
1PUDASJÄRVI -lehti 7.1.2021nro 1

PUDASJÄRVI -lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI www.pudasjarvilehti.fi

Nro 1 •  TO 7.1.2021

Kaikki
SILMÄ- JA AURINKOLASIT

OSTA 1 –40 %saat

OSTA 2 –50 %saat

Tarjous koskee uusia silmälasi- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin eikä pakettihinnoiteltuihin 
tuotteisiin. Yksien lasien ostajalle 40 %:n alennus ostoksen loppusummasta, kaksien ostajalle –50 %. Silmälasien 
ostajalle optikon näöntutkimus 0 €. Tarjous on voimassa 31.1.2021 asti.

0€
ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS  
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

S I S Ä LTÄ Ä  K E h y K S E T  J A  L I N S S I T

Kampanjatarjous voimassa rajoitetun ajan.

-15%

VOIMAA
TALVEN PIMEYTEEN

MINISUN MONIVITAMIINIT

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tarjous on voimassa 
31.1.2021 asti.

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Kampanjatarjous voimassa rajoitetun ajan.

-15%

VOIMAA
TALVEN PIMEYTEEN

MINISUN MONIVITAMIINIT

JUHLAEDUT!MUHKEAT 

Katto- tai ränniremontin 
tilaajalle etu kuvastosta 

+ 6 kk maksuvapaa!
Kuvasto voimassa rajoitetun 

ajan. Tilaa digikuvasto: 
vesivek.fi, paperikuvaston 

saat myyjältä!

UUDEN KATON VUOSI

*******************************

SOITA 08 2377 9501   vesivek.fi

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 20.1., ke 3.2. ja ke 17.2.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Timo Ahonen, puh. 040 587 0856.

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-01.00, 
la 11-01, su 12-21

TerveTuloa lounas- ja 
TilausravinTola MeriTaan! 

lounas arkisin 10.30-14, 
muuna aikana ja viikonloppuisin pizzoja, 

kebab-, grilli- ja salaattiannoksia 
monipuoliselta listalta.

otamme mielellään pöytä- ja kabinettivarauksia 
perheille, ryhmille, kokouksiin, juhliin.

ravintolassa on käytettävissä kaksi eri salia ja 
kaksi erillistä kabinettia.

uudet yrittäjät 1.1.2021 lähtien,
Emma ja Yonas Doski, Diler Doski 

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme. 
Toivotamme uusille omistajille 

Onnea ja Menestystä toiminnalle! 
Merita ja Basri Gashi 

Kuusamon 
muiKKua ja 
savuKalaa 

ma 11.1. Klo 15.30-16 
Pudasjärven torilla. 

P. 044 013 1493/viljo Karjalainen

Meritassa uudet 
yrittäjät vuoden 

alusta – toiminta 
jatkuu ennallaan 

s. 3

Oulunkaaren koronatilanne 
joulun ja välipäivien aikana 
pysytellyt rauhallisena. Pu-
dasjärvellä ei ole ollut uu-
sia tartuntoja aikaisempien 
kuuden tartunnan lisäksi. 

Pohjois-Pohjanmaalla on 
joulun välipäivinä aloitettu 
myös ensimmäiset korona-
rokotukset, jotka tarjottiin 
OYS:n koronapotilaita hoi-
tavien yksiköiden työnte-
kijöille. Kun rokotteita on 
saatavilla lisää, rokotukset 
laajennetaan myös muuhun 
väestöön valtioneuvoston 
säätämän asetuksen mu-
kaisessa järjestyksessä. En-
simmäisten joukossa rokot-
teen saavat koronapotilaita 
hoitava hoitohenkilöstö, 
ensihoito, riskiryhmiä hoi-
tava hoitohenkilöstö, ikään-
tyneet sekä henkilöt, joilla 
on vakavalle koronavirus-
taudille altistavia sairauk-
sia. Tämän jälkeen rokotuk-
set aloitetaan myös muulle 
väestölle. Ennusteiden mu-
kaan laajemmat rokotukset 
käynnistetään Pohjois-Poh-
janmaalla tammi-helmikuun 
aikana. Oulunkaaren alueen 
rokotusaikataulu riippuu 
saatavien rokotteiden mää-
rästä. Oulunkaari tiedottaa 
rokotuksista lisää myöhem-
min, kun sairaanhoitopiirien 
ohjeistukset on määritelty.

Oulunkaari tiedoitus

Rokotukset 
aloitettu
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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 syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvilehti.fi
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo 
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Anselm 
PUOLAKANAHO
s. 25.1.1932 Pudasjärvi
k. 4.12.2020 Pudasjärvi

Kaivaten 

Lapset ja lapsenlapset perheineen
Sisko perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Ei auttanut apu ihmisten.
Ei rakkaus, rukous läheisten.
Olit toivossa päästä viel kotihin kerran,
mutt’ matkasi johti luo taivahan Herran.

Siunaus toimitettu 18.12.2020 läheisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Eino Eevert
PELtOLA
s. 7.11.1928 Pudasjärvi
k. 1.12.2020 Pudasjärvi

Kun aamu saapui, 
niin matka päättyi, 

ja uneen vaivutti väsyneen. 

Kaipauksella muistaen

Helmi
Veikko

Paula perheineen
veljet

sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnäollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Sain ystävältäni joululahjaksi taulun, jossa 
on valokuva Pudasjärven kirkosta. Minulla 
on jo ennestään kaksi kuvaa synnyin pitä-
jäni Kuhmon kirkosta. Pudasjärven kirk-
ko on tullut tutuksi ja rakkaaksi työs-
kennellessäni Pudasjärvellä. Kuhmon 
kirkkoon taas liittyy merkittävällä tavalla 
omat muistot lapsuuden kirkkokäynneis-
tä, omasta rippikoulusta ja muista tapah-
tumista.

Pudasjärven kirkon alttaritaulu ja kir-
kossa olevat muut taulut kuvaavat Jee-
suksen viimeisen maanpäällisen elinviikon 
kulkua. Kuvissa Jeesus on Getsemanen 
puutarhassa, viettää viimeistä ehtoollis-
ta oppilaittensa kanssa ja kuolee ristil-
lä. Kuhmon kirkon alttaritaulussa taas 
on kuvattuna Jeesus tyhjän haudan ovel-
la. Nämä kaksi paikka yhdistävät meidän 
kristittyjen kannalta keskeisen opetuksen. 
Jeesus kuolee meidän syntien tähden ja 
nousee kuolleista voittajana ja uuden elä-
män antajana. 

Eilen vietettiin loppiaista. Jeesuksen 
syntymä oli niin merkittävä asia, että idän 
mailta kolme tietäjää tai kuningasta tuli 
kumartamaan häntä ja tuomaan hänel-
le lahjoja. Jeesus sai ihmisiä liikkeelle jo 

nuorena. Vartuttuaan hän opetti ihmisiä 
ja seuraajien joukko kasvoi. Kuoltuaan ja 
ylösnoustuaankin sanoma Jumalan Pojas-
ta on jatkanut leviämistään. Hänen anta-
mansa lähetyskäskyn mukaan ihmisiä tuli 
kastaa ja opettaa kaikkialla maailmassa. 

Siksi yhä vieläkin kirkkoja rakenne-
taan. Yhä vieläkin sanomaa selitetään ja 
viedään eteenpäin. Myös kirkkoraken-
nus omalla osaltaan viestii tästä jo pel-
källä olemassaolollaan: täällä ihmiset ovat 
halunneet ja haluavat yhä vieläkin turva-
ta ikiaikojen Jumalaan. Vanhemmat halua-
vat kastattaa lapsensa ja suoda sen kaut-
ta Jeesuksen lupaukset hänen elämäänsä. 
Myös me saamme yhä edelleen kääntää 
katseemme Jeesukseen ja hänen lupauk-
siinsa. Hän on meidän turvamme.

” Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui 
heille näin: »Minulle on annettu kaikki val-
ta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsik-
seni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudat-
tamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt 
teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän 
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun 
asti” (Matt. 28:18-20).

1. 
On kirkas aamutähti nyt
taivaalle tänne syttynyt
ja tullut toivokseni.
Hän, pyhä poika Daavidin,
on kuninkaani korkehin
ja ainut autuuteni.
Jeesus Kristus,
armoasi, totuuttasi
meille loistat,
lohdutat ja murheen poistat.

4. 
Katseesi, Jeesus laupias,
on ilon paiste autuas,
kajastus taivaallinen.
Näin katsoit minuun kasteessa,
valaisit taivaan valolla,
soit lahjan ihmeellisen.
Anna aina
lämpöäsi, hyvyyttäsi.
Salli minun
kokonaan vain olla sinun. (Virsi 43:1,4)

Keijo Piirainen

Teidän kanssanne

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan koronati-
lanteen vuoksi 18.1.2021 saakka vain YouTuben välityksel-
lä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 

Sanajumalanpalvelus su 10.1. kello 10. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo 
Piirainen.
Lapsiparkki pe 8.1. kello 9.30-12. Voit tuoda 1-6 -vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
ko ilmoittautumiset lastenohjaajille: Tanja 040 868 4730, 
Rauni 040 586 1217. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
HUOM! MUUTTUNUT AIKA!  Ei vastaanottoa 6.1. Yhtey-
denotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 175 
859.
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kirkkosalissa maa-
nantaina 11.1.2021 kello 16.30. Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 4.-11.1.2021 kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastos-
sa 19.1.–18.2.2021 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä 
4. päivänä tammikuuta 2021 Esko Ahonen, kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja
Seurakunta on liittynyt Oulun aluekeskusrekisteriin 
1.12.2020 alkaen. Kirkon jäsentietojärjestelmään liitty-
vät asiat, kuten virkatodistukset, sukuselvitykset ja avio-
liiton esteiden tutkinnat tehdään jatkossa Oulun aluekes-
kusrekisterissä. Virkatodistustilauksen voi tehdä suoraan 
aluekeskusrekisteriin, p. 08 316 1303 tai kotisivuilla ole-
valla lomakkeella. Kirkkoherranvirastoon jätetyt tilauk-
set välitetään keskusrekisteriin. Kirkollisiin toimituksiin, ja 
seurakunnan tiloihin liittyvät asiat hoidetaan edelleen kirk-
koherranviraston kautta, p. 08 882 3100. Suosittelemme 
asioimaan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähkö-
postilla. 
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. 
Haudattu: Sirkka Liisa Vikström 86 v.

Rakkaamme

Jukka tapio
tÖRRÖ 
s. 25.9.1951 Pudasjärvi
k. 31.12.2020 Pudasjärvi

Me tiesimme lähtösi lähenevän,
näimme voimasi vähenevän.
Muisto kaunis vie eteenpäin meitä,
vaik’ on sydän, silmät täynnä kyyneleitä.
Kaivaten 
Lea
 Esa ja Jaana
 Elina ja Noa
Saara, Esko ja Eevaliisa perheineen
Anja ja pojat perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitetaan läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos meitä surussamme muistaneille sekä 

vuodeosaston henkilökunnalle Jukan hyvästä hoidosta.

LC Pudasjärvi 
järjesti jälleen hirviarpajaiset

Joulukuun aikana saattoi 
pudasjärveläisten kauppo-
jen edessä kohdata keltalii-
visen leijonan, Lions-clubin 
jäsenet olivat jälleen hyväl-
lä asialla myymässä hirviar-
poja veteraanien hyväksi. 
Myyntityötä tehtiin myös 
ovelta ovelle, toki korona-
suojauksista huolehtien. Jäl-
leen saatiin kaikki tuhannen 
arpaa myytyä ja 18.12. so-
pivasti joulun alla palkin-
not luovutettiin onnekkail-
le voittajille. 

Onnetar suosi tällä ker-
taa pääpalkinnon, puolik-
kaan aikuisen hirven, osal-
ta Eero Koskelaista, toisen 
palkinnon, aikuisen hirven 

paistiosan, Eeva Pätsiä ja 
kolmannen palkinnon, ai-
kuisen hirven lapaosan, 
voitti Koray Demir. Hirven-
lihat käsiteltiin ja pakattiin 
lihajalostamo Juotasniemel-
lä, josta leijonien hirviarpa 
vastaava Timo Kerälä sekä 
leijonat Antti Pesälä, Eero 
Ahonen ja leijonien presi-
dentti Katariina Niemitalo 
ne onnellisille voittajille luo-
vuttivat. 

Hirviarpojen tuotto, yli 
4200 euroa, luovutetaan 
jälleen Pudasjärven sota-
veteraaneille sekä Sotain-
validien veljesliiton Poh-
jois-Pohjanmaan piirin 
Pudasjärven kyläosastol-

le käytettäväksi pudasjär-
veläisten sotaveteraanien, 
heidän puolisoidensa ja lot-
tien avustamiseksi. Avustus 
tullaan aikaisempien vuo-
sien tapaan käyttämään jal-
kahoitoihin, fysioterapiaan, 
suuriin sairaus- ja lääkeku-
luihin sekä silmälasien han-
kintakuluihin ja hammas-
hoitoon. Leijonat kiittävät 
jälleen kaikkia arpoja osta-
neita tässä meille kaikille 
tärkeän ryhmän, sotiemme 
veteraanien, kunniakansa-
laisten, viimeisten vuosien 
elon tukemisessa. 

LC Pudasjärvi, tiedotus

Kuvassa arpajaisten pääpalkinnon voittanut Eero Koskelainen ja palkintoa luovuttamas-
sa Lihankäsittely Juotasniemellä leijonat Eero Ahonen ja Antti Pesälä.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 7.-10.1. ELLEI TOISIN MAINITA

185
pkT

ATRIA

GOTlermakkaraT
225-300 G (6,17-8,22/kG)

4.- 2
ps

Yksittäin 2,09-2,49 ps (5,23-6,23/kg)

OOLANNIN

perUnapakaSTeeT
400 G (5,00/kG)

399
rS

FRESh

lOUnaSHeTki  
SalaaTiT
210-315 G (12,67-19,00/kG)

649
kpl

KOKKIKARTANO

paSTaT
650 G (9,98/kG)

erÄ

Energiaa
HedelmiSTÄ

1.-
SiTrUSHedelmiÄ

kG/pS

palvelemme:
lOppiaiSena 

ke 6.1. klO 10 - 21
Tervetuloa!

kaikki lOpUT
pakaSTekinkUT

199
kG

Meritassa uudet yrittäjät vuoden alusta – toiminta jatkuu ennallaan

Lounas- ja Tilausravinto-
la Meritassa vaihtui vuoden 
omistajat alusta alkaen. Vuo-
desta 2016 ravintolaa pyö-
rittäneet yrittäjät Merita ja 
Basri Gashi myivät yrityk-
sen Emma ja Yonas sekä Di-
ler Doskille. Myyjät ja osta-
jat kertoivat, että kauppaa 
on valmisteltu koko syksyn 
ajan. Joulukuun alusta al-
kaen Irakin kurditaustaiset 
veljekset Yonas ja Diler Dos-
ki ovat olleet jo työssä ravin-
tolassa ja Basri Gashi jatkaa 
tammikuun ajan vielä uu-
sien yrittäjien tukena. Bas-
ri kertoi selkäongelmistaan 
ja leikkaus on edessä hel-
mi-maaliskuussa. Siitä toi-
vuttuaan suunnitelmissa 

on jatkaa ensi kesästä läh-
tien yritystoimintaa jossakin 
muodossa.

Uudet yrittäjät ovat 
muuttaneet Pudasjärvelle 
Oulusta. Vuodesta 2013 läh-
tien Suomessa asunut Yonas 
ja Ranualta lähtöisin oleva 
Emma ovat olleet aviopari 
vuodesta 2016 lähtien. Myös 
Pudasjärvelle muuttanut 
Yonaksen isoveli Diler on 
asunut Suomessa vuodesta 
2015 lähtien. Kummallakin 
veljeksellä on ravintolatyö 
tuttua ja puhuvat suomea jo 
varsin sujuvasti. Konttori-
töihin keskittyvällä Emmal-
la on myynnin ja asiakaspal-
velun merkonomin koulutus 
ja opiskelee parhaillaan yrit-

täjän ammattitutkintoa. Hän 
lähtöisin maanviljelijäper-
heestä ja suvussa on usei-
ta yrittäjiä. Yodi Ravintola 
Oy:n yrityksen perustaneet 
uudet yrittäjät ovat saa-
neet yritysneuvontaa Oulun 
Uusyrityskeskukselta ja yh-
teyttä on ollut myös Pudas-
järven Kehitys Oy:hyn. 

Varsinaista toimintaa tul-
laan pyörittämään edelleen 

Lounas- ja Tilausravintola 
Meritan nimellä, jonka Bas-
rit luovuttivat yrityskaupan 
yhteydessä. Kauppaan kuu-
luvat myös noin 430 neli-
ön toimitilat sekä ravintola- 
ja keittiökalusto Jukolantie 
4:ssä. Tiloihin sisältyy kah-
dessa osassa toimiva ravin-
tola sekä kaksi kabinettia. 

Uudet yrittäjät kertovat 
säilyttävänsä ravintolan ny-

kyiset toiminnot eli arki-
sin lounaan kello 10.30-14. 
Muuna aikana on tarjolla 
pizzoja, kebabannoksia sekä 
grilliruokaa nykyisiltä lis-
toilta. Myös täydet anniske-
luoikeudet säilyvät ravinto-
lassa. Myöhemmin yrittäjillä 
on suunnitelmissa kehittää 
ruokalistaa ja ravintolaan 
uutta ilmettä. Myös iltatoi-
mintaa on suunnitelmissa. 

Nykyisestä henkilökun-
nasta jatkavat kokki Pete 
ja Heidi osa-aikaisena tar-
joilijana. Niin Emman kuin 
veljestenkin perhekun-
taan kuuluvilta henkilöil-
tä tullaan saamaan myös 
työapua. Emman ja Yonak-
sen 3,5-vuotias Alvin on saa-
massa pikkusiskon maalis-
kuussa. HT

Basri Gashi toivottaa onnea ja menestystä uusille yrittäjille Diler, Yonas ja Emma Doskille. Kuvassa mukana myös Yo-
naksen ja Emman 3,5-vuotias Alvin poika. 

Lounas- ja Tilausravintola Merita jatkaa toimintaa vuoden 
alusta uusien yrittäjien voimin. 
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Vuosi 2020 jää historiaan 
poikkeuksellisena kansain-
välisen koronapandemian 
vuoksi. Maaliskuusta 2020 
alkaen toiminta on kunta-
kentässäkin merkittävässä 
määrin poikennut normaa-
lioloista. Keväällä toteute-
tut yhteiskunnan sulkutoi-
met valmiuslainsäädännön 
ollessa voimassa ennustivat 
kuntatalouteen merkittävää 
kuoppaa. Valtiontalouden 
koronakompensaatiot ovat 
kuitenkin täyttäneet tämän 
vajeen ainakin Pudasjärvel-
lä hyvin. Lisäksi saimme 
liki miljoona euroa harkin-
nanvaraista valtionosuuden 
korotusta. Toisaalta vuoden 
viimeisen valtuuston pää-
tettäväksi tuli jättimäinen, 
lähes kahden miljoonan eu-
ron, ylitysesitys Oulunkaa-
ren sote-palveluista. Koko-
naisuutena poikkeusvuosi 
meni tilikauden tulosennus-
teen osalta lähelle nollaa tai 
enintään vähän miinukselle.

Talousarviovuoden 2021 
valmistelu oli osin edellä 
kuvatuista syistä poikkeuk-
sellisen haasteellista. Koro-

nasta aiheutuvia menojen ja 
tulojen muutoksia kompen-
soidaan edelleen kuntaken-
tälle, mutta palaaminen ro-
kotusten alkamisen jälkeen 
lähemmäs normaalia ja ta-
louden kehityssuunta lo-
pulta ratkaisevat, ovatko 
kompensaatiot riittäviä. To-
dennäköisesti ensi vuoden 
aikana tullaan käymään kes-
kustelua siitä, missä mää-
rin velkarahalla elvyttämi-
nen on yhteiskunnassamme 
mahdollista ja järkevää. Joka 
tapauksessa kuntakenttää 
odottaa vaikeat ajat. Lisä-
haasteen tuo sote-uudistus, 
joka nyt esitetyssä muodos-
saan tulee leikkaamaan kun-
takentän tuloista merkittä-
vän osan. Kuntien poistot, 
lainat, vastuut ja kiinteistö-
jen aiheuttama talouskuor-
ma on kuitenkin katetta-
va entisessä laajuudessaan 
huomattavasti pienemmän 
taloudellisen liikkumavaran 
puitteissa. Etenkin suurem-
mat kaupungit ovat nähneet 
lausunnoissaan tämän lähes 
mahdottomaksi yhtälöksi. 
Aiemmat uudistusyritykset 

ovat kuitenkin näyttäneet, 
että ehkä nyt ei kannata yrit-
tää rakentaa täysin valmista 
pakettia. Sen sijaan olisi pai-
kallaan hyväksyä, että yksi-
tyiskohtia joudutaan mat-
kan varrella säätämään.

Talouden 
sopeuttamisohjelma
Kirjoitin jo edellisen talous-
arviovalmistelun yhteydes-
sä kaupunginjohtajan kat-
saukseen, että vuoden 2020 
aikana käynnistetään mit-
tava talouden tasapainotta-
miseen tähtäävä valmistelu-
työ, jonka tavoitteena tulee 
olla kaupungin tulojen ja 
menojen saattaminen tasa-
painoon useamman vuoden 
ajanjaksolla. Koronakriisin 
takia tämän työn kunnolla 
käynnistyminen siirtyi syk-
sylle. Kaupunginhallituk-
sen nimeämä laaja poliitti-
nen ohjausryhmä valmisteli 
johtoryhmän ja FCG:n kon-
sulttien kanssa sopeutus-
ohjelman, jonka tavoitteek-
si asetettiin kolmen vuoden 
aikana 2,5 miljoonan eu-
ron säästöjen toteuttaminen 

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen.

Kaupunginjohtajan katsaus 
Pudasjärven vuoden 2021 toimintaan

toimintakatteeseen, meno-
ja leikkaamalla ja maksutu-
loja lisäämällä. Lisäksi kei-
novalikoimaan, kaupungin 
niin halutessaan, todettiin 
kuuluvan veronkorotukset, 
mutta vain mikäli merkittä-
vä osa sopeutustavoittees-
ta saavutetaan menoleikka-
uksilla.

Sopeutusohjelma käsi-
teltiin kaupunginvaltuus-
ton samassa kokoukses-
sa talousarvion käsittelyn 
kanssa. Marraskuussa val-
tuusto päätti tuloveropro-
sentin nostamisesta 0,5 
prosenttiyksiköllä ja mal-
tillisista korotuksista myös 
kiinteistöveroihin. Näil-
lä veronkorotuksilla arvioi-
tiin kerrytettävän lisää 0,55 
miljoonaa euroa. Valtuuston 
hyväksymässä sopeutus-
ohjelmassa menoleikkauk-
sia ja maksutulojen korotuk-
sia kohdistuu vuodelle 2021 
ohjelmassa yhteensä 1,16 
miljoonaa euroa. Sopeutus-
toimien yhteisvaikutus vuo-
delle 2021 noin 1,7 miljoonaa 
euroa, jonka pitäisi muuttaa 
kaupungin talouden suun-

taa jo merkittävästi. Kuiten-
kin sopeutustoimet koske-
vat vain kaupungin omaa 
toimintaa. Oulunkaaren vii-
me aikojen menokehitys 
edellyttää tarkempaa tar-
kastelua ja säästöohjelman 
valmistelua ulottumaan 
myös heidän toimintaansa. 
Sopeutusohjelmassa on li-
säksi toimenpiteitä, joiden 
tarkempi valmistelu säästö-
mahdollisuuksineen jatkuu 
vuonna 2021.

Edellisessä katsaukses-
sa kerroin myös kaupun-
gin alueella meneillään tai 
suunnitteilla olevista mitta-
vista investoinneista. Kau-
pungin omien investointi-
en osalta laajimmat saadaan 
maaliin vuoden 2021 aika-
na. Niinpä vajaan kolmen 
miljoonan euron investoin-
tisummasta merkittävä osa 
on sellaisia, joissa saatetaan 
valmiiksi jo aiemmin päätet-
tyjä kokonaisuuksia, muun 
muassa keskustaajaman lii-
kennejärjestelyihin liittyen. 
Uusia kohteita investointi-
listalla on nyt vain vähän 
tässä talouden tilanteessa. 

Kiitokset Pudasjärven  
kaikille toimijoille  

haasteista huolimatta  
hyvin sujuneesta  

poikkeusvuodesta.  
Erityiskiitos henkilöstölle 

jaksamisestanne  
näissä kuormittavissa 

oloissa.  
Toivotan jaksamista  

myös uudelle vuodelle!  
Yhdessä me tästäkin  

selviämme!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Kesselikirje joulukuu- tammikuu 

Poikkeuksellisesti pidimme vuosikokouksen vasta syksypuo-
lella. Viime vuosi oli ihan normaalia menemistä Vienan Karja-
lan. Kesselin puitteissa tehtiin 47 avustusmatkaa 14:sta eri ih-
misen voimin.

Joku kävi yhden kerran, jotkut useammin. Viime vuonna 
pidettiin 60 joululaulutilaisuutta, joihin osallistui 840 laulajaa, 
etupäässä lapsia ja nuoria. Tilaisuuksia oli mm. monella koulul-
la, kodeissa, kyläkaupassa, karjalaisessa museossa, vanhusten-
kodilla, lastenkodeissa, kulttuuritaloilla - siellä missä ihmiset 
ovat. Repolan koululla Fsb:n miehet kuulustelivat minua noin 
pari tuntia, mutta hyvässä sovussa. Joululauluja laulettiin aika 
kattavasti, 21 kylässä tai kaupungissa. Toinen tärkeä työmuo-
to ovat lasten leiripäivät. Niitä oli ympäri Vienan Karjalaan yh-
teensä 19. Lapsia kerääntyi yhteiseen hauskanpitoon yli 400.

Kesselin kautta saivat kannustusstipendejä Pääjärvellä toi-
miva Vienan Virta, Kalevalassa toimiva Uhut-seura, koululai-
set Jyskyjärvellä, Louhessa, Vuokkiniemellä, Kalevalassa, Kosta-
muksessa ja karjalakielen aktivointistipendi Sohjanankoskelle, 
Kiestinkiin ja Pääjärvelle. Toimintastipendit saivat Kuusinie-
men kulttuuritalo, Luusalmen, Kalevalan ja Jyskyjärven evan-
keliset seurakunnat ja Murmanskissa toimiva Inkerin kirkko. 
Tässä esimerkkinä vain, kuinka laajasti voimme olla auttamas-
sa ihmisiä tai organisaatioita. Mekin saimme kiitosta Sohjanan-
kosken kulttuuritalolta ja Kostamuksen koulu nro 1:ltä, kau-
niit Kiitosdiplomit. 

Lastenkotivierailuja oli kymmenkunta, kouluvierailuja 5 ja 

eri kylien praasniekoissa oli Kesselin puheenvuoro neljässä juh-
lassa. Yksi työmuoto on hengellinen avustaminen. Viime vuonna 
tavoitimme noin 470 ihmistä. Oli lauluhetkiä ja kerran puheen-
johtaja oli avustajana hautajaisissakin. Osallistumme omalta osal-
ta myös hautajaiskustannuksiin. Niin kuin Karjalassa sanotaan: 
Hän meni tuohon ilmaan. 11:sta vainajan omaiset saivat apua. 
Kaksissa hautajaisissa sain itsekin olla mukana.

Kostamuksessa sain olla iloisessa perheonnessa mukana, kun 
Kesselin puolesta annoin ns. synnytysrahaa äidille, joka synnytti 
kolmoset! Viime vuonna saimme onnitella seitsemää äitiä. Henki-
nen apu on tärkeää. Siinä suurin lahja on läsnä oleminen ja muis-
taminen. Käynnit sairaiden, invalidien, vanhusten tai yksinhuol-
tajien luona tuovat piristystä molemmin puolin. Joskus soitto 
yksinäiselle vanhukselle pelastaa päivän. Paljon on rattia täytynyt 
Vienan Karjalaan lähtijöiden kääntää, kun viime vuonna vierai-
limme ja veimme apua 33 kylään tai kaupunkiin Karjalan ja Mur-
manskin Tasavallassa. Apatiitin kaupungissakin tuli käytyä ja vie-
tyä nuoren parin lapsille apua.

Hyviä muistoja
Hyviä muistoja kertyy matkaajille. Kanasen kylässä kävimme 
Timo Suutarin ja Reino Väisäsen kanssa. Siellä asui meille tuttu 
mummo, Maria Jakonleva. Hänestä olen joskus vuosia sitten kir-
joittanut Iijokiseutuun, kuinka Rex-koira pelasti Marian vedestä. 
Nyt Maria oli jo 89-vuotias. Tytär Lidia hoiti häntä. Marian pää 
vielä toimi ja kävelykin onnistui, mutta syönti ei enää maittanut.

Paljon hyvää apua on toimitettu vuosien saatossa Vie-
nan Karjalan lapsiperheille.

Joululaulutunnelmaa oli vuonna 2019 useilla kouluilla Vie-
nan Karjalassa. Yli 800 lasta sai olla lauluja laulamassa.

Tämä Hyvää Joulua piirrustus oli mukana postikortti kil-
pailussa. Kostamuksen koulu nro 1 osallistuu vuosittain 
tähän kilpailuun.

Istuimme vuoronperään hänen sängynlaidalla ja hän niin 
tiukasti piti meidän käsistä kiinni. Kerroimme kuulumiset Suo-
mesta, taisimme laulaa jonkun virrenkin ja kirkkoherra taisi ru-
koillakin Marian puolesta. Tuo tapaaminen jäi viimeiseksi. Ma-
ria meni tuohonilmaan marraskuussa, joulukuussa olisi ollut 
90-vuotissynttärit. Mutta yöpaikassamme, Kantalahdessa, In-
kerin kirkon vaatimattomassa srk-tilassa alkoi syntyä säveltä 
ja hiukan sanojakin. Laulu tuli valmiiksi myöhemmin kotona. 

- Sinä pidät kädestäni kiinni, etkä luovuta minusta koskaan, 
vaikka öiset varjot minua piirittäis. Sinä sanot sanassasi jälleen, 
minä olen sinun kanssasi, vaikka kulkisit yksin ilman ystävää. 
Sinä olet vierelläni silloin, kun sydämeni minua syyttää, tiedän 
että rakkautes minullekin riittää. Sinä katsot sieluni syvyyteen, 
etkä heitä ensimmäistä kiveä, vaikka ihmiset minusta toisin to-
distaa. Sinä kutsut tekemään työtäsi, että moni saisi elämän 
löytää, kyllä siemenet löytävät tien hyvään maahan. Sinä an-
nat elämän ikuisen, sinä olet tie Isäsi kotiin, vaikka harhailen 
ja eksyn niin kuin lapsi. Sinä muistat minut, Jeesus. Sinä tun-
net minut. Kiitos kaikille jäsenille ja tukijoille, että olette aut-
taneet auttamaan. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sitä emme 
vielä tiedä? 

Ape Nieminen, 
puheenjohtaja
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

pudasjärven 
edullinen

monipuolinen
ostopaikka

pe-la 8.-9.1. ma-ti 11.-12.1. ke-to 13.-14.1.

200

179
pkt

079

100
pkt

prk

395

100
pkt

149
prk

595
kpl

695
kg

795
kg

1195
kg

295
pkt

995
kg

249
kg

195
pkt

249
pss

5952 kg/talous

kg

299
pkt

099
pkt

695
kg

499
kg

199
pss

149
pkt

169
pss

795
kg

100
kpl

099
pss

100

2 pkt/talous

2 pss/talous

3 pkt

prk

1690

1050

990

2400

4250

2490

2990

1590

alkaen

2 kalaa/talous

3 pss

Eldorado
riisikakku
100 g

Eldorado
pitkäjyväinen
riisi 1 kg

Eldorado
tomaatti-
murska
390 g

Eldorado
spaghetti
500 g

Kruger
kaakao-
juomajauhe 
800 g

Arla
jogurtit
1 kg

HK
uuni-
lenkki
400 g

pe-to 8.-14.1. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

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

9990Tekninen microfleece 
väliasu

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

Safari termo
lämpÖ-
saappaat
-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

Kuuma 
grillattu broileri 

kokonainen

Tuore norjan lohi 
kokonainen,

 2-3 kg

Tuoreet
porsaan kyljykset

maalais-
lihahyytelö

Atria  saunapalvi- tai 
keittokinkkuleike 

350 g

Naudan
paistijauheliha

jäävuori-
salaatti Espanja

Atria 
punainen lenkki 

500 g

Vaasan Taika
täysjyväkaura-

viipaleet 550 g

Omantalon
jauheliha 
sika-nauta

Kulta Mokka
kahvi 500 g

kanan-
munat 

10 kpl

Tuore
silakkafilee  

pyyntivaraus

Atria
lauantaimakkara 

palana

Oululainen
ruislimppu 700 g

viipaloitu

Keiju 70%
levite 400 g

Apetit
kruunuvihannes-

sekoitus  300 g

Hyvä nauta jauheliha 
rasvaa max 10%

HK herkku-
maksamakkara 

150 g

Kinnusen Myllyn
vehnäjauho 2 kg

Myllyn Paras
makaroni 400 g

Lasten lämmin
fleece 
väliasu
Koot: 90-120 cm

Tesema 
pÖrrÖsukat
merinovilla 85%
Koot: 37-39. 40-42

Erilaisia 
popoja

Miesten 
collegehousut
musta ja harmaa
Koot: M-XXL

Naisten Jade
toppahousut

Miesten paksu
talvisormikas
Koot: M, L, XL

Miesten
nahkakintaat
karvavuorella

Tesema 
retkisukat
pitkävarsi, merinovilla 80%
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

LAKIPALVELUAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

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

JÄTEHUOLTO

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin alueel-
la otettiin maanantaina 
4. tammikuuta käyttöön 
yksi päivystysavun neu-
vontanumero. Päivystys-
apu 116117 -palvelusta voi 

Päivystysapu 116117 -palvelu käyttöön

Päivystysapu 116117 ohjaa oikeaan hoitopaikkaan ja 
kertoo kuinka nopeasti hoitoon pitää hakeutua. Ellei ti-
lanne vaadi käyntiä terveydenhuollossa, saa palvelusta 
neuvoja itsehoitoon. Päivystysapu on valtakunnallinen, 
sairaanhoitopiirien järjestämä palvelu, jossa puheluihin 
vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset.

kysyä neuvoja äkillisiin, päi-
vystyksellisiin sosiaalisiin 
ja terveydellisiin ongelmiin 
ympäri vuorokauden. Neu-
voja voi kysyä puhelimitse 
tai tekstipalveluna.

Pohjois-Pohjanmaan 

asukkaat soittavat tähän yh-
teen maksuttomaan päivys-
tysnumeroon. Päivystys-
avun myötä Oulun seudun 
yhteispäivystyksen ja Ou-
laskankaan sairaalan yhteis-
päivystyksen terveysneu-
vonnan numerot poistuvat 
käytöstä. Pohjois-Pohjan-
maan päivystysapu palve-
lee myös Koillismaan asuk-
kaita.

”116117-palvelu kattaa 
jatkossa koko Pohjois-Poh-
janmaan maakunnan. Pu-
helut paikannetaan soittajan 
sijainnin mukaisesti ja pal-
velusta vastaavat samat am-
mattilaiset, jotka ovat tehtä-
vää hoitaneet tähänkin asti”, 
kertoo palvelupäällikkö 
Marja Ylilehto PPSHP:stä.

Pohjois-Pohjanmaan ra-
ja-alueilta numeroon 116117 
soitetut puhelut saattavat 
paikantua toisen sairaan-
hoitopiirin puolella olevaan 
tukiasemaan, eikä puhelu 

silloin yhdisty Pohjois-Poh-
janmaan Päivystysapuun. 
Jos numero ei toimi tai yh-
distyy toistuvasti väärään 
Päivystysapuun, saa Poh-
jois-Pohjanmaan Päivystys-
apuun yhteyden soittamal-
la numeroon 050 564 3226 
(mpm).

Palvelu toimii ympä-
rivuorokautisesti, mutta 
asukkaiden toivotaan vir-
ka-aikaan ottavan ensisi-
jaisesti yhteyttä omaan ter-
veysasemaansa hoidon 
tarpeen arvioimiseksi. Niil-
le, jotka eivät kuule tai pysty 
tuottamaan puhetta on tar-
jolla tekstipalvelu. Sen tuot-
tamisesta valtakunnallises-
ti vastaa HUS Uudenmaan 
Päivystysapu.

Tätä on  
Päivystysapu 116117
- Päivystysapu ohjaa oi-
keaan hoitopaikkaan oi-

kea-aikaisesti.
- Ellei tilanne vaadi käyntiä 
terveydenhuollossa, saa Päi-
vystysavusta neuvoja itse-
hoitoon.
- Päivystysapu on ympäri-
vuorokautinen, mutta ter-
veysaseman aukioloaikoina 
apua saa omalta terveysase-
malta.
- Kiireellisessä tilanteessa 
voi päivystykseen hakeu-
tua suoraan, etenkin jos Päi-
vystysapuun ei saa yhteyt-
tä kohtuullisessa ajassa tai 
soittaminen ei ole mahdol-

lista.
- Päivystyslähetteellä tule-
vien ei tarvitse soittaa pal-
veluun.
- Henkeä uhkaavissa tilan-
teissa, esimerkiksi kova 
rintakipu, hengitysvai-
keus, tajuttomuus, hal-
vausoireet tai äkillinen 
kouristelu tulee soittaa hä-
tänumeroon 112.

Pudasjärvi-lehti

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

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

MAANRAKENNUSTA

PUDAS-
TORI

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

MYYDÄÄN
HYVÄ JA HALPA Citroen C4 
1,6 bens. vm. 2007, ilmastoin-
ti, vakkari, kahdet renkaat, juu-
ri kats. jakopää, vesipumppu 
ja öljyt vaihdettu. Hinta 1400 
€. Myös osamaksulla. P. 040 
665 0205. 

Käyttämätön Candy AAA cla 
ss Ced 110 astianpesukone, 
p. 040 509 9958.

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. numerosi 
tai osoitteen. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.
fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pu-
dasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).
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Lukijan kynästä

Viime aikoina Taipaleenharjussa on tapahtunut useita vihai-
sen koiran hyökkäyksiä jalankulkijoiden kimppuun. Tunnistettu, 
säännöllisesti kytkemättä liikkuva musta labradori on ahdistel-
lut lastenrattaita työntäviä kävelijöitä ja postilaatikolla kävijöi-
tä moneen otteeseen.

 Vakavin tapauksista johti siihen, että vuodenvaihteessa Tai-
paleenharjuntien läheisyydessä kevyen liikenteen väylällä len-
killä ollut sauvakävelijä joutui terveyskeskukseen lääkittäväksi. 
Takaapäin äänettömästi hyökännyt koira puri reiteen näkyvät 
ja kivuliaat vammat paksujen ulkoiluvaatteiden läpi.  Samasta 
pihapiiristä on hyökätty postilaatikolla kävijöiden kimppuun 
useita kertoja, ja vain asukkaiden varautuminen vaaraan on es-
tänyt vammat. 

Ulkopuolisia kehotetaan erityiseen valppauteen Taipaleen-
harjuntien koiratarhan ympäristössä, ennen kuin ongelma saa-
daan omistajan tai viranomaisten toimesta ratkaistuksi. 

Nimim. ”Koirat kuriin raitilla”

Vihainen 
koira hyökkää  
Taipaleenharjussa

Vuoden vaihteessa on aika tarkastella mennyttä jahtikautta, 
mikä tosin jatkuu vielä monilta osin

Tässä vaiheessa voi kuiten-
kin jo vetää jonkinlaisen tili-
päätöksen kanalintukaudes-
ta ainakin omalta osaltani 
ja myös siltä osin mitä olen 
jahtikavereilta kuullut. Ensi-
tuntuma syyskuussa kauden 
alussa oli heikko, jopa pelot-
tavan huono. Lintuja, eten-
kin poikueita ei tuntunut 
löytyvän. Kauden jatkues-
sa tilanne alkoi valkeamaan, 
olihan niitä sittenkin. Jälki-
käteen ajatellen, olikohan 
niin, että poikueet olivat 
muuttaneet paremmille mar-
jamaille, suuria alueellisia 
eroja oli Pudasjärven sisäl-
läkin. Kun ensilumet sitten 
tulivat, oli ainakin meikäläi-
sen parhaat elämykset eten-
kin metsojen kanssa. Tiedä 
sitten oliko kyseessä koirien 
kunnon kohentuminen, vai 

lintujen muuttaminen ylem-
mille maille. Oman tuntu-
mani mukaan metsokan-
ta paljastui lopulta hyväksi, 
teerikanta oli kohtalainen ja 
alussa häviksissä olleita pyi-
täkin löytyi ja riekkoja tieten 
varsin sitten kun rauhoitus 
oli alkanut. Loppuarvio kau-
desta oli positiivinen. 

Hirvenmetsästyksen 
kaatoprosentti  
tyydyttävä
Hirvenmetsästys tässä vai-
heessa numeroina: lupia 
yhteensä 856, saalis lupi-
na 694,5, kaatoprosentti siis 
81,1. Saalis pitää sisällään 
aikaisten hirvien osalta 258 
urosta ja 246 naarasta, vaso-
jan yhteensä 381 kappalet-
ta, vasaprosentin ollessa si-

ten 43.
Vaikka hirvenpyynti on 

vielä hieman kesken, päät-
tyy siis 15.1, pitäisin lukuja 
tyydyttävinä. Jäljellä olevan 
koirattoman pyyntikauden 
tulos tullee olemaan luok-
kaa 10-20 hirveä, riippuu 
täysin keleistä. Hirvenpyyn-
tikautta on leimannut säi-
den suuri merkitys pyynnin 
onnistumiselle. Tarkoittaa 
käytännössä sitä, miten säät, 
lähinnä lumimäärä ja han-
gen rakenne mahdollista-
vat koirapyynnin.  Viikon-
kin pyynnin aikaistaminen 
merkitsisi paljon. Oma nä-
kemykseni on, että pyyn-
tikausi pitäisi päättyä jou-
lukuun puolessa välissä. 
Tämä talvipyynti hirven 
osalta lipoo minusta lähel-
tä eläinrääkkäystä. Sanon 

näin, vaikka tästä palautetta 
saankin... entiset lainsäätäjät 
olivat minusta tässä asiassa 
viisaampia. Perustelen tätä 
sekä koiriin että myös hir-
viin kohdistuvalta heikko-
jen jäiden riskillä, samoin 
kuin muuttohirvien liiken-
neonnettomuuksien riskin 
kasvamisella, jos ja kun niitä 
hätyytetään. Varsinkin pak-
sun lumen aikana kantavien 
naarashirvien hätyyttämi-
nen käsittääkseni pienentää 
niiden vasatuloksia. Toivo-
taan, että asiat muuttuvat 
tulevana kautena.  

Jahti siis jatkuu hirven 
osalta 15.1. saakka, samoin 
kauriin osalta helmikuun 
15. saakka, mistä helmikuu 
ilman koiraa. Jänistä van-
haan tapaan helmikuun lop-
puun.  Niin ja mustan lin-

Kuolinpesien metsänomistus on 
vähentynyt viime vuosina
Suomessa on vajaat 40 000 
kuolinpesää, jotka omis-
tavat yhteensä 1,2 miljoo-
naa hehtaaria metsää. Moni 
kuolinpesä on viime vuosi-
na tehnyt verotussyistä pe-
rinnönjaon, myynyt met-
sän vapailla markkinoilla 
tai liittänyt metsän yhteis-
metsään.  

Suomen metsäkeskuk-
sessa on selvitetty yksityis-
metsien omistusta. Touko-
kuussa 2020 valmistuneen 
tilaston mukaan Suomen 
yksityismetsien metsätalo-
usmaan pinta-alasta kaksi 
kolmasosaa on yhden hen-
kilön tai aviopuolisoiden 
yhdessä omistamaa. Vero-
tusyhtymät omistavat yksi-
tyismetsistä 18,5 prosenttia, 
kuolinpesät 9 prosenttia ja 
yhteismetsät 5,5 prosenttia. 

Kuolinpesämuotoista 
metsänomistusta pidetään 

näistä ongelmallisimpana 
metsän omistusmuotona. 
Kuolinpesissä kaikki pää-
tökset metsäomaisuuden 
hoidosta ja käytöstä vaati-
vat osakkaiden täyden yk-
simielisyyden. Pienikin osa-
kas voi estää toiminnallaan 
hakkuut, hoitotyöt tai luon-
nonsuojeluratkaisut kuolin-
pesän metsissä.  

Neuvontatyö tuottaa 
tulosta
Kuolinpesien metsänomis-
tus on viime vuosina vähen-
tynyt. Lukuisissa kuolinpe-
sissä on tehty verotussyistä 
perinnönjako, joka on muut-
tanut kuolinpesän samojen 
osakkaiden verotusyhty-
mäksi. Osassa kuolinpesis-
sä toiset osakkaat ovat os-
taneet toisten osakkaiden 
metsäosuudet. Moni kuolin-

pesä on myynyt metsänsä 
vapailla markkinoilla, kos-
ka metsillä on viime vuo-
sina ollut hyvä kysyntä ja 
korkea hinta. Kuolinpesän 
metsiä on myös liitetty yh-
teismetsiin. 

Suomen metsäkeskus, 
metsänhoitoyhdistykset, 
isot metsäyhtiöt ja pankit 
ovat viime vuosina tehos-
taneet metsätilan omista-
janvaihdoksiin liittyvää 
neuvontaa, koulutusta, tie-
dotusta ja palveluitaan, 
mikä on yksi merkittävä syy 
kuolinpesien metsänomis-
tuksen vähenemiseen.

- Tämän kehityksen toi-
voisi jatkuvan edelleen. Ti-
lanne voi kuitenkin muut-
tua nopeastikin, koska 
metsänomistajien keski-ikä 
on korkea. Joka vuosi Suo-
meen syntyy 5 000–10 000 
uutta metsää omistavaa 

kuolinpesää, sanoo metsä-
tilarakenteen johtava asian-
tuntija Antti Pajula Suomen 
metsäkeskuksesta. 

Kuolinpesämuotoi-
nen metsänomistus on sel-
västi yleisempää Poh-
jois- ja Itä-Suomessa kuin 
Länsi- ja Etelä-Suomes-
sa. Maakunnittain eniten 
kuolinpesämuotoista met-
sänomistusta on Lapissa 
(11,5 %), Etelä-Karjalassa 
(10,5 %), Kainuussa (10,2 %) 
ja Pohjois-Karjalassa (9,5 %).

- Jatkavilla maatiloil-
la metsänomistus vaihtuu 
yleensä nuoremmalla iällä. 
Saattaa olla niin, että maan-
viljelijöiden esimerkki vai-
kuttaa samansuuntaisesti 
myös alueen muihin met-
sänomistajiin, Pajula arvioi.

Metsäkeskus tiedotus 

Ilona Ritola kertoi olleen 
mahtavan metsästyssyk-
syn Puutteen-Erän hirvi-
porukassa, jonka toimin-
taan oma mies Vesa-Matti 
on saanut houkuteltua mu-
kaan.

-Loppusyksystä tuli 
kaadettua ei vain ensim-
mäinen, vaan myös elämä-
ni toinen hirvi samalla. On 
se jännä miten kaikki käy 
niin salamannopeasti, että 

ei siinä ehdi ajatella muu-
ta kun, että koira haukkuu 
ja tuolla ne menee ja nyt 
on saatava osumaan. Tulee 
tehdä niin kuin on harjoi-
teltu ja mies on opastanut. 
Ja niinhän ne meni nurin. 
Metäsästysinnostus täs-
tä on vain kasvanut, totesi 
iloinen naismetsästäjä.

-On se makeeta kun äiti-
kin kantaa ruokaa pöytään, 
totesi vielä Ilona.

Ilona Ritola kertoi olleen mahtavan 
metsästyssyksyn Puutteen-Erän hirviporukassa, 
jonka toimintaan oma mies Vesa-Matti on 
saanut houkuteltua mukaan.

Pudasjärven Urheilijat jakoi ansiomerkkejä
Pudasjärven Urheilijat jakoi seuran 75-juhlavuoden lopulla seu-
raavat ansiomerkit: Kultainen ansiolevyke: Kari Jylhänlehto, Arto 
Kuurola, Jaana Nyman. 

Hopeinen ansiolevyke: Mirja Laakkonen, Sampo Laakkonen, 

Mariella Nyman.
Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry luovutti: Lasse Viren mita-

li: Heino Ruuskanen.

Onnittelut Suomen 
Urheiluliiton ansiomerkeistä! 

Pudasjärvi-lehti

Pärjänsuon Metsästysseurassa onnistuneen kaadon jäl-
keen kuvassa Timo Juntti poikansa Joosen kanssa.

nun (teeri, metso) pyyntiä 
on tänäkin vuonna 20.-31.1.

Aseen vaarallisuus
Vielä oma näkemykseni 
näistä valitettavista tämä 
syksyn metsästykseen liitty-
vistä tapaturmista.  Mieles-
täni ase on täysin tunnoton 
kylmä rauta, sitä ei pidä ra-
kastaa tai ihannoida, kuten 
jollakin on sairas tapa - tekee 
mieli viitata rapakon taakse.  
Aseen vaarallisuus on täysin 
kiinni siitä kenen käsissä se 
on ja miten sitä käsitellään. 
Vanha viisaus tyhjä ase on 
vaarallisin ase – pätee yhä, 
älä koskaan missään yhtey-
dessä osoita aseella ihmis-
tä päin. Aina kohti maata tai 
ylös. Kun ammut, ole varma 

kohteesta.  Kun ammut ki-
väärillä, tiedosta mitä kilo-
metrien päässä laukauksen 
suunnassa voi olla. 

Varsinkin UKK –puis-
ton tapaus (tietämättä mi-
tään yksityiskohdista) tullee 
vielä aiheuttamaan meil-
le Pudasjärven paikallisille 
metsästäjille murhetta. Tar-
koitan niitä metsästyskiel-
topaineita puiston alueelle, 
mitä joissakin kirjoituksissa 
on jo tullut esille.

Metsästys on hieno, meil-
le täällä kuuluva harrastus 
ja oikeus, mistä meidän tu-
lee pitää kiinni.

Vesa 
Teivaanmäki
toiminnanohjaaja
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Talviuinnista myönteisiä terveysvaikutuksia 
Pietarilan alueelle lähilii-
kuntapuiston rantaan au-
kaistiin vuoden lopul-
la avanto talviuimareille. 
Avannon aukaiseminen siir-
tyi tavallista myöhempään 
syksyllä pitkään jatkuneen 
tulvan ja heikkojen pak-
kasten vuoksi. Uimareilla 
on käytössä lämpimät ves-
soilla varustetut uimako-
pit, miehille ja naisille erik-
seen. Lisäksi on suihkutila. 
Talviuintipaikasta vastaa 
Pudasjärven kaupungin lii-
kuntapalvelut. Käytännös-
sä aukipitämisestä huolehtii 
Työpetari ry. Avaimia uinti-
koppeihin voi käydä lunas-
tamassa 25 euron hintaan 
Puikkarista. Lisäksi on 10 
euron pantti. 

Avantouinnin harrasta-
jia oli viime talviuintikaute-
na yli 100 ja pulahduksia oli 
merkattu tuhansia. Ylläpitä-
jien puolesta toivotaan, että 
kaikki laittavat uintikertan-
sa vihkoon. Näin voidaan 

kävijämäärällä perustella 
avantouintipaikan tarpeelli-
suutta. 

Talviuintikausi  
avattiin lokakuussa
Talviuintikauden avaus 
suoritettiin useiden aikai-
sempien vuosien tapaan 
jo lokakuun alkupuolel-
la 12.10. Tilaisuutta olivat 
järjestämässä Pudasjärven 
kaupunki, Pudasjärven Ur-
heilijoiden Kuntourheilu- ja 
–Uimajaosto sekä Työpeta-
ri. Kylmän veden myöntei-
sistä terveysvaikutuksista 
ja muista talviuinnin myön-
teisten vaikutusten esillä 
pitämisen lisäksi tarjottiin 
nuotiopannukahvia, grilli-
makkaroita, mehua ja kek-
sejä. Hanurimusiikkia soit-
ti Kalevi Vattula ja hänen 
säestyksellään viriteltiin yh-
teislauluakin.  

Liikuntapaikkamesta-
ri Heino Ruuskanen kertoi 
meneillään olevasta kalas-

tuspaikkahankkeesta, jon-
ka merkeissä ensi kesänä 
Pietarilan lähiliikuntapuis-
ton rantaan tullaan raken-
tamaan venelaituri ja kalas-
tuslaituri, joiden välissä on 
uintipaikka kesäisin. Venei-
den kiinnipitopaikkoja tulee 
myös. 

Oulun talviuimareista 
tapahtumassa vieraili nel-
jä henkilöä. Varapuheenjoh-

taja Rauni Heikkilä kertoi 
Tuiran uimalalla järjestetyn 
pari päivää aikaisemmin 
vastaava talviuintikauden 
avaus, jossa Pudasjärveltä 
vieraili Heimo Turunen. 

-Toiminta on aktiivista, 
uimareita on päivittäin 300-
500. Etenkin 25-50 vuotiai-
den osuus on lisääntynyt. 
Avantouinnilla on todettu 
paljon myönteisiä terveys-
vaikutuksia. Muun muas-
sa on saatu terveisiä reu-
man parantumisesta. Ennen 
kaikkea on tavoittelemi-
sen arvoinen ”se ihana tun-
ne avannossa käynnin jäl-
keen”, kertoi Heikkilä. 

Hän kutsui myös pu-
dasjärveläisiä avantouin-
nin harrastajia vierailemaan 
Oulussa Tuiran uimalalla, 
samoin kuin lähtemään Ou-
lun uimareiden mukaan hel-
mikuun alussa avantouin-
nin SM-kisoihin Laukaan 
Peurunkaan. 

Uimareita kävi tapahtu-
man jälkeen uimassa niin 
kauan, kuin joki oli avoime-
na. Jälleen päästiin uimaan 
avantouintipaikan avaami-
sen jälkeen vuoden lopulla. 

Heimo Turunen

Oulun talviuimareiden vierailijat kiittelivät Pietarilan uin-
tipaikkaa ja lämpimiä uimakoppeja. Vierailijoiden mukana 
kylmästä vedestä nauttimassa aktiivisesti talviuintia har-
rastava Jorma Puurunen. 

Talviuinnin avaustapahtumaan osallistui reilut 30 henkeä. Grillimakkarat ja nuotiopannu-
kahvi maistuivat.

Pudasjärven talviuinnin harrastajista kylmään veteen pu-
lahtivat muun muassa pudasjärveläiset Valma Lasanen ja 
Salla Lamminpää.

Heti joulun jälkeen päästiin tänä vuonna avaamaan tal-
viuintipaikkaa. Noin 15 cm paksua jäätä sahaamassa Pek-
ka Seliö ja kaverinaan Tuomo Jokikokko Työpetarista. Nyt 
avanto on kunnossa ja odottaa veteen pulahtajia. 

Oulun talviuimareista olivat Pudasjärvellä vierailemas-
sa Paula Kinnunen, Kaija Luoma, Brita Mäenpää ja Rau-
ni Heikkilä, joka kertoi heidän toiminnastaan ja esitteli tal-
viuinnin myönteisiä terveysvaikutuksia. 

Onko sinulla
Ostamme, myymme ja vaihdamme

Palvelemme Pudasjärvellä

Soita ja varaa tapaaminen. Aikoja rajoitetusti!

09 4 27 27 333
Soittaessa valitse valikosta numero 2 ja paina valintaa 2: 

“Onko sinulla tarpeeton viikko-osake”.

Hotelli Ravintola Kurenkoski, Kauppatie 7

Olemme tavoitettavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tiistaina 12.1.

 tarpeeton viikko-osake?

Matkailun uusi muoto.

myös viikko-osakkeita

Kaupungin tiedottamisesta palautetta
Kuntalaisten täytyy olla sil-
mät sykkyrällä, joskos nä-
kys kehityksen tynkää... On-
nex on kännyt ja fb, josta osa 
kuntalaisista löytää itselle 
sopivia virikkeitä! 

Suuret kiitokset kaupun-
gille, kun raitsua on alet-
tu kehittämään tähän päi-
vään! Rannasta löytyy hyvä 
rantaraitti, kenttää jäädy-
tetty, maalitkin on ja valot. 
Pulkkamäki on hyvä myös! 
Kesäisin mukava loikoil-
la hyvin hoidetuilla kentil-
lä. Kalastuspaikatkin löytyy. 
Uimalaiturista puhumatta-
kaan.

Voisiko kunta toteuttaa: 
jakaa ”mainoslehtinen” ta-
louksiin, jotta hekin, jotka 
eivät ole netin suurkulutta-
jia, saisivat laatikkoonsa päi-
vitetyn ulkoilureittien tie-
dotteen? 

Näin korona-aikaan oli-
si hyvä tiedottaa muutenkin 
noista mahdollisuuksista, 
jotta emme jäsähtäisi itseku-
kanenki kotiseinien sisään 
ja paperitiedote kaupungil-
ta antaisi kannustusta ulkoi-

Kuvassa rajamaanrannan "laavu", josta monikaan ei tiedä.

luun.
Onko mielestäsi kunnon 

tiedottaminen ”valmiik-
si tekemistä?” Kuten fb:n 
Höpinää pudasjärvi ryh-
män keskustelussa tuli esil-
le. Keskustelussa tuli myös 
esille, että ”eiköhän paikal-
lislehti voisi tehdä tiedon?”, 
”Ei me voida aina odot-
taa”, ”kyllä joku muu ilimi-
neeraa, ei meidän tarvitse”, 
”Tee se toisille, mitä haluai-
sit itsellesi tekevän”.

Näinkö kovasti välit-
tää päättäjät kuntalaisista?  
Jos kaupunki itse tiedottai-
si, kuntalaisille tulisi luot-
tavaisempi mieli! Välittämi-
sen tunne! 

Entä He, jotka ei ole ah-
keria netin tutkijoita tai jot-
ka yksikseen torpissaan 
on? Kunnon tiedotusleh-
tinen olisi tätä päivää eikä 
”vanhanajan viidakkorum-
pu”, joka yleensä kulkee 
”mutu tuntumalla” ja pal-
velu on ”ehtinyt loppua vä-
häisen käytön vuoksi”. Ky-
syn vaan.

Matkalaisetkin 
hyötyisi tiedotteesta! 

Toivoisin kaupungin 
heräävän tähän 

päivään!

Kaisu Heikkinen 


