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lumenpudotukset 
katolta

urakkatyönä.
Vakuutukset kunnossa.

p. outila oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. 
Puh. 0400 537 550

Autokoulun 
teoriatunnit  

netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

Varila Steel tr-220 
lumilinko hydrauliSella 
luukunohjaukSella

369500
sis. alv 24%

Varila Steel tr-250 BooSter 
lumilinko hydrauliSella 
luukunohjaukSella

meiltä poltto-
öljytilaukSet 

edulliSeSti, kySy!430000
sis. alv 24%

TR-220-lingossa on kaksoisruuvisyöttö ja nelilapainen sii-
vikko. Lumen sisääntyöntö on tasainen ja tehokas kaikissa 
lumiolosuhteissa.  Hydraulinen luukunkäyttö helpottaa 
lumisuihkun ohjausta pihoissa ja taajamissa.

TR-250 HB:n roottorissa on kahdeksan keskipakosyöt-
tölapaa sekä neljä keskipakoheittolapaa. Lavat voidaan 
lukita pultilla myös kiinteäksi. Hydraulinen luukunkäyttö 
helpottaa lumisuihkun ohjausta pihoissa ja taajamissa.

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Toyota  Avensis 2,0 diesel sedan vm. 
2004, aj. 329 000 km, ISO HUOLTO tehty, 
jakohihna, vesipumppu ym., kahdet ren-
kaat, kats. 10/2020.  2950 €

Renault Clio 1,2 bens. vm. 2006, ISO HUOL-
TO tehty, KATSASTETTU 9.3.2021, kahdet ren-
kaat, aj. 241 300 km.  1500 €

Audi A6 1,9 tdi farmari vm. 2004, ISO 
HUOLTO tehty, kahdet renkaat aluvanteilla, 
aj. 390 000 km, kats. 10/2020.  2600 €

Toyota Avensis  1,8 bens. farmari, kahdet 
renkaat, vetokoukku, ilmastointi, aj. 305 
000 km, kats. 5/2020.   3650 €
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2022
SISU OFFER

© 2021 BRP Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

ETUSI ON JOPA

1 000 €
KUN TILAAT ENNEN 14.5.2021*

Tilaa Build Your Ride -mallisi 
8.4.2021 mennessä.

*Ehtoja sovelletaan.  
Katso lisätietoja osoitteesta 
brplynx.com
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Varaa nyt mallivuoden 2022 Ski-Doo-kelkka

E T U S I  J O P A 

1 0 0 0  €
Tarjous on voimassa 14.5.2021 saakka.*
Tilaa kevät ennakko mallisi  
viimeistään 8.4.2021
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Jari Keskiaho 040 516 0430, Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, Puh. (08) 822 007

2022 uutuuksia esillä liikkeemme pihalla 
ke 17.3.2021 klo 12-18.

lYNX Ja ski-Doo eNNakkokauppa käYNNissä

SoVen perinteinen
TonnihiihTo

13.-14.3. Klo 15-15. hirVaSKoSKen 
Koulun maaSToSSa. 

Tule hiihtämään ja keräämään kilometrit 
yhdessä kasaan turvavälit huomioiden. 

Kaikki osallistujat osallistuvat arvontaan!
Tervetuloa!

Tiedustelut 040 913 0768

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
VAkUUTUsyhTiöiden hyVäksyMä kOLArikOrJAAMO

•  VAkUUTUsyhTiöiden TyöT
•  VAhinkOTArkisTUkseT
•  LAsinVAihdOT JA kOrJAUkseT 

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523 Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi. Avoinna ma-pe 7-16.

• kOLArikOrJAUkseT
•  AUTOMAALAUkseT
•  TrAiLerin VUOkrAUs

•  iLMAsTOinnin  
hUOLLOT
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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

Sanajumalanpalvelus YouTubessa su 14.3. kello 10, toi-
mittaa Eva-Maria Mustonen, avustaa Jari Valkonen, kantto-
rina Keijo Piirainen. 
Ehtoollishetki su 14.3. kello 11.30 seurakuntakodissa. Eh-
toollishetkeen voi osallistua kokoontumisrajoituksen mu-
kaan enintään 6 henkilöä kerrallaan. Tarvittaessa järjestäm-
me useamman tilaisuuden peräkkäin.
Älä pelkää lapsi Herran – toivon ja huolenpidon keskus-
teluja Raamatun äärellä (osa 3) seurakunnan YouTube –
kanavalla to 11.3. kello 17.00. Keskustelemassa Jari ja An-
neli Valkonen sekä Sinikka Pietilä, musiikki Keijo Piirainen.
Ystävän kammari YouTubessa to 11.3. kello 12.
Päiväkerhoja, Perhekerhoa ja Lapsiparkkia ei ole viikol-
la 10, vietämme talvilomaa.
Perhekerho YouTube-kanavalla ke 17.3. kello 10. Terve-
tuloa katselemaan ja kuuntelemaan!
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.
Siioninvirsiseurat ja vuosikokous Teamsissä pe 
19.3.2021 kello 18. Linkin seuroihin saa sähköpostilla Kei-
jo Piiraiselta, keijo.piirainen@evl.fi
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu:  Kirk-
koherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–
14 sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. Suosittelemme 
asioimaan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähkö-
postilla pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Ou-
lun aluekeskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jäte-
tyt tilaukset välitetään keskusrekisteriin.  
Kastettu: Eerika Anna Fredriika Illikainen.
Vihitty: Tuomo Elias Ronkainen ja Taina Tuulia Kortetjärvi.
Haudattu: Otto Kalevi Ahonen 88 v, Eila Emilia Ahonen 
72 v, Paula Sinikka Huhtela 71 v, Heino Armas Määttä 63 
v, Vengasahon kuolleena syntynyt vauva. 

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan koronavirustilanteen  
vuoksi YouTubessa ilman läsnäolevaa 

seurakuntaa 31.3.2021 saakka. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Useimmilla meistä on kokemus tai muis-
to itseemme kohdistuneista kehuvista, 
kannustavista tai kauniista sanoista. Oi-
keaan aikaan saatu kehaisu tai positiivi-
nen sanallinen huomiointi jää vahvasti 
mieleen ja kannattelee pitkän aikaa. Lap-
sena ja nuorena saadut hyvät sanat eivät 
unohdu helposti. Ne hälventävät turhaa 
epävarmuutta ja synnyttävät hyvänolon, 
turvallisuuden ja onnellisuuden tunteen. 
Sama pätee toisinkin päin. Ilkeä, panet-
televa tai väheksyvä puhe ja arvostelu 
murjovat itsetuntoa ja loitontavat ilon 
valoa itseluottamuksesta hyvinkin ko-
konaisvaltaisesti ja kauaskantoisesti. Hy-
vin usein muistiimme jää elävästi ne ih-
miset, jotka ovat puhuneet meistä/meille 
kauniisti ja rehellisen kannustavasti. Kuin 
terva, tarttuu ja jää muistiimme myös 
ne ihmiset, jotka ovat puhuneet meistä 

ikävästi tai ovat kohdelleet meitä kur-
jasti ja epäkunnioittavasti. Pahan puhu-
minen toisesta tai alentavat ilmaisut hä-
nestä eivät nosta puhujan omaa arvoa 
vaan useimmiten vähentävät sitä ja sa-
malla kunnioituskin katoaa. Raamatusta 
löytyy väkevä teksti nurjaan puheeseen 
lähimmäisestä. ”Joka panettelee salaa lä-
himmäistään, sen minä hävitän.” Ps. 101:5.

Kaikkien parhaaksi on opetella puhu-
maan kanssaihmisistä ja kanssaihmisille 
harkiten käyttäen positiivisia ja kannat-
televia sanoja ja ilmaisuja. Jokaisesta ih-
misestä löytyy varmasti useitakin hyviä 
ominaisuuksia, joihin kannattaa kiinnittää 
huomio ja tuoda se hyvillä sanoilla julki. 
Voidaan puhua parantavista sanoista, joi-
den avulla on mahdollista korjata epä-
kuntoon menneitä ihmissuhteita kotona, 
työpaikoilla ja muissa ihmisten kohtaa-

mis- ja toimintatilanteissa. Parantavat sa-
nat voivat olla yksinkertaisia huolen tai 
kiinnostuksen osoittavia kysymyksiä, va-
loisia kannanottoja tai rohkaisuja. Ro-
vasti Matti Hakkaraista lainaten: ”Kuten 
Jeesuksen aikana, meidänkin aikanamme 
kaivataan parantavaa sanaa: anteeksian-
tamuksen sanaa syyllisyydessämme, rohkai-
sevaa sanaa masennuksessamme, toivon 
sanaa toivottomuudessamme, herätyksen 
sanaa sokeudessamme, ystävällistä sanaa 
tässä kovassa maailmassa”.

Puhutaan toisistamme hyvää kannat-
televasti.

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Kannatteleva puhe

Kiitos teille jotka
otitte osaa suruumme

Heino MÄÄTÄN
Poismenon johdosta.

Siunaus toimitettu lähiomaisten ja ystävien läsnäollessa.
Digipalvelut ja teknolo-
gia voivat aiheuttaa skepti-
syyttä ja turhautumista uu-
den opettelun kannalta, sillä 
vanhat tottumukset tuntu-
vat parhaalta vaihtoehdol-
ta. Moni perui sosiaali- ja 
terveyspalvelujen käyntejä 
viime vuonna, sillä ihmisiä 
ohjeistettiin välttämään so-
siaalisia kontakteja. Kipujen 
ja huolien kanssa vitkutel-
tiin kotona, mutta pian täy-
tyi keksiä uusia ratkaisuja 
sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen ylläpitämiseen, ja moni 
asia muuttui etäpalveluksi. 

Vastaanotot lääkärille, 
hoitajille, mielenterveyspal-
veluille, fysioterapeutille, 
kuraattorille, sosiaalipalve-
luille, neuvolaan ja monelle 
muulle ammattilaiselle voi-
daan hoitaa videopuhelulla 
ja apuna hoitopolkuun voi-
daan käyttää esimerkiksi 
Omahoitoa ja joillain paik-
kakunnilla OmaOloa. 

Etäpalvelut herättävät 
mielipiteitä, koska kaikil-
la ei ole tarvittavia laitteita 
kuten älypuhelinta tai tieto-
konetta, saati välineitä vah-
vaan tunnistautumiseen 
verkkopankkitunnusten 
avulla. Laitteiden käyttö ai-
heuttaa epävarmuutta, eikä 
tarvittavia digitaitoja välttä-
mättä ole ja yhteydet voivat 
olla sivukylillä huonot. 

Jos henkilöllä ei ole väli-
neitä sähköisiin palveluihin 
eikä muutakaan mahdolli-
suutta päästä palveluiden 

piiriin, se voi aiheuttaa syr-
jäytymistä, sillä silloin ei ole 
välttämättä motivaatiota 
yrittää saada apua. Kaikil-
la ei ole läheisiä, jotka olisi-
vat tukemassa digipalvelu-
jen käytössä. Palvelut voivat 
olla hankalia näkö- ja kuulo-
vammaisille ja kieltä osaa-
mattomille. 

Digipalvelujen ja etävas-
taanottojen tavoite on teh-
dä työstä sujuvampaa, hoi-
dosta laadukkaampaa ja 
helpommin saatavilla ole-
vaa. Asiakkaiden tarpeiden 
ja tarjottavien palveluiden 
tulisi kohdata yhteensopi-
vina. Etäpalvelut helpot-
tavat ammattilaisten työtä 
laitteiden toimiessa oikein, 
ja hoitaja voi ottaa yhtey-
den kotona asuvaan tukea 
tarvitsevaan henkilöön no-
peasti videoyhteydellä. 

Moni työikäinen ja pit-
känmatkalainen hyötyy etä-
palveluista, sillä käynnin 
voi hoitaa ilman siirtymistä 
terveysasemalle. Asiakkaan 
ei tarvitse odottaa puhe-
lin kourassa, milloin lääkä-
ri tai hoitaja soittaa takaisin 
tai jonottaa terveysasemal-
la, vaan tiedot voi tarkistaa 
Omahoidosta. 

Kun asiakkaat ohjautu-
vat esimerkiksi Omahoi-
don kautta etävastaanotolle 
ja katsovat myöhemmin itse 
laboratoriotulokset Oma-
hoidosta tai uusivat resep-
tejään sähköisesti, vapautuu 
työntekijöille aikaa hoi-

taa paikan päällä asiakkai-
ta, jotka tarvitsevat fyysistä 
ja laajempaa hoitoa. Työn-
tekijöillä säästyy aikaa, jos 
ei tarvitse lähteä joka kerta 
paikan päälle asiakkaan luo. 

Usein digitaaliseen yh-
teydenottoon tai tulosten 
tarkistamiseen tarvitaan 
älypuhelin, tabletti tai tie-
tokone. Useilla on jo älypu-
helin taskussaan, ja se on 
usein ensisijainen käytetty 
laite terveystietojen hoita-
miseen, ja toiminta on näp-
pärää. Näin ollen ollaan 
itse aktiivisia hoidossa, kun 
omia terveystietoja voi seu-
rata parin painalluksen ta-
kaa, ja myös ammattilainen 
voi seurata tietoja etänä. 

Kun asiakkaaseen kytke-
tään sensoreita ja laitteita, 
jotka lähettävät tiedot auto-
maattisesti sähköisesti jär-
jestelmiin, inhimilliset vir-
heet vähenevät ja asioiden 
kirjaaminen käsin vähenee. 

Ajatellaan niin, että di-
gipalvelut mahdollistavat 
osalle ihmisistä helpompia 
ja nopeampia tapoja saa-
da apua, kun edelleen ter-
veysasemat ja muut pal-
velut ovat avoinna kaikille 
muille asiakkaille. Oma ko-
kemukseni on, että ammat-
tilaisen lähestyminen ja hä-
nelle avautuminen aroista 
ja huolestuttavista aiheista 
on helpompaa tällä hetkel-
lä videopuhelun välityksel-
lä, koska siinä ei tarvitse olla 
maskia naamalla. Maski pii-

lottaa osan vuorovaikutuk-
sesta ja empaattisuudesta, 
eivätkä eleet ja ilmeet paljas-
tu maskin alta. 

Työntekijät tarvitsevat 
riittävän koulutuksen ja 
asianmukaiset välineet säh-
köisten järjestelmien käyt-
töön tietoturvaosaamisesta 
tinkimättä. Organisaatioil-
la voi olla digikummeja ja 
-tuutoreita, jotka auttavat 
työntekijöitä ja asiakkaita 
sähköisten palveluiden käy-
tössä. Samalla kun opetam-
me asiakkaita käyttämään 
tarjolla olevia digipalveluja, 
jää aikaa palvella henkilö-
kohtaisesti asiakkaita, jotka 
eivät syystä tai toisesta digi-
palveluja voi käyttää. 

Nea Tuomaala
röntgenhoitaja,  
Pudasjärven vastaanotto
Oulunkaaren digikummi

Nea Tuomaala.

Hyvinvointikolumni 
Digipalvelujen hyödyt ja haitat

Oulun Seudun Leader käynnistää Palveluiden kehittäminen – 
ja digitalisaation edistäminen -teemahankkeen alahankehaun. 
Tukikelpoisten alahankkeiden teemana on Palveluiden kehit-
tämiseen ja digitalisaation edistämiseen liittyvät pienet inves-
toinnit sekä pienimuotoinen rakentaminen. 

Alahankkeen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1000–
8000 euroa, josta tukitaso on 60 prosenttia kokonaiskustan-
nuksista. Talkootyö hyväksytään yksityisen rahoituksen osuu-
deksi, mikäli tuen kohteena on rakentaminen. Mahdollinen 
tuki voidaan myöntää vain tukipäätöksen jälkeen tehdyille in-
vestoinneille.

Hakukelpoisia hakijoita ovat Oulun Seudun Leaderin toi-
minta-alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja seurat. 
Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin pai-
kallista kehittämisstrategiaa 2014–2020. Hankkeiden valinnas-
ta päättää Oulun Seudun Leader ry:n hallitus.

Paperinen hankehakemus liitteineen tulee toimittaa 15.4. 
mennessä. Hakemuslomakkeet, alahankkeiden valintakritee-
rit, ilmoittautumislomake hakuinfoihin sekä tarkempi ohjeis-
tus löytyvät Oulun Seudun Leaderin nettisivuilta. 

Oulun Seudun Leader tiedotus

Tukea tarjolla palveluiden 
kehittämiseen ja 

digitalisaation edistämiseen 
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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

Voimassa TO-LA 11.-13.3.
1495

kg

 

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

259499
psps

Fazer 

gluTeeniTOn  
sieMenleipÄ
165 g (15,70/kg)

atria 

kanan OhueT  
fileeleikkeeT
480-600 g (8,32-10,40/kg)

499
rs

 

kaurasydÄn 100%
58 g (4,31/kg)  

Syö hyvin,
syö leipÄÄ

Ilman Plussa-korttia  6,35 rs (10,58-13,23/kg)

-21%
Plussa-kortilla

1.-
Ilman Plussa-korttia 0,39 kpl (6,72/kg)

4
kpl

1490
kiMppu

 

sesOnki- 
kukkakiMppu
hOllanTi

-35%
Plussa-kortilla

kuusamon  
Ohra- ja peruna- 
rieskaT 270-330 g (6,03-7,37/kg)

rieskaviikOT!

199
Meillä 

paistettu!

kpl

sushi 
Baari 

pe 12.3. 
klO 10 - 17.30 

herkku-
TOrillaMMe

Voimassa TO-LA 11.-13.3.
2495

kg

ruOdOTOn

199
pss

avOkadO 
500 g (4,98/kg)
espanja/
MarOkkO/ 
israel

 

appelsiini
1,5 kg (1,33/kg) 
espanja

199
pss

Ilman Plussa-korttia  2,69 pss (1,79/kg)

-26%
Plussa-kortilla

tarJoukset Voimassa TO-su 11.-14.3. eLLei toisin mainita
mr. panini 

paniniT
235 g (14,18/kg)
ei gluTeeniTOn

Yksittäin 3,95 kpl (16,81/kg)
4.- 3

kpl

 
TuOre
suOMalainen  
kuha
vuOksen vesisTö, OulujÄrvi
suOMi, sÄÄvaraus

erÄ
SUOMI

erÄ
SUOMI

 
TuOre ruOdOTOn
suOMalainen
siikafilee
kasvaTeTTu, salMOnfarM 
kasnÄs, suOMi

250

arLa Laktoosittomat 
kreikkalaiseT 
jOgurTiT passiOn-vanilja,  
MusTikka-kardeMuMMa, 
vadelMa 150 g (5,55/kg)

3
kpl

Uutta 
Arlalta!

129
ps

k-menu 

OMena
2 kg (0,65/kg) puOla

Ranuan Eläinpuiston rus-
keakarhu Jemma heräsi 
talviunilta. Näin nuorem-
pi Ranuan ruskeakarhuis-
ta, 7-vuotias naaras Jemma, 
on päättänyt, että kevät on 
jo täällä! Jemma alkoi maa-
liskuun ensi päivinä näyt-
tämään merkkejä siitä, että 
unet alkavat riittämään. 
Jemma päästettiin pesäs-
tä ulkotarhaan perjantai-
na 5.3.

Jemma meni talviunille 

marraskuun ensimmäise-
nä päivänä, eli uni maittoi 
melko tasan neljä kuukaut-
ta. Yleensä ruskeakarhut 
nukkuvat Ranualla hieman 
pidemmälle kevääseen, 
mutta nyt ilmeisesti läm-
min jakso sai Jemman vir-
kistymään. Toinen Ranuan 
ruskeakarhuista, Malla, 
vaikuttaa vielä jatkavan 
unia jonkin aikaa. 

Jemma keräsi kesän ja 
syksyn aikana vararavin-

toa unia varten, ja painoi 
nukkumaan mennessään 
noin 180 kiloa. Talviunien 
aikana paino putoaa, mut-
ta vastaheränneellä karhul-
la ei silti ole kiljuva nälkä, 
vaan ensimmäiset ateri-
at ovat pieniä ja kasvispai-
notteisia. Ruokahalu herää 
kunnolla vasta jonkin ajan 
kuluttua. Lumileikit mais-
tuvat silti usein jo heti he-
räämisen jälkeen. 

Jemman ja muiden 

eläintemme lisäksi hiihto-
lomalaiset pääsevät tapaa-
maan myös uuden jääkar-
hu-uroksemme Nordin, 
sekä helmikuun lopussa 
eläinpuistoon muuttaneet 
latvialaiset ilvessiskokset 
Jakobinen ja Lusijan.

Ranuan Eläinpuisto 
tiedotus 
Kuvat Visit Lapland

Ruskeakarhu Jemma heräsi talviunilta

Nuorempi Ranuan ruskeakarhuista, 7 vuotias naaras Jemma, on päättänyt että kevät on jo täällä! Jemma alkoi maalis-
kuun ensi päivinä näyttämään merkkejä siitä, että unet alkavat riittämään. Jemma päästetettiin pesästä ulkotarhaan per-
jantaina 5.3. kello 10.

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

Kuntavaalit päätettiin vii-
me viikonloppuna siir-
tää huhtikuulta kesäkuul-
le. Uusi vaalipäivä on 
sunnuntai 13. kesäkuu-
ta. Kaikki puolueet pe-
russuomalaisia lukuun 
ottamatta kannattivat siir-
toa. Siirron syynä on no-
peasti pahentunut koro-
natilanne, jonka vuoksi 
huhtikuun vaalien terve-
ysturvallisuus voi vaaran-
tua.

Ehdokashakemus-
ten viimeinen jättöpäivä 

siirtyy tämän viikon tiis-
tailta 9.3. toukokuun 4. 
päivään. Jo ehdolle aset-
tuneiden ei tarvitse kui-
tenkaan ilmoittautua uu-
destaan.

Ennakkoäänes-
tys on 26.5-8.6. eli ai-
kaa on pidennetty kah-
teen viikkoon, jotta 
mahdollisuudet turvalli-
seen äänestämiseen para-
nevat. 

Valtuustot aloitta-
vat työnsä elokuun alus-
ta.  HT

Kuntavaalit 
siirtyvät huhtikuusta 

kesäkuulle
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Hiihtolomafiiliksiä Iso-Syötteeltä

Kuvassa Fanni Ovaskainen.

Muutama viikko sitten 2. rinteeseen avattu Pytky Cafe tarjoaa munkkeja ja lämpimiä juomia rinteessä nautittavaksi. Kuva: Jussi Ovaskainen.

Kelit ovat suosineet hiihtolo-
malaisia kullakin lomaviikolla. 
Rinteet ja ladut ovat täyttyneet 
lomalaisista. Tunturimaisemat 
ovat tänä vuonna houkutelleet 
luokseen vakiovierailijoiden li-
säksi myös paljon paluumat-
kailijoita sekä aivan uusia vie-
railijoita.

Rauhan, luonnonhelman ja 
tunturimaisemien houkutus on 
näkynyt myös mökkien kysyn-
nässä, niin vuokra- kuin osto-
aikeissa, mikä kielii siitä, ettei 
kiinnostus aluetta kohtaan ole 
ainoastaan hetkellistä. 

Asiakkailta on satanut po-
sitiivista palautetta latujen- ja 
rinteiden hyvästä kunnosta, 
ammattitaitoisesta hiihtokou-
luopetuksesta sekä monipuoli-
sesta ja helposti saavutettavas-
ta palvelutarjonnasta. Huolella 
toteutetut turvatoimet ovat he-
rättäneet luottamusta ja kerän-
neet kiitosta ja saapuneen pa-
lautteen mukaan Iso-Syötteellä 
on saanut lomailla turvallisin 
mielin myös näinä vallitsevina 
ja haastavina aikoina.

Odotukset kevään suhteen 
ovat korkealla. Kotimaan mat-
kailun ja talviurheilun suo-
sionkasvun uskotaan kantavan 
pitkälle kevääseen ja tunturis-
sa odotellaankin jo innolla ke-
vätauringon hellää syleilyä, 
jonka paiste antaa talviurhei-
lulle aivan oman merkityksen-
sä.
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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 12.-13.3. ma-ti 15.-16.3. ke-to 17.-18.3.

599

199

199

995

100

079

239

195

299
pkt

pss

795

ras

995
kg

499
pkt

289
pkt

049
100 g

695
kg

595
kg

250

2 pkt/talous

100

pkt

pss

149

695

149
kg

kg

695

kg

795
kg

kg

2 prk

2 kalaa/talous

pkt

2 kg/talous

149
ras

100
pss

100
pkt

kg

2 pkt/talous

alkaen

kg

pss

pkt

2 kpl

2590

2390

1090

3900

1590

1390

3790

Atria
hiillos
grillimakkara
400 g
perinteinen

Valio Hyvä 
suomalainen 
arki
ruokakerma
10% 2 dl

Oululainen
pullava
täytepitkot 
400-420 g

pe-to 12.-18.3. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Kotimainen
tuore 

kirjolohi

Irto
karjalan-

paisti

tumma rypäle
500 g

Snellman Tosi murea
keitto-, palvi- tai 

korppukinkku 200 g

irto-
karkit

Tuore
naudan
maksa

jauheliha
sika-nauta

Saarioinen
pizzat

200 g

Vaasan 
piimälimppu 
400 g viipaloitu

Atria gotler-
makkara 

palana

Kotimainen
tuore silakkafilee

pyyntivaraus

Atria
ohukaiset

400 g

Valio
voi 500 g

normaalisuolainen

Tuore
posaanliha-

kuutio

Hyvä
nauta jauheliha

rasvaa max 10%

Suomalainen
keräkaali

Atria
kaiserwursti

palana

Kariniemen
broilerin minuutti-

pihvit 290-350 g

1990

2800

3500
Nero 
pilkkiahkiot
M-koko 85x45x22 cm

L-koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25cm

Pilkkijöille
matoja, toukkia 

ja pilkki-
tarvikkeet

hyvä valikoima 

2590

Motul
2t snow 
power 
4 l öljy

Fazer
paahtoleivät

280-320 g

kiiwi 
500 g

Fazer
ruis-
puikulat
9 kpl/500 g

Eldorado
spaghetti
500 g

pkt

179
ras

249

Eldorado
pisaratomaatti
250 g
Espanja

Bimi
varsi-
parsakaali
200 g
Espanja

Fiskars
snow xpert
lumilapio

2500

Fiskars
lumen-
työnnin

3500

Fiskars
lumikola

4995

Valio Hyvä suomalainen
arki raaste

 170 g

avanto-
pumppu

1490

Meister
lumen-
pudotin
teleskooppivarsi
193-640 cm
alumiini lapa 63x15 cm

3995

Naisten
housut
suoralahje
koot: S-XXL 

Naisten softshell
ulkoiluhousut
koot: M-XXL

Ihania uusia
vauvan bodeja
koot: 56-86

Naisten
pusero + koru
koot: 38-48

Polaari miesten
flanelli-

paita
koot: S-XXL

Poikien
pusero
koot: 86-122 cm

Tyttöjen
pusero
Koot: 80-110 cm
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Olen jalat maassa ja pipo päässä tyyppiä. Hyvin realistinen henki-
lö. Karhu pitää ensin ampua, sitten vasta nylkeä. Tämä on haasta-
vaa aikaa. Konstit tahtovat loppua lukeneillakin ihmisillä, saatikka 
minulla, joka olen lukenut Tex Willereitä enempi kuin virusoppia 
ja teknologiaa. Käytännön kouluja, sitä elämänkoulua olen käy-
nyt sitäkin enempi. Nähnyt tyyntä ja myrskyä elämän aallokossa. 

Historiaan katsominen ei ole humpuukia. Sieltä voi ottaa jo-
takin opiksi, ei toisteta virheitä. Santeri Alkion maalaispolitiik-
ka on taidettu kuopata syvälle isänmaahan. Turpeen nosto lope-
tetaan. Sitten aloitetaan turpeen osto ulkomailta. Näin en minä 
toimisi, jos saisin päättää. Työttömiä tulee lisää noin parituhatta 
koko maata ajatellen. 

Kannatan puhdasta ilmaa ja monimuotoista luontoa. Mutta 
miten estetään ilmaston lämpenemistä, siinäpä kysymys? Ei olla 
varmoja, onko se edes ihmisen aiheuttamaa. Pieni Suomi on kär-
kenä tekemässä ilmastotekoja nopeammalla aikataululla, kuin 
EU:n linjaus on. Pitäisi harkita tarkasti, mikä vaikutus milläkin 
teolla on ihmisten näkökulmasta katsoen. 

Nyt käydään vaalikampanjaa ikään kuin puoliteholla, kun ei 
voi tavata ihmisryhmiä. Normaaliaikana tuoksuisivat grillimakka-
rat kauppojen parkkipaikoilla. Käytäisiin vilkasta keskustelua, mi-
ten asiat tulisi järjestää. 

Minä olen aina puhunut ihmisten yhdenvertaisuuden puoles-
ta. Kaikki palvelut pitäisi kuulua tasavertaisesti kaikille, ulkonä-

köön tai varallisuuteen katsomatta. Samaan hengenvetoon tote-
an, ettei tämä koskaan toteudu. 

Vaalit olisin toivonut järjestettävän alkuperäisen aikataulun 
mukaan. Tuulimyllyistä en tiedä muuta kuin pilaavat maiseman. Ei-
vät kuulu osana luontoon. 

Näin olen hieman avannut, mitä ajatuksia 
päässäni on tällä hetkellä. Persoona pysyy aina 
samana.

Mauno Ruokangas
kuntavaaliehdokas, (P-S)

Ajatuksia tässä ajankohdassa

Onnistunut Vesisankaritapahtumaviikko 
Puikkarissa

Vesisankarit tapahtuma-
viikko oli 1.-5.3 uimahalli 
Puikkarissa. Tapahtumassa 
oli ensimmäisenä uimahal-
lina koko Suomessa testissä 
kolme kappaletta Melomon 
packraftiä eli ilmatäytteis-
tä kanoottia. Tämä tehtävä-

rasti olikin lapsista kaikkein 
hauskin. He pääsivät testaa-
maan kanootteja pareittain 
ja osa yksinkin. Muita tehtä-
värasteja olivat pelastusren-
kaalla kaverin pelastami-
nen, esterata, jossa alitettiin 
ja ylitettiin esteitä ja sukel-

lusrastilla koululaiset saivat 
sukeltaa porteista läpi ja ha-
kea erilaisia sukellusleluja 
pohjasta.

Vesisankarit-tapahtu-
maan osallistui kaiken kaik-
kiaan viikon aikana 273 
koululaista opettajiensa joh-

dolla. Tapahtumasta tuli 
lapsilta ja opettajilta hyvää 
palautetta ja aiomme järjes-
tää näitä Puikkarissa jatkos-
sakin.

Koululiikuntaliitto on 
järjestänyt Vesisankarit-ta-
pahtumia jo vuodesta 2015 

alkaen. Kaiken kaikkiaan ta-
pahtumiin on osallistunut 
yli 50 000 henkilöä. Vuoden 
2021 tapahtuman teemoi-
na ovat melonta ja luonnon-
vedet. Tapahtumien tavoit-
teena on tuoda vesitaitojen 
merkitys jokaisen Suomes-

sa asuvan tietoisuuteen sekä 
tarjota mahdollisuus taito-
jen harjoittelemiseen Vesi-
sankarit-tapahtumissa ym-
päri Suomen.

Aini Seppänen

Tapahtumassa oli ensimmäisenä uimahallina koko Suomessa testissä kolme kappaletta Melomon packraftiä eli ilmatäytteistä kanoottia. 
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Muutoksia  
rajoituksiin koskien 
seuraavia palveluita 
ja toimintoja 28.3. 
saakka:
Virkistysuimala Puikkarin 
allasosasto ja saunat sekä 
niiden välittömässä yhtey-
dessä olevat pukeutumisti-
lat ovat suljettuna yleiseltä 
käytöltä. 

Kaupungintalon neu-
votteluhuoneita, Otso ja 
Otava, ja Pohjantähden ti-
loja ei voi varata ulkopuo-
listen yhdistysten ja järjes-
töjen käyttöön. 

Rajoitukset ja  
ohjeistukset säilyvät 
ennallaan:
Kaupungintalo ja asiakas-
palvelupiste ovat toimin-
nassa, tietyin rajoituksin 
Asiakaspalvelu toimii nor-
maaleilla aukioloajoilla 040 
826 6417. 

Kaupungintalolla asioi-
dessa on vahva suositus 

kasvomaskin käytölle, kä-
sien pesu sekä turvavälit 
kaksi metriä. Aulan yhteis-
käyttötietokone ei ole käy-
tössä. Pyritään asioimaan 
ainoastaan ajanvarauksel-
la. Voit varata ajan suoraan 
henkilöltä, jota asiasi kos-
kee. Voi myös tiedustel-
la yhteystietoja kaupungin 
vaihteesta, asiakaspalvelun 
puhelinnumero.

Lukio-opetus ja perus-
opetus jatkuvat lähiope-
tuksena. Toisen asteen op-
pilaitoksen opiskelijoiden, 
tutkintoon valmistuminen 
lähellä, harjoittelujaksot 
sallitaan kaupungin toimi-
pisteissä.

Kansalaisopiston kurssi-
toiminta jatkuu lähiopetuk-
sena. 

Nuorisotila on avoinna, 
osallistujamäärä rajoitettu. 

Pohjantähden taidenäyt-
telytila on avoinna, tietyin 
rajoituksin. Elokuvasali ei 
ole käytössä.

Karhupajan, Hirsikun-
nas, työllisyyspalvelut ja 

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä linjasi 
kaupunkikohtaisia rajoituksia – palveluihin ja 
toimintaan muutoksia 28.3. saakka. Tilanne 

Pudasjärvellä on rauhallinen ja kaupungilla on 
nopea reagointivalmius, jos tautitilanteessa tulee 

muutoksia tartuntojen määrän nousun vuoksi. 
Tässä tilanteessa tarkistellaan kaupunkikohtaisia 

rajoituksia uudelleen. 

Kaupunki tiedottaa koronarajoituksista
monikulttuuriset palvelut, 
jatkavat lähipalveluna ter-
veysturvallisuus huomioi-
den.

Kaupungin tilat ovat ra-
joitetusti varattavissa mui-
den käyttöön. 

Lasten ja nuorten har-
rastustoiminnassa on sallit-
tua kaupungin tilojen käyt-
tö

Virkistysuimala Puik-
karin kuntosali ja Tuomas 
Sammelvuo-sali sekä muut 
ryhmäliikuntaan, kontakti-
lajeihin, joukkueurheiluun 
sekä muuhun vastaavaan 
liikuntaan tai urheiluun 
käytettävät kaupungin ti-
lat ovat suljettuna aikuis-
ten vapaa-ajan toiminnalta 
ja harrastetoiminnalta.

Kilpailujen, otteluiden 
sekä sarjatoiminnan jär-
jestäminen kaupungin ti-
loissa kaikenikäisille kes-
keytetään. Poikkeuksena 
paikallisen seuran sesongin 
mukainen sarjatoiminta il-
man yleisöä. 

Alle 12-vuotiaiden sekä 
12 – 17-vuotiaiden ryhmä-
harrastustoimintaa Tuo-
mas Sammelvuo –salilla 
voidaan jatkaa. Lisäksi las-
ten ja nuorten harrastus-
toiminta voi jatkua muissa 
kaupungin hallinnoimis-
sa tiloissa seuraavin edel-
lytyksin: 

Lasten ja nuorten saat-
tajat pitävät noin 2 metrin 

turvavälin toisiinsa ja huo-
lehtivat, ettei piha-alueel-
le synny ruuhkaa. Lapset 
ja nuoret saatetaan har-
rastuspaikan ulko-ovel-
le. Muiden kuin vuorolle 
osallistuvien oleskelu sisä-
tiloissa on kielletty. Vuo-
ron vastuuhenkilö odottaa 
ulko-ovella, päästää osal-
listujat sisään ja huolehtii, 
että ulkopuolisia ei tule si-
sätiloihin. 

Valtakunnallisissa sar-
joissa pelaavat tai nii-
hin pääsyyn oikeuttaviin 
karsintoihin pyrkivät yli 
18-vuotiaiden joukkueet 
voivat harjoitella varatuilla 
vuoroillaan Tuomas Sam-
melvuo –salissa. 

Kaupungin ylläpitämil-
lä luistelukentillä ei enää 
ole kokoontumisrajoituk-
sia. Tämä koskee sekä va-
rattuja vuoroja että vapaa-
ta luisteluaikaa.

Kirjastossa on rajoitet-
tu palvelu. Pääkirjasto on 
avoinna normaalein palve-
luaukioloajoin Omatoimi-
kirjasto ei ole käytössä. Pa-
lautuksia voi jättää myös 
pääkirjaston palautusluuk-
kuun. Kirjastoauto Iso Kar-
hu liikennöi reitillä rajoite-
tuin asiakasmäärin.

Kaupunki tiedotus 

Yli 80-vuotiaiden ja hei-
dän kanssaan asuvien 
omaishoitajien rokotukset 
ovat Oulunkaarella loppu-
suoralla. Kaikkia ryhmään 
kuuluvia ei ole kuitenkaan 
tavoitettu useista yrityk-
sistä huolimatta, joten Ou-
lunkaaren henkilökunta 
jatkaa heidän tavoittamis-
taan. Kaikki yli 80-vuotiaat 
rokotteen haluavat saavat 
rokotteen heti kun he va-
raavat ajan tai heidät tavoi-
tetaan muuten.

16-69-vuotiaiden riski-
ryhmäläisten rokotukset 
jatkuvat, ja 70-80-vuotiai-
den ja samassa taloudes-
sa asuvien omaishoitajien 
rokotukset alkavat maa-
liskuun puolivälissä. Tällä 
hetkellä henkilökunta soit-
taa ja tarjoaa aikaa heille. 
Rokotusvuorossa olevien 
kannattaa vastata myös it-
selle tuntemattomiin nu-
meroihin. Jos kuntalainen 
ei vastaa ensimmäisellä 
kerralla, henkilökunta yrit-
tää tavoittaa uudestaan.

Koronaan liittyvää työ-

tä tekevät työntekijät sekä 
ikäihmisten asumisyksi-
köiden asukkaat ja henkilö-
kunta ovat saaneet ensim-
mäisen rokotteen ja osa jo 
vahvistusrokotteenkin.

16-69-vuotiaista riski-
ryhmäläisistä ensimmäi-
senä ovat vuorossa hen-
kilöt, joilla on vakavalle 
koronavirustaudille erit-
täin voimakkaasti altista-
va sairaus. Tällaisia sai-
rauksia ovat esimerkiksi 
elin- tai kantasolusiirto, tie-
tyt syövät, vaikea puolus-
tusjärjestelmän häiriö, vai-
kea krooninen munuais- tai 
keuhkosairaus, kakkostyy-
pin diabetes ja downin oi-
reyhtymä. Sen, kuuluuko 
henkilö riskiryhmään, ar-
vioi hoitava lääkäri yhdes-
sä Oulunkaaren muun hen-
kilökunnan ja tarvittaessa 
Oys:n kanssa. Esimerkik-
si syöpäpotilaiden roko-
tukset järjestetään niin, että 
ne sopivat ajallisesti yhteen 
mahdollisten syöpähoito-
jen kanssa.

Kela ei korvaa rokotus-

Yli 80-vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat 
omaishoitajat voivat nyt varata ajan soittamalla 
koronarokotusnumeroon. Myös lähiomainen voi 

varata ajan ikäihmisen puolesta. Toistaiseksi muut 
rokotusryhmät eivät voi itse varata aikoja.

Ikäihmisten rokotusaikoja 
voi nyt varata omatoimisesti

matkoja, joten Oulunkaa-
ren henkilökunta ei voi 
valitettavasti kirjoittaa tak-
silappuja. Rokotuksia jär-
jestetään osassa kuntia 
myös iltaisin tai lauantai-
sin, jolloin omaisilla on pa-
remmat mahdollisuudet 
huolehtia kuljetuksista.

Viimeisen viikon aika-
na Oulunkaarella annet-
tiin noin tuhat rokotusta. 
Ensimmäisen rokotteen on 
saanut tällä hetkellä noin 
2600 henkilöä, ja toisenkin 
rokotteen saaneita on noin 
380 henkilöä. Alueen ko-
konaisväkiluku on noin 26 
200, kun mukaan lasketaan 
myös alle 16-vuotiaat. Täl-
lä hetkellä Suomessa ei ole 
suunniteltu alle 16-vuotiai-
den rokottamista. Rokotus-
määrien tiedot päivittyvät 
parin päivän viiveellä. Ro-
kotteita annetaan koko ajan 
sitä mukaa, kun niitä Ou-
lunkaarelle saadaan.

Jos epäilee sairastavan-
sa koronaa, tulee soittaa 
oman terveysaseman ajan-
varausnumeroon. Rokotus-
kysymyksissä sen sijaan tu-
lee soittaa kuntakohtaiseen 
koronarokotusnumeroon. 
Ajantasaista tietoa rokotus-
ten etenemisestä saa muun 
muassa Oulunkaaren netti-
sivuilta, Facebook-tililtä ja 

paikallismedioista.
Vs. perhekeskuskoor-

dinaattori Kirsi Kähkönen 
jatkaa rokotuksiin liittyvän 
lisähenkilökunnan rekry-
tointia kevään ja kesän ro-
kotuksia varten. Työnteki-
jöitä tarvitaan tuolloin sekä 
puhelinpalveluun, ajanva-
raustyöhön että itse roko-
tustapahtumiin.

Pudasjärven  
rokotusnumero
Rokotusnumeroista voi ky-
syä lisätietoja koronaroko-
tuksiin liittyen. Myös saa-
mansa ajan voi muuttaa tai 
perua. Tällä hetkellä ajan-
varauksia voivat tehdä soit-
tamalla vain yli 80-vuotiaat 
ja heidän omaishoitajan-
sa, muille ryhmille henki-
lökunta toistaiseksi soittaa 
kotiin ja tarjoaa aikaa. Pu-
dasjärvellä rokotusnume-
ro on 08 5875 5012 palvelee 
ma-pe klo 8-9, rokotuspaik-
kana on Pudasjärven terve-
ysasema/neuvola, Juhon-
tie 8. 

Oulunkaari tiedotus 

Pitkään olen pohtinut, miksi Pudasjärvi ei ole tarttunut mah-
dollisuuteen kehittää kalastusmatkailua. Meillä virtaa upea 
Iijoki läpi Pudasjärven, mutta kalastajat vain vähenee. Ka-
lastusmatkailu parhaimmillaan olisi oivallinen tulonlähde kau-
pungille. Meille jokivarren asukkaille kalastusmatkailu oli-
si enemmän kuin lottovoitto. Suomalaisista noin 30% eli 1,6 
miljoonaa henkilöä harrastaa kalastusta. Vapaa-ajan kalastus ja 
siihen liittyvät elinkeinot muodostavat satojen miljoonien eu-
rojen bisneksen. Vuoden 2020 kalastushoitomaksuja lunastet-
tiin nykyisen kalastuslain aikana ennätykselliset yli 290 000 
kpl. Tuottoa yli 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellise-
nä vuonna.

Tilastojen mukaan v. 2018 Utsjoen kunnassa kalastusmat-
kailijat käyttivät rahaa 2,6 miljoonaa euroa ja matkan varrel-
la 1,6 miljoonaa euroa. Kalastuslupia ostettiin 0,6 miljoonal-
la. Tästä 60 % on arvioitu paikallisten yrittäjien tuotokseksi.

Kalastajien vähenemiseen vaikuttaa oleellisena osana vael-
luskalojen uhanalaisuus. Iijoen vaelluskalojen kannalta ohi-
tusuomien rakentaminen on ehdoton edellytys sille, että 
”kestävä kalastus” voisi jonakin päivänä taas kukoistaa. Toivoi-
sin, että kotikunnassani vaelluskalojen palauttaminen Iijokeen 
ja sitä myötä kalastusmatkailun kehittäminen olisivat tuleval-
la valtuustokaudella tavoite. Kalastusmatkailua tulisi kehittää 
kokonaisuudessaan koko Iijoen vesistöllä järvineen. 

Vuonna 2002 Kipinään oli valmisteilla kalastusmatkailukes-
kus ja suunnitelmat paikan suhteen olivat suuret. Suunnitel-
miin kuului vesistöretkeilyreitistö, jonka piti yhdistää Syöte 
ja Kipinä vesiteitse. Tämän kalastusmatkailukeskuksen myötä 
Pudasjärven keskustassa ja matkan varrella olevien majoitus-
palveluiden kysynnän piti kasvaa, maatilamatkailuyritysten piti 
hyötyä keskuksen rakentamisesta. Ravintola -ja ohjelmapalve-
luyritysten piti hyötyä keskuksesta myös.  Valitettavasti on sa-
nottava, että sen sijaan, että kalastusmatkailukeskusta ja kalas-
tusmatkailua olisi askel askeleelta kehitetty, niin kävikin toisin. 
Rakentaminen jäi kesken, markkinointi oli olematonta ja koko 
paikasta tuli kaupungille riippakivi. 

Vielä ei kuitenkaan olisi liian myöhäistä tarttua tähän ti-
laisuuteen ja kehittää Pudasjärveä kalastusmatkailupitäjänä! 
Kalastusmatkailu saadaan uuteen nousuun rakentamalla ohi-
tusuomat vaelluskaloille ja kehittämällä matkailijoille sopivia 
kalastuskohteita ja palveluita Iijoen varteen. Tulevaisuudessa 
vesivoimalat ovat korvattavissa toisella puhtaalla energiamuo-
dolla ja silloin meidän tulee olla valmiina, silloin Iijoki voi olla 
jälleen vapaa ja matkailun tuomat mahdollisuudet ovat mei-
dän käsissämme!

Vielä jonakin päivänä Iijoki
 tulee jälleen kukoistamaan!

Sanna Parkkila 
kuntavaaliehdokas (Vihreät)

Minne katosivat 
kalastajat?

Pudasjärven kaupungin alueella on pula kuivista metsäisistä 
rakennuspaikoista, joiden tonttien koko olisi riittävä ja etäi-
syys keskustan palveluista olisi kohtuullinen. Rimmin entisen 
koulualueen laajuus on noin 10 hehtaaria, joka mahdollistai-
si alueelle suunnitella uusimpien normien ja vaatimusten mu-
kaista rakentamistoimintaa. 

Alue sijaitsee Mursunlammen tuntumassa, joka tar-
joaa monipuoliset lähiliikuntamahdollisuudet, mikä on yksi 
alueen vetovoimatekijöistä. Alueelle on myös valmiina kun-
nallistekniikka kaukolämpöverkkoineen, mikä antaa valmiu-
det kehittää ja suunnitella aluetta uudenaikaiseen asuntora-
kentamiseen. Lisäksi alue on kuivaa kangasmaata ja etäisyys 
keskustaan on lyhyt. Varsinkin kevyenliikenteen yhteydet ovat 
todella hyvät ja vielä paranevat, kun Hyvän olon keskus val-
mistuu siihen liittyvine liikennejärjestelyin. 

Alueen rakentaminen tulisi toteuttaa ekologisten ratkai-
suiden mukaisesti, esimerkiksi syntyvien energioiden talteen 
ottamisena ja häviöiden minimoimisena, sekä osana aurinko-
voiman hyväksi käyttämisenä. Auringonvalo puhtaana ja saas-
teettomana energiana on antanut kasvuvoiman puulle, joka 
olisi vallitsevana alueen rakennusmateriaalina. Rimminkan-
kaan rakentamisalue olisi esimerkillinen maa-
seutumainen puurakentamisen kehityskohde 
viimeisempien tekniikoiden näyttämönä.  

Reijo Talala
Kuntavaaliehdokas (Keskusta)

Rimminkankaan 
kehittäminen 
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Palveluhakemisto
AUTO- 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

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

PUdAsJäRvEN 
HAUTAUsTOImIsTO JA 
KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

Hirvieläinten aiheutta-
mia metsävahinkoja korva-
taan metsänomistajille tänä 
vuonna noin 1,3 miljoonal-
la eurolla. Korvausten mää-
rä on ollut nyt pari vuot-
ta laskussa. Viime vuonna 
korvauksia maksettiin 1,4 
miljoonaa euroa. Suomen 
metsäkeskus maksaa kor-
vaukset metsänomistajille 
helmikuun aikana. Eniten 
korvauksia maksetaan Poh-
jois-Pohjanmaan, Lapin ja 
Kainuun maakuntiin. 

-Kainuussa, Lapissa ja 
Pohjois-Pohjanmaalla hirvi-
vahinkokorvauksia makse-
taan kaikkiaan 201 hakijalle, 
1460 hehtaarin pinta-alal-
ta, yhteensä 587 800 euroa. 
Poiketen muusta Suomes-
ta korvataan Pohjois-Suo-
messa hirvivahinkoja tänä 
vuonna hieman enemmän 
kuin edellisvuonna. Vuoden 
takaiseen verrattaessa kor-
vaussumma kasvaa 100 000 
eurolla korvauspinta-alan 
pysyessä samana, kertoo 
Metsäkeskuksen pohjoisen 
palvelualueen rahoituksen- 
ja tarkastuksen päällikkö 

Hirvivahinkokorvausten määrä nousi hieman Pohjois-Suomessa
Jussi Pirkonen.

Vahinkoja taimikoissa ai-
heuttavat hirvien lisäksi esi-
merkiksi valkohäntäkauriit. 
Viime vuodelta hirvieläin-
vahingoista on ensimmäis-
tä kertaa saatu lajikohtaista 
tietoa. Selvästi eniten metsä-
vahinkoja aiheuttivat hirvet. 

Vahinkoja myös 
vastaistutetuissa 
taimikoissa
Hirvituhoja esiintyy tyy-
pillisesti noin kolmen met-
rin mittaisissa mäntytai-
mikoissa. Hirvet syövät 
puuntaimien oksia, latvuk-
sia ja kuorta sekä katkovat 
puunrunkoja, mikä heiken-
tää taimikon kasvua.

-Kolmen viime vuoden 
aikana vahinkoarvioita on 
tehty myös lukuisissa taimi-
koissa, joissa taimet on istu-
tettu samana tai edellisenä 
vuonna. Vähälumiset talvet 
ovat todennäköisesti syy-
nä näihin tuhoihin. Lumi ei 
ole suojannut puuntaimia 
hirviltä, sanoo kehittämis-
asiantuntija Heikki Kuop-

pala Suomen metsäkeskuk-
sesta. 

Pohjois-Pohjanmaalla, 
Kainuussa ja Lapissa hir-

vituhot ovat lisääntyneet 
myös taimikkovaihetta vart-
tuneemmissa männiköissä. 
Näitä tuhoja esiintyy var-

sinkin karuilla mailla, mis-
sä mäntyjen paksu kaarna 
ei yllä kovin korkealle ja hir-
vet ylettyvät talvihangilla 

syömään männyn ohuem-
paa hilsekaarnaa. 

Metsäkeskus tiedotus 

Hirviä talvella. Kuvaaja: Vesa Tolonen, Metsäkeskus.

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
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Töyhtötiainen on monelle metsässä retkeilevälle varsin tuttu 
lintulaji myös Pudasjärvellä. Lintuun törmää monenlaisissa met-
sissä ja se on levittäytynyt lähes koko maahan. Lintu terveh-
tii retkeilijää jo kaukaa iloisella ja pulisevalla laulullaan. Ääntelyä 
ei voi juuri sotkea mihinkään toiseen lintulajiin. Terhakkaana ja 
uteliaana lintuna töyhtötiainen tulee usein aivan kulkijan viereen 
katselemaan. Tuntuu, että tiainen on aina liikkeessä. Esiintymi-
sen pohjoisraja kulkee suurin piirtein missä kulkee havupuiden 
pohjoisraja. Vaikka töyhtötiainen tarvitsee talviravinnoksi havu-
puiden siemeniä voi se toisinaan pesiä myös lehtimetsissä, joi-
den lähettyvillä on havupuita. Koska töyhtötiainen on todelli-
nen paikkalintu se ei lähde reviiriltään edes talvella. Linnulla ei 
ole niinkään ongelmana talviravinnon saanti, vaan sopivan pesä-
paikan löytäminen. Nykyiset talousmetsät suosivat havupuita ja 
lehtimetsät ovat vähentyneet runsaasti viimeisien vuosikymme-
nien aikana. Talousmetsät ovat entistä nuorempia ja niistä kor-
jataan kaikki lahovikaiset puut pois. Töyhtötiainen runsastui hil-
jalleen aina 1980-luvulle saakka. 1960-luvulla koneellistunut ja 
tehostunut metsänhoito rupesi hiljalleen verottamaan töyhtöti-
aisen, kuten metsäisten lintulajien elämää.

Lähes kaikkialla töyhtötiainen on vähentynyt. Monin paikoin 
kannat ovat puolittuneet tai jopa hävinneet kokonaan. Tiainen 
kovertaa lähes aina nokallaan pesäkolon lahoon koivu-, leppä- 
tai haapapökkelöön. Puun tulee olla aivan laho, jotta hömötiai-
sen hento nokka pystyy siihen. Mikäli puun sisällä oleva ydin ei 
ole täysin laho, töyhtötiaisen ei pysty kovertamaan koloa. Usein 
tiaisen näkee piilottelevan siemeniä erilaisiin kaarnoihin ja tuo-

Havupuut tarjoavat töyhtötiaiselle talviravintoa
hen rakoihin. Suurimman osan lintu varmasti löytää talven aikana, 
mutta osa päätyy muiden tiaisten tai puukiipijän ravinnoksi. Töyh-
tötiaiset eivät parveile talvella, vaan viettävät varsin erakkomaista 
elämää. Toisinaan ne saattavat liittyä tiaisparveen hetkeksi. 

Töyhtötiainenkin on oppinut käymään talvisella ruokintapaikal-
la, mutta se ei ole niin riippuvainen lisäravinnosta kuin muut tiaiset. 
Töyhtötiainen etsii tavallisesti ravintoa puiden tyvestä tai keskio-
sista. Kun taas esimerkiksi kuusitiaisen näkee ruokailevan puiden 
latvuksissa ja oksien kärjillä. Myös töyhtötiainen etsii naavaisista ja 
jäkäläisistä oksista ravintoa, usein oksiston keskiosista. Muiden lin-
tujen tavoin töyhtötiaiselle kelpaavat myös erilaiset marjat, mutta 
erityisen perso lintu on katajanmarjoille. Lintua voi auttaa kolopu-
lassa asentamalla sille pönttöjä erilaisiin havu- ja sekametsiin. Muun 
muassa kalliomänniköt ja kuusikot ovat linnun suosiossa. Töyhtö-
tiainen on varhainen pesijä ja munat munitaan usein lumen olles-
sa vielä maassa maaliskuun puolella. Pohjois-Suomessa pesinnät al-
kavat vapun molemmin puolin. Eteläisessä Suomessa poikaset ovat 
usein siivillään jo kesäkuun alkuun mennessä. Usein pesintä jää yh-
teen poikueeseen. Eräät muut tiaislajit tekevät hanakammin myös 
toisen poikueen. Vaikka töyhtötiainen on erakkomainen salomai-
den lintu, sitä tavataan myös muualla Euroopassa. Moni Virossa kä-
vijä on törmännyt töyhtötiaiseen. Suomea pienemmässä Latviassa 
se on ollut yleisempi kuin Suomessa. Myös Espanjassa töyhtötiais-
ta on Suomea enemmän.

Jarmo Vacklin Töyhtötiainen on erakkomainen salomaiden lintu. Pesii 
harvalukuisena myös Pudasjärvellä. 

Pohjoisen Suomen metsä- 
ja puutoimialan yrityksille 
haetaan uudenlaista nostet-
ta kansainvälisen laatutason 
brändillä. Työ on käynnisty-
nyt vuonna 2020 Northern 
Forest & Wood -yhdistyk-
sen, kotoisammin Puuyh-
distyksen, perustamisella ja 
on jatkunut tehokkaasti vii-
me syksystä lähtien.

Kansainvälistä brändiä 
rakennetaan tehokkaalla, 
monipuolisella viestinnällä 
sekä kehittämällä yrityksen 
ja muiden alan toimijoiden 
kanssa vastuullista metsäta-
loutta ja puun käyttöä. 

Alan kehittymisen ja yri-
tysten liiketoiminnan paran-
tamisen kannalta on tärkeää 
nostaa alueellista pohjoisen 
puun jalostusastetta ja ke-
hittää uusia puuhun perus-
tuvia tuotteita ja palveluita.

– Ihmiset kaikkialla maa-
ilmassa ovat alkaneet ym-
märtää, että tulevaisuus 
on uusiutuvissa luonnon-
varoissa eli metsissämme. 
Metsien hyvinvointi tuo hy-
vinvointia ihmisille, luo uu-
sia työpaikkoja ja pelastaa 
osaltaan maapalloa, toteaa 
Pölkky Oy:n tekninen johta-
ja, yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja Pekka Tuo-
vinen.

Alun perin Koillismaan 
metsä- ja puutoimialan yri-
tyksille tarkoitettu yhdistys 
on laajentunut käsittämään 
koko pohjoisen Suomen.

– Kaikki pohjoisessa 
puun kanssa työskentelevät 
painivat viestintäasioiden 
ja edunvalvonnan kanssa. 
Koska puu kulkee maakun-
tarajojen yli, niin kulkee 
meidän toimintakin, yh-
distyksen toiminnanjohtaja 
Tanja Koukkula kertoo. 

Koukkulan esiin ottama 
viestintä on tällä hetkellä 
toimialalla ajankohtainen ja 

Pohjoisen metsä- ja puutoimialle haetaan nostetta porukalla

kuuma aihe. Talousmetsien 
hoidosta ja metsien hakkuis-
ta esitetään julkisuudessa ja 
keskustelupalstoilla vahvo-
ja mielipiteitä, joista myös 
alan toimijat saavat osansa. 

– Yksi viestinnän kärjis-
tämme on tuoda esille oi-
keaa, tutkimuksiin perustu-
vaa tietoa alasta. Haluamme 
tehdä näkyväksi metsä- ja 
puualanyritysten ja toimi-
joiden arvokasta työtä ja 
korkeaa ammattitaitoa sekä 
hyvää luontosuhdetta, alaa 
määritteleviä lakeja ja sää-

döksiä sekä alan nopeaa ke-
hitystä ja korkeaa teknolo-
giaa, Koukkula kertoo.

Tarkoitusta varten yhdis-
tys on juuri ottanut tärkeät 
askeleet suomen- ja englan-
ninkielisen verkkosivun ja 
sometilien avaamisilla sekä 
brändi-ilmeen luomisella 
ja tuoreella videolla. Viime 
syksystä lähtien on myös 
työstetty toimialalle yhteistä 
mielikuvaa keskittyen vas-
tuullisuuteen ja kestävyy-
teen. Yrittäjien kansainvä-
listymishaluja ja tarpeita on 

kartoitettu, mikä on antanut 
suunnan viestintäsuunnitel-
maan ja lähivuosien toimin-
tasuunnitelmaan.

Yhdistyksen pitkän täh-
täimen tavoitteena on lisätä 
työvoimapulasta kärsivän 
alan vetovoimaa ja houku-
tella alalle opiskelijoita ja 
alanvaihtajia. Jo lyhyem-
mässä ajassa toiminnan us-
kotaan tukevan yritysten lii-
ketoimintaa ja yhdistyksen 
jäsenmäärän kasvavan.

– Toimialalla on koko 
Koillismaalla pitkät perin-

teet, vahvaa osaamista ja 
menestyviä yrityksiä, joi-
den toiminnan kehittämistä 
haluamme tukea, Koukku-
la sanoo. 

Verkkosivut, someka-
navat ja brändin kehitys-
työ on tehty Koillismaan 
Leaderin rahoittamas-
sa Koillismaan metsä- ja 
puutoimiala yhdessä maa-
ilmalle -hankkeessa. Met-
sä- ja puutoimialan yhteistä 
toimialamielikuvaa on työs-
tetty ELY-keskuksen rahoit-
tamassa Kestävän tulevai-

suuden metsät -hankkeessa.

Kati Jurkko 
Haukimedia 

Alun perin Koillismaan metsä- ja puutoimialan yrityksille tarkoitettu yhdistys on laajentunut käsittämään koko pohjoisen Suomen.
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ELäKELIITON  PUdAsJäRvEN  
YHdIsTYs RY 

sääntömääräinen kevätkokous ti:na 30.3.2021 klo 
12.00 pidetään ja toteutetaan alla ilmoitetulla tavalla koron-
arajoituksista johtuen (yhdistyksen sääntö 7. pykälä). 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. tilit ja 
toimintakertomus.
Kokoukseen osallistuminen sekä etäosallistuminen vaatii 
ennakkoilmoittamisen 23.3.2021 mennessä. Osoite: säh-
köpostiosoite elpudasjarvi@gmail.com tai puh. 044 275 
7050 H.Talala.
Etäyhteys kokoukseen on mahdollista Teams-yhteyden 
kautta, jolloin ilmoitatte sähköpostiosoitteenne (yllä yhteis-
tieto). Teams yhteyden voi ottaa nettiselaimen kautta.
Teams-linkki lähetetään teille kokousta edeltävänä päivä-
nä.
Mikäli saavutte paikanpäälle Suojanlinnan tiloihin, tulee 
noudattaa yleisiä viranomaisten antamia ohjeita rajoitukset 
ja terveysturvallisuus huomioiden. 
Kokous pyritään viemään läpi mahdollisimman sujuvasti.
Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Pudasjärven Eläkeliiton yhdistyksen hallitus 

Pudasjärven Reserviupseerit ry  
sääNTömääRäINEN 

vUOsIKOKOUs 
ma 29.3.2021 klo 18.00 etänä.

Lähetä sähköpostisi osoitteeseen 
eero.talala@gmail.com 22.3.2021 mennessä, 

mikäli haluat osallistua kokoukseen. 
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa! Hallitus

Pudasjärven 
Perhokalastajat Ry

sääNTömääRäINEN 
vUOsIKOKOUs

Pudasjärven Laavulla
lauantaina 20.3.2021 klo 14.00.

Johtokunta

Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston

KEväTKOKOUs
pidetään 27.3.2021 klo 15.00 Rantalan talolla 

Jonguntie 355 A, 93100 Pudasjärvi.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 

uudistetaan yhdistyksen sääntöjä. Ilmoitathan 
ennakkoon tulostasi numeroon 040 827 1709.

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 9.3. Puistoalueiden ja 
puistorakenteiden kartoi-
tus on tehty syksyllä 2020. 
Sen perusteella päätettiin 
säästöohjelmaan asetettu-
jen toimenpiteiden mukai-
sesti valtuuttaa teknisen 
johtajan neuvottelemaan 
palveluntuottajan kanssa 
kahden leikkipuiston vä-
hentämiseksi palveluver-
kosta sekä neuvottelemaan 
viheralueiden hoitotason 
alentamisesta ulkoaluei-
den ylläpitokustannuksien 
pienentämiseksi. Tarkas-
tusten perusteella on laa-
dittu puistokohtaiset kor-
jauskustannusarviot sekä 
poistettavien leikkipuisto-
jen purkukustannusarvi-
ot. Lisäksi tulee huomioida 
päivitettävän lakisäätei-
sen leikkipuistojen tur-
vallisuussuunnitelman 
aiheuttamat tasonparan-
nustarpeet. Ylläpitosopi-
muksen piiriin kuuluvien 
neljän alikulun osalta mah-
dollisuudet ketomaisen 
kasvillisuuden lisäämiseksi 
ja hoitotason pienentämi-
seksi tutkitaan. Leikkipuis-
tojen palveluverkkoa on 
arvioitu alueellisen sijoit-
tumisen ja puiston kunnon 
perusteella. Arvioinnissa 
ja esityksessä on huomioi-
tu puiston sijainti suhtees-
sa liikuntapalveluiden yl-
läpidossa oleviin muihin 
liikuntapaikkoihin sekä lä-
hiliikuntapuistoihin (Raja-
maanranta, Pietarila), puis-
ton kunto ja korjaustarpeet 
sekä arvioitu käyttöaste. 

Kuntien  
tilatietohankkeeseen 
osallistuminen
Kuntien tilatietohanke on 
käynnistynyt helmikuussa 
2020. Hankkeen tavoittee-
na on yhteistyössä kunti-
en kanssa luoda kokonais-
kuva kuntien kiinteistö- ja 
rakennuskannasta. Kun-
tien tilatietohankkeen en-

simmäisessä vaiheessa 
mukana on ollut 85 kehit-
täjäkuntaa, Pudasjärvi mu-
kaan lukien. Syksyn 2020 
aikana 24 kuntaa on valit-
tu testaajakunniksi, joiden 
kiinteistö- ja rakennustieto-
jen avulla on aloitettu val-
takunnallisen tietomallin 
testaaminen. Kevään 2021 
aikana toisessa tiedonke-
ruuvaiheessa mukaan ote-
taan 60 kuntaa tietomal-
lin kokoamiseen. 2021 
loppuun mennessä hank-
keen tavoite on saada mu-
kaan vähintään 150 kuntaa. 
Hankkeen toiseen vaihee-
seen liittymiseksi Pudasjär-
ven kaupungin tulee tehdä 
yhteistyösopimus maakun-
tien tilakeskuksen kanssa. 
Tilatietokantaan liittymi-
nen on kunnalle maksu-
tonta. Hankkeen myötä 
syntyvän valtakunnalli-
sen tilatietokannan hyödyt 
kuntien kiinteistöjohtami-
selle ovat merkittävät ja 
vähentävät tarvetta mak-
sullisien ohjelmistopalve-
luiden hankkimiselle. Tek-
ninen johtaja valtuutettiin 
allekirjoittamaan kuntien 
tilatietohankkeen yhteis-
työsopimus maakuntien ti-
lakeskuksen kanssa.

Maantiestä  
katua
Maantie 18775 ja 18777 on 
muuttumassa osittain ka-
duksi. Hallinnollista luo-
kitusta muutettaessa oleel-
liset, yhteisesti todettavat 
nykytilan puutteiden pa-
rantamiset kustannetaan 
puoliksi kunnan ja val-
tion kesken, ellei erityi-
sestä syystä toisin sovita. 
Asemakaavassa kaduksi 
osoitettu maantie muuttuu 
kadunpitopäätöksellä ka-
duksi. Maantie lakkaa, kun 
kadunpitopäätös on teh-
ty. Lausuntokierroksen jäl-
keen Pudasjärven kaupun-
gin ja PohjoisPohjanmaan 
ELY-keskuksen välillä on 
pidetty 23.2. tarkentava 

neuvottelu Varsitien kor-
jaus- ja muutostöiden si-
sällöstä ja laajuudesta. 
Neuvottelussa on tehty tar-
kennuksia muutostöiden 
sisältöön, perustuen ny-
kyisiin tienrakennuksen 
suunnittelu- ja mitoitus-
ohjeisiin. Yhdessä tarken-
netun suunnitelman mu-
kaan osa nykyisistä 
suojatiejakajista poistuu ja 
korvautuu osittain hidas-
tekorotuksilla. Varsitien 
kevyenliikenteenväylän 
varteen tehdään kaupun-
gin osoittamiin paikkoi-
hin päällystettyjä leven-
nyksiä, joille sijoitetaan 
penkkejä. Saarekkeiden 
poistolla parannetaan tal-
vikunnossapidon mahdol-
lisuuksia, esteettömyyden 
toteutumista ja saatetaan 
suojatiealueet nykyisten 
suunnittelu- ja mitoituspe-
rusteiden mukaisiksi. Oi-
kein sijoitetuilla hidaste-
korotuksilla vaikutetaan 
ajonopeuksiin. Samassa 
yhteydessä tarkastellaan 
mahdollisuus kaupungin 
vastuulla olevan katuva-
loverkon täydentämiseksi 
erillisellä suojatie- ja liiken-
teenohjausvalaistuksella. 
Asia saatettiin hallituksen 
jäsenille tiedoksi.

Puikkarin  
hinnanmuutokset
Käytiin läpi ja hyväksyttiin 
virkistysuimala Puikkarin 
uusien tuotteiden hinnoit-
telu ja nykyisten tuottei-
den hinnanmuutokset 1.4. 
alkaen. Talouden sopeu-
tusohjelman mukaiset hin-
nankorotukset kohdiste-
taan kuntosalin aikuisten 
kertakäyntimaksuun sekä 
virkistysuimalan vesijum-
pan ohjausmaksuun. Uin-
ti- ja kuntosalimaksuja on 
nostettu edellisen kerran 
vuoden 2016 alusta, perhe-
lipun osalta vuodesta 2017 
alkaen. Hintoja päivitettiin 
viime kesäkuussa Puikka-
rin vuokrauskäytön, eri-

tyisryhmien vesijumppa-
maksun ja vauvauinnin 
maksujen osalta, sekä lisät-
tiin uusia tuotteita. 

Ympäristöjohtajan 
virka 
Ympäristöjohtaja Hen-
ri Pätsi on toimittanut ir-
tisanomisilmoituksen ym-
päristöjohtajan virasta 
tultuaan valituksi Puolan-
gan hallintojohtajaksi. Vir-
kasuhteen viimeinen voi-
massaolopäivä on 31.3. 
Ympäristöjohtajan virka 
kuuluu Pudasjärven kau-
pungin hallinnoimaan alu-
eelliseen yksikköön, joka 
tuottaa kuntiin ympäris-
tösuojelun ja ympäristö-
terveydenhuollon viran-
omaistehtävät ja palvelut 
sekä sisältyy myös ympä-
ristönsuojelun tehtäviä. 
Hyväksyttiin Pätsin irti-
sanoutuminen ympäristö-
johtajan virasta sekä vir-
ka julistettiin haettavaksi 
vakinaisesti täytettäväksi. 
Kelpoisuusehtona edelly-
tetään tehtävään alalle so-
veltuvaa korkeakoulutut-
kintoa, työkokemusta sekä 
hyvää kokemusta ja asian-
tuntemusta ympäristöter-
veydenhuollon toimeenpa-
noon kuuluvista tehtävistä.

Tilinpäätös  
valmistumassa
Hallitus käsitteli tilinpää-
töksen valmistelutilannetta 
vuodelta 2020. Valmis tilin-
päätös käsitellään seuraa-
vassa 23.3. hallituksen ko-
kouksessa.

Tuula Puurunen on il-
moittanut olevansa es-
teellinen toimimaan kes-
kusvaalilautakunnan 
varajäsenenä ensi kesän 
kuntavaaleissa. Väliaikai-
seksi varajäseneksi valittiin 
Marko Kotkasiira nykyis-
ten varajäsenien lisäksi.

Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven Sos.dem. työ-
väenyhdistyksen ehdokas 
listalla puhaltaa raikkaat 
tuulet. Uusia ehdokkaita on 
yli puolet. Tämä kertoo kiin-
nostuksesta oman kunnan 
asioiden hoitoon tulevai-
suudessa. Ehdokkaita ovat 
tällä hetkellä: Tapio Poh-
janvesi, Tuula Kuukasjärvi, 
Pekka Jurmu, Elina Timo-
nen, Päivi Pohjanvesi, Tiina 
Honkanen ja Susanna Niva-
koski. 

Peruspalveluilla 
turvaa
Korona tulee jättämään ras-
kaat jäljet monille eri aloil-
le, eritoten ihmisten hyvin-
vointiin. Lasten-, nuorten- ja 
perheiden palvelujen paino-
piste täytyy Pudasjärven de-
mareiden mielestä kohden-
taa nyt peruspalveluiden- ja 
eri toimintojen vahvista-
miseen. Kuten esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen, perus-
opetuksen sekä nuoriso-
työn ohessa tapahtuvaan 
tukeen ja apuun. Ennakoi-
va työ päihde- ja mielenter-
veystyössä on edullisempaa 
ja tehokkaampaa pitkässä 
juoksussa kuin hoitaa ole-
massa olevia ongelmia. Syr-
jäytyminen ja yksinäisyys 
on sekä lasten- ja nuorten 
kuin myös ikäihmisten kes-
kuudessa korona- aikana li-
sääntynyt Tavoitteena pi-
tää olla mahdollisimman 
varhainen ja oikea-aikainen 
apu ja tuki, joilla ehkäistään 
raskaamman avun tarve.

Sosiaali- ja terveysuudis-
tuksen tullessa Pudasjärven 
vastuulle jää edelleen kau-
punkilaisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen. 

Työtä omasta  
kunnasta
Pudasjärven demarit kan-
tavat huolta kunnan työlli-
syystilanteesta. Peruspalve-
lut rahoitetaan verovaroilla. 
Jotta verotuloja saadaan, tar-
vitaan työpaikkoja tänne. 
Kaupungin velkataakka on 
jo nyt raskas, se täytyy py-
säyttää. Viime vuosina on 
investoitu paljon, nyt on 
aika rauhoittaa tilanne. Pu-

dasjärven vetovoiman yhte-
nä lisääjänä ovat työpaikat. 
Sitä kautta saisimme lisää 
asukkaita kuntaan. Työl-
listymisen tukeminen ja ta-
sa-arvoistaminen on tärkeä. 
Paikallisten työllistäminen 
on ensiarvoisten tärkeää, 
täällä on paljon ammattitai-
toisia työntekijöitä, jotka va-
litettavasti siirtyvät naapu-
rikuntiin töihin, jos heidän 
työpanostaan ei arvosteta 
täällä. 

Matkailu ja luonto 
vetovoimana 
Kysyimme ulkomailla asu-
valta pudasjärveläislähtöi-
seltä mitä hän kertoo koti-
pitäjästään, kun kysytään 
miksi tänne kannattaisi tul-
la vierailemaan? Hän vas-
tasi kertovansa puhtaasta ja 
kauniista luonnosta, upeista 
retkeilymahdollisuuksista ja 
maailman parhaasta juoma-
vedestä. Pudasjärven dema-
rit ovat täysin samaa miel-
tä ja edelleen meidän tulisi 
mielestämme pystyä lisää-
mään myös täällä keskus-
tan lähellä olevien upeiden 
retki- ja luontopaikkojen ve-
tovoimaa ja tuotteistamis-
ta. Ne ovat lapsiperheiden 
lähellä ja esimerkiksi pyö-
räilyn lisääminen voisi olla 
yksi kehittämisen kohde. 
Tämä kaikki voidaan tehdä 
luonnon ja ihmisen hyvässä 
tasapainossa. Syötteen mer-
kitys on todella tärkeä kun-
nallemme ja sen mainonta 
aivan ruohonjuuritasollakin 
on tärkeä. Positiivisen mai-
nonnan merkitys tänä päi-
vänä somekanavilla on juu-
ri se, joka tuo näkyvyyttä, 
jota täällä vielä edelleenkin 
tarvitsemme Pudasjärvelle. 
Kultturiperimämme, on tär-
keä meille jokaiselle, meil-
lä on täällä upea kotiseutu-
museo, jota täytyy vaalia ja 
pitää kunnossa. Tämän rin-
nalle Pudasjärven demarit 
näkisivät erämuseon perus-
tamisen, joka toisi myös työ-
paikkoja. 

Pudasjärven Sos.dem 
Työväenyhdistys

Pudasjärven Sos.dem. 
Työväenyhdistys 
kuntalaisten asialla Purkua ja kunnostusta 

Kurenalan leikkikentissä

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Koskitraktori Oy • Logo: IKH Työkalut ja Varaosat • Lehti: Pudasjärvilehti • Ilmestyy: TO 11.3.2021 • Koko: 1/2-sivua, 254 x 180 mm • Aineisto: TI 9.3.2021 • Osoite: ilmoitukset@vkkmedia.fi • 

TERVETULOA AIDOSTI ASIANTUNTEVAN PALVELUN LIIKKEESEEN!

Työkalu- ja  
sähköliitinsarja
•  sis. abikopihdit 205 mm,  

VDE-ruuvitaltat, jännitetesteri,  
eristysteippirulla, kiinnikkeitä ja pidikkeitä

Työkalusalkku
•  sis. mm. vasara,  

sivuleikkurit, katkoterä-
veitsi ja terät, mittanauha, 
vesivaaka, räikkäväännin 
1/4”, hylsyjä,  
kuusiokoloavain,  
ruuvauskärkiä yms.

Työkaluvaunu työkaluilla
•  radio, Bluetooth, USB 2.0, SD-kortinlukija
•  7 laatikkoa
•  1 lukittava työkalukaappi

XK1500B 699,-

Talvihaalari
•  100 % polyesteri, 220 g/m2
•  600 denierin Ripstop-päällikangas
•  veden- ja tuulenpitävä, hengittävä
•  irrotettava ja säädettävä huppu
•  EN 343 vedenpitävyysluokka 3,  

hengittävyysluokka 1
•  koot S-3XL

PAT129A-S/3XL 159,-

F
U

LL
E

R

C
A

M
O Eräpuku, takki ja housut

•  100 % polyesteri
•  veden- ja tuulenpitävät, hengittävät
•  teipatut saumat ja vedenpitävät vetoketjut
•  väri: ruskea/camo
•  koot: S-3XL

PAT701-S/3XL 69,-
200 osaa

398 osaa

80 osaa

ASI022 39,-

XGR001 2990

Uusi myymälä AVATTU!

Oikaisu
Viime Pudasjärvi-lehdessä 
Muistiluotsijutun lopusta 
puhelinnumerosta puuttui 
yksi numero. Oikea numero 
Pohjois-Pohjanmaan Muis-
tiluotsi Vapaaehtoistyön 
koordinaattori Minna Kaltio 
044 784 8434.

Toimitus

Valtioneuvosto on todennut 1.3. yhteistoiminnassa tasavallan 
presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa korona-
virustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 
maanantaina 1. maaliskuuta, että maassa vallitsevat valmiuslain 
3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Poikkeusolot tuli-
vat voimaan heti. 

Valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa säädetään poikkeusoloksi vai-
kutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hy-
vin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Suomen väkiluku 
vuoden 2021 alussa oli reilut 5,5 miljoonaa. Terveyden- ja hy-
vinvointilaitoksen (THL) 5.3.2021 päivitetyn ”tilannekatsaus 
koronaviruksesta” mukaan tautiin liittyviä kuolemia on rapor-
toitu yhteensä 767, erikoissairaanhoidon osastoilla olevien po-
tilaiden määrä on 105, perusterveydenhuollon osastoilla ole-
vien potilaiden määrä on 96 ja teho-osastoilla olevia potilaita 
on 38. Koko Suomen alueella. Väestömäärä on reilut 5,5 mil-
joonaa. Numerot eivät valehtele, eikä niissä ole tulkinnanvaraa. 
Vuoden 2018 aikana influenssaan kuolleita raportoitiin tasan 
700 ihmistä. Kysymys kuuluu: onko meillä todella, aidosti pääl-
lä tällainen pandemia? 

Nyt olemme tilanteessa, että vaaleja ollaan mahdollises-
ti siirtämässä. Perusteena on nopeasti pahentunut koronati-
lanne sekä selkeä huoli vaalien terveysturvallisuustilanteesta. 
THL:n Mika Salmisen kommentin (YLE 7.3.2021) mukaan en-
nustemalli, johon päätös suurelta osin nojaa, on lähinnä lasku-
harjoitus, eikä tule tietenkään noin toteutumaan. Oma lukunsa 
on, että koronatilanne saatiin pahenemaan sallimalla kotimaan 
sisäinen liikkuminen koululaisten hiihtolomien aikana, toinen 
syy on rajojen vuotaminen. Pohjois-Suomessa sisäisellä liiken-
teellä kiihdytettiin korona uudelleen vauhtiin jo toisen kerran 
alkaneena vuonna. Poikkeusolosuhteiden julistaminen tarkoit-
taa sitä, että Suomen perustuslain 23 § voidaan ottaa käyttöön 
kuntavaalien siirtämiseksi.

Onko meillä olemassa todelliset perusteet vaalien siirtämi-
seen vai onko kyse puhtaasti politikoinnista? Perussuomalais-
ten Pohjois-Pohjanmaan piiri ei näe lukujen valossa perusteltu-
ja syitä vaalien siirtämiselle, Perussuomalaisten kanta vastustaa 
vaalien siirtoa saa piirin vankkumattoman tuen.

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Kuntavaaleilla 
politikointia

Pudasjärven Keskusta toi-
mii kehittäjänä ja eteenpäin 
katsovana voimana luotet-
tavasti ja sovittelevassa hen-
gessä yhteistyössä kaikkien 
puolueiden kanssa. Näin to-
dettiin Keskustan kunnallis-
järjestön vuosikokouksessa 
torstaina 4.3. Keskusta tu-
kee yritteliäisyyttä ja elin-
voimaa luovia aloitteita. 
Keskusta kannattaa alueen 
elinkeinoelämää virkistäviä 
ja työpaikkoja tuovia hank-
keita ottaen huomioon kes-
tävän luontosuhteen. Mo-
nipaikkainen asuminen on 
hieno mahdollisuus, joka 
valokuidun myötä tuo elin-
voimaa Pudasjärvelle nyt ja 
enenevässä määrin tulevai-
suudessa. Keskusta kannat-
taa Olvassuon hakemista 
kansallispuistoksi yhdes-
sä Utajärven ja Puolangan 

kanssa huolehtien paikallis-
ten metsästysoikeuden säi-
lymisestä alueella.

Sote-uudistus on etene-
mässä päätöksentekoa koh-
den. Pudasjärvellä on hyvä 
alkaa valmistautua sen tuo-
miin muutoksiin kaupun-
gin toiminnassa. Ennalta-
ehkäisevä hyvinvointityö ja 
kunnan yhdyspinnat hyvin-
vointialueiden kanssa tar-
vitsevat huomiota ja suun-
nitelmallista työtä koskien 
kaikkia ikäryhmiä. Erityi-
sesti yksinäisyys on koro-
nankin vuoksi koetellut 
ikäihmisiä ja nuoria. 

Kaikki valtuustoryhmät 
ovat hyvässä yhteishengessä 
ja perusteellisen työn tulok-
sena valmistelleet kaupun-
gin talouden tasapainotta-
misohjelman ja päättäneet 
siitä valtuustossa. Kunnan 

talouden kannalta on ensi-
arvoisen tärkeää, että tasa-
painottamisohjelmaa nou-
datetaan. Oulunkaaren 
toiminnan kehittämisessä 
ja rakenteellistenkin uudis-
tusten tekemisessä on vielä 
paljon tehtävää, jotta korjaa-
vasta toiminnasta päästään 
ennaltaehkäisevämpään 
suuntaan, joka on sekä kun-
talaisten että kaupungin ta-
louden kannalta parasta. 

Tarkemmin Keskus-
tan tavoitteet tulevalle val-
tuustokaudelle on esitetty 
kuntavaaliohjelmassa, joka 
hyväksyttiin vuosikokouk-
sessa. Ohjelma löytyy osoit-
teesta: http://www.keskus-
ta.fi/pudasjarvi.

Keskustan ehdokaslis-
ta, joka jätettiin keskusvaa-
lilautakunnalle 9.3.2021 on 
seuraava: Abduhusen-j Sa-

hira (Sivi), Heikkilä Juha, 
Hyttinen Eero, Ihme Han-
nu, Jurmu Juhani, Koi-
vukangas Jouni, Koivula 
Marko, Kortetjärvi Paavo, 
Kouva Jorma, Kälkäjä Mari, 
Lantto Marja, Lehtimäki 
Outi, Luokkanen Anna-Ma-
ri, Majava Janne, Niskasaa-
ri Anne, Nivala Kaisa, Oi-
nas-Panuma Olga, Pohjola 
Ulla, Puolakanaho Urpo, 
Putula Heikki, Riekki Vesa, 
Ronkainen Onerva, Rytinki 
Esa, Salmela Kari, Seppänen 
Kauko, Talala Reijo, Tervo-
nen Raimo, Tolonen Hen-
na, Törmänen Anni-Inkeri, 
Vainio Taina, Veivo Sointu, 
Vengasaho Jouni. 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö 

Keskusta tekee elinvoimaa 
luovaa kuntapolitiikkaa

Pudasjärven Urheilijat tie-
dotti, että 25. kerran jär-
jestettävä Syötehiihto 10.4. 
on jouduttu perumaan ko-
ronan vuoksi. Samoin kävi 
viime vuonna.

Lähtö- ja maalialue oli 

suunniteltu Luppovedelle 
ja kilpailukanslia Lumia-
reenalle. Kilpailumatkoina 
olisivat olleet 25 ja 50 kilo-
metriä. Sarjoja olisi ollut jo-
kaiselle sopiva sekä lisäksi 
30 kilometrin ja 50 kilomet-

rin kuntosarjat. Pudasjär-
ven Urheilijat on saanut 
paljon myönteistä palau-
tetta hyvistä kisojen järjes-
telyistä, jotka toteutetaan 
talkoovoimin. HT

Syötehiihto peruttu
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Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

RAJOITETTU ERÄ

2950€

FE 10 sähköläskipyörä
●  Runko: alumiini
●  Takavaihtaja: Shimano Deore  

RD-M6000 10-v Shadow
● Jarrut: Shimano MT200 hydraulinen  

levyjarru 180/180 mm levyillä
●  Renkaat: Schwalbe Jumbo Jim  

26x4,8” Performance 
●  Moottori: Shimano Steps E7000 250 W,  

60 Nm

MADE
IN

HANKO!

HUIppU sUOsITTUJA 
HELKAMA E-FAT sÄHKöpyöRIÄ. 
NÄMÄ LOppUvAT TAAs KEsKEN! 

●  Akku: integroitu Shimano  
8020 Li-ion 504 Wh 36 V

●  Latausaika: n.6,5 h
●  Toimintasäde: jopa 100 km
●  Väri: Mattamusta ja harmaa 

Löytyyhän yrityksesi tiedot Pudasjärven kau-
pungin yrityshakemistosta? Voit tarkistaa asia: 
https://www.pudasjarvi.fi/tyo-ja-yrittaminen/
palveluhakemisto

Voit lisätä ja tarvittaessa päivittää yritykse-
si tietoja. Linkki löytyy kaupungin sivuilta, tai 
voit kysyä Auvo Turpeiselta Pudasjärven kehi-
tykseltä. 

Tarvitseeko yrityksesi puhtausalan osaajaa, 
henkilökunta lisäkoulutusta tai uutta osaavaa 
työvoimaa puhtauspalvelujen tuottamiseen. 
Kerro tarpeesi tai pyydä lisäosaamisesta kiin-
nostunut henkilö olemaan meihin yhteydessä. 
Kun saamme ryhmä kasaan, niin koulutamme 
puhtauspalvelualalle ketterästi Pudasjärvellä. 
Jaana Riihijärvi OSAO, Auvo Turpeinen Pudas-
järven Kehitys Oy. 

Kustannustuki III
Huhtikuusta alkaen kaikki tuen edellytyk-

set täyttävät yrittäjät hakevat kustannustu-
kea Valtionkonttorista. Tuleva kustannustuki 
pitää sisällään myös yksinyrittäjätuen, jota yk-
sinyrittäjät hakivat viime kesänä Pudasjärven 
kaupungilta. Kustannustuen kolmannella haku-
kierroksella tuen saamisen ehtona on, että yri-
tyksen liikevaihto on koronaepidemian vuoksi 
pudonnut yli 30 prosenttia viime vuoden mar-
raskuusta helmikuun loppuun. Vertailuajanjak-
sona on vastaavat kuukaudet 2019 – 2020. 
Jokaisen yrittäjän kannattaa alkaa nyt kuukau-
siraporttien valmistuessa tarkistamaan oma 
liikevaihdon kehitys tuolla ajanjaksolla. 

Välitämme viestiä heti kun lakiesitys ete-
nee ja hakuajat konkretisoituvat. Autamme 
luottamuksella ja maksutta kaikissa yritystoi-
minnan asioissa, sekä kustannustuen haussa. 

Pudasjärven Kehitys Oy, Auvo Turpeinen, 
Jukka Koutaniemi.

Yrittäjäasiaa 

Perussuomalaiset toimit-
tivat tiistaina 9.3. Pudas-
järven keskusvaalilauta-
kunnalle tämän vuoden 
kuntavaaleihin 37 nimeä kä-
sittävän ehdokaslistan. 

Erkkilä Heikki (sit), Er-
vasti Tuomas, Heikkinen 
Kaisu, Heinonen Jari, Kel-
lolampi Juho, Kosamo Hen-
na, Kujala Jarmo, Kummala 

Janne, Kärki Olavi, Laak-
konen Markus, Lohilah-
ti Jouko, Manninen Paula, 
Manninen Pertti, Niemita-
lo Antti (sit), Nissi Hannu, 
Ojala Outi, Paavola Urpo, 
Pankinaho Sirkka, Perttu-
nen Pentti, Pulkkanen Han-
nu, Pätsi Ari, Riepula Ismo 
(sit), Ritola Ilona, Ritola Ve-
sa-Matti, Ruokangas Mau-

no, Ruokangas Vesa, Ruot-
tinen Antti, Ryhänen Olli, 
Salmi Esa (sit), Sillanpää 
Marika, Soronen Paula, Ta-
karautio Lauri, van der Vegt 
Christa, Vähäkuopus Arja, 
Vähäkuopus Inga, Väyry-
nen Mirka, Väyrynen Tero. 

Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven Perussuomalaiset:
Asiat tärkeysjärjestykseen 
– kuntalainen ensin

Keskustan Kurenalan pai-
kallisyhdistys vietti kevät-
kokoustaan 7.3. Kokoukses-
sa oli paikalla yhteensä 12 
henkilöä, joista osa oli Team-
sin välityksellä. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
liikuntaneuvos Seppo Sam-
melvuo. Kokous todettiin 
lailliseksi ja myös Keskustan 
uusien kokousohjeiden mu-
kaan koolle kutsutuksi. Ko-
kouksessa käytiin läpi viime 
vuoden toimintakertomus ja 
tilinpäätös sekä toiminnan-
tarkastajien kertomus. Ylei-
nen kokous myönsi vastuu-
vapauden tilivelvollisille.  

Tämän jälkeen pureu-
duttiin ajankohtaisiin asioi-

hin eli kuntavaaleihin. Pai-
kallisyhdistyksellä on nyt jo 
enemmän ehdokkaita kuin 
edellisellä kerralla, joten Ku-
renalan paikallisyhdistys on 
tyytyväinen omaan panok-
seensa, ja paikallisyhdistys 
on valmis jatkamaan ehdo-
kashankintaa, mikäli vaalit 
siirtyvät. Keskusteltiin lau-
antain uutisesta ja todet-
tiin että paikallisyhdistys 
on vaalien siirtämisen taka-
na, koska koronan vuoksi ei 
voida varmistaa tasapuolista 
äänestysmahdollisuutta. Ko-
ronakaranteenissa olevien 
äänestys askarrutti paikalla 
ollutta kokousväkeä.  

Vaaliteemoista nostettiin 

esille uusiutuvan energian 
tärkeys, vanhuspalvelut ja 
vanhusten saaminen takai-
sin yhteisölliseen harrastus-
toimintaan Koronan jälkeen 
ja mahdollisesti jo sen aika-
na turvallisesti. Lisäksi käy-
tiin läpi kunnallisjärjestön 
tekemää vaaliohjelmaa. Kes-
kusteltiin myös siitä, kuin-
ka paljon nyt on ostettu ti-
loja etätyön tekoa varten ja 
nähtiin siinä hyvä mahdolli-
suus kuntalaisten palvelujen 
kehittämiseen ja siinä nousi 
esille myös liikuntapalvelut 
kaiken ikäisille ja niiden ja-
lostaminen.  

Kokouksessa hyväksyt-
tiin uusi jäsen paikallisyh-

distykseen. Abdulhusen-j 
Sahira Sahib on asunut Pu-
dasjärvellä jo vuosia ja sa-
malla hän myös allekirjoit-
ti ehdokaspaperin. Lopuksi 
puheenjohtaja toivotti pai-
kallisyhdistykselle voimia ja 
yhteishenkeä tuleviin vaa-
leihin ja kiitteli kokouk-
sen osallistujia aktiivisesta 
ja avoimesta keskustelusta. 
Kokousväki kiitti puheen-
johtajaa ja totesi että tästä on 
hyvä jatkaa tuleviin vaalei-
hin.

Marko Koivula
Keskustan Kurenalan 
paikallisyhdistyksen 
sihteeri

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistys 
on ylittänyt jo nyt viimekertaisen ehdokasmäärän

Mielestäni meidän täytyy tukea ja välittää, myös yksityistei-
den varsilla asuvia. Varmasti me jokainen käytämme yksityis-
teitä tietämättämmekin, esimerkiksi lomaillessa, luonnossa 
kulkiessamme...täten kuormitamme tiestöjä. Ymmärrän hy-
vin maanomistajien tuskaa tiestöjen kunnossapidosta. TS. yk-
sityistiet ovat muidenkin käytössä, eikä vain osakkaiden eli 
asuinkuntien.

Yksityistietä kulkee lomalaiset, retkeilijät, marjastajat, met-
sästäjät, sora-/tukkirekat ym. 

Yksityisteiden varsilla maapalstan/tontin/asuinkiinteistön 
omistajat joutuvat kiinteistöveron lisäksi maksamaan yksityis-
tienmaksun, joka määrittyy km/yksikkö, kunkin yksityistieko-
kouksen päätösten mukaisesti.

Osakkailta vaaditaan yksityistielakiin vedoten pitämään 
tiestöt kunnossa ja maksut yleensä ovat suuria.

Varmaan tulee ajatusta joillakin, että miksi sitten asuu yk-
sityistien varrella. Sanonpa heti, että vaikkei asuisi, silti mak-
su menee, jos omistaa sellaisen tiestön varrella pienenkään 
palstan.

Pidetään kylät asuttuna ja välitetään yksityistien varrella 
asuvista. Pidetään maksut kohtuudessa. Avustuksia ei saa lak-
kauttaa!

Ilman yksityisteitä, meillä ei olisi kyläyhteisöjä ja maaseu-
tu autioituisi. Tuntuu kuin tämä olisi se ”ikuinen puheenaihe” 
jota ei arvosteta nimeksikään.

Kuntalaiset, kun keskustelemme 
asiasta näkyvästi ko. asiasta,  

toivon mukaan saamme tässäkin 
asiassa parempaa huolenpitoa 

alueillamme!

Kaisu Heikkinen 
Kuntavaaliehdokas (PS)

Yksityisteiden 
avustuksia ei saa 

eikä voida lakkauttaa

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaupunginvaltuusto on tehnyt 10.12.2020 talouden sopeut-
tamispäätöksen ja siinä on päätetty supistaa liikuntapalveluja 
vuonna 2021 50 000 euroa ja seuraavana vuonna 70 000 eu-
roa lisää. Heitänpä tähän muutaman kysymyksen. Kuka hoitaa, 
että ikäihmiset saavat tarvitsemansa liikunnan? Haluatko sinä-
kin lähteä luontoon karkuun koronaa? Haluatko liikkua hyvillä 
liikuntapaikoilla vai maata sohvalla? Käperrytkö sängyn pohjalle 
koronan pelossa vai menetkö mieluummin ulos harrastamaan? 
Olisiko lapsesi mieluummin urheiluseuran harjoituksissa kuin 
instagramissa tai snapchatissa? Haluatko hiihtää omalla kylällä? 

Tänä päivänä meillä on aktiiviset eläkelaiset, jotka haluavat 
harrastaa. Monelle ihmiselle luonto on pakotie tuoden mielen-
rauhaa ja levollisuutta. Meillä on tällä hetkellä hyvin hoidetut lii-
kuntapaikat ja ne tulee säilyttää näin. Ulkona voi harrastaa suh-

teellisen turvallisesti useita eri liikuntamuotoja ja turvavälit on 
helppo huolehtia. Meillä on aktiivinen nuoriso, jotka haluavat 
harrastaa jalkapalloa, jääkiekkoa, hiihtoa, yleisurheilua ja monia 
muita mainioita urheilu- ja liikuntalajeja. Meidän tulee antaa heil-
le mahdollisuus harrastamiseen. Sivukylät on huomioitava: kyli-
en ylläpitämien reittien ja liikuntapaikkojen kunnossapitokorva-
ukset on säilytettävä. 

Liikuntalain mukaan edellytysten luominen lii-
kunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. 

Minä olen näiden asioiden takana ja puolustan 
liikunta- ja urheilutoimintaa.

Marko Koivula 
Kuntavaaliehdokas, Suomen Keskusta 

Joko vuonna 2022 kaikki tekee omat latunsa 


