
vällä kulmalla
Moottori: Ba Fang taka-
moottori 250W-36V
Akku: Panasonic 36V 
11Ah

Latausaika: n. 6h
Väri: Mattamusta

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

Wanhojen tanssit mieliinpainuva ja hieno kokemus

Hirsikampuksen lukion 2. 
luokkalaisten kauan odottama 
wanhojen päivä koitti perjan-
taina 14.2. Tanssijoiden tuke-
na jännittämässä ja valmistau-
tumisessa oli mukana myös 
heidän perheensä, ystävän-
sä ja opettajansa. Valmistau-
tuminen aloitettiin jo hyvissä 
ajoin: harjoitukset pyörähtivät 
käyntiin lokakuussa ja samoi-

hin aikoihin alkoi pukujen ja 
kampaajien etsintä, tosin oli-
pa joillakin ollut asu hankit-
tuna jo edelliseen kesälomaan 
mennessä. Pukuja löytyi mo-
nesta paikasta: uudet kaupas-
ta ja kierrätetyt tuttavilta lai-
nattuina tai Facebook-ryhmien 
anteliailta lahjoittajilta. Upeat 
koristeet saatiin koulun myön-
tämän budjetin ja innokkaiden 

tekijöiden ansiosta. 
Itse kurssin vetivät pit-

käaikaiset liikunnanopetta-
jat Jari Outila ja Mikko Raap-
pana. Tapahtuman juontajina 
toimivat lukion toisella vuosi-

kurssilla opiskeleva Julia Hök-
kä sekä lukion 1. luokkalainen 
Otto Ekhdal. Illan päätähtinä 
loisti yhteensä 20 tanssijaa, eli 
10 paria. Tanssijoista Annika 
Tauriainen ja Essi Törmänen 

Tanssijat ja juontajat yhteiskuvassa ensimmäisen näytöksen jälkeen.

 Itävaltalainen avaustanssi. Cicapo. Pas d’Espagne.

Kehruuvalssi.

kommentoivat illan tunnelmia 
seuraavasti: “Oli oikein mu-
kava ja ikimuistoinen päivä. 
Aluksi hieman stressasi, mutta 
sekin helpotti loppua kohden. 
Iltanäytös meni kaikilla tosi 
hyvin ja oli mahtavaa pääs-
tä näyttämään kaikille monen 
kuukauden harjoittelun tu-
los.” “Mieleenpainuva ja hieno 

kokemus, suosittelen ehdotto-
masti tulevia lukiolaisia lähte-
mään mukaan tälle kurssille. 
Harjoitukset ja puvun hankin-
ta aiheuttivat hieman päänvai-
vaa, mutta kaikkeen sai apua. 
Tulee ikävä tätä päivää.” 

Essi Törmänen, 
kuvat Aino Ojala


