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OP Pudasjärvi
OP Pudasjärvi

Haemme tulevalle kesälle

KESÄTYÖNTEKIJÄÄ

ilahduttamaan niin asiakkaidemme kuin
henkilöstömmekin kesää Pudasjärven konttoriimme.

Tulet olemaan tärkeä osa työyhteisöämme ja työsken-
telemään meille tärkeimmän ja arvokkaimman asian 
äärellä, eli asiakkaidemme parissa monipuolisissa 
asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä info- ja kassapalve-
luissamme.

Sovit joukkoomme, mikäli olet rohkea, innostunut ja 
omaaloitteinen henkilö, jolta löytyy hyvät vuorovaikutus-
ja yhteistyötaidot. Olet aidosti kiinnostunut finanssialasta 
sekä haluat oppia ja kehittää itseäsi jatkuvasti lisää,
minkä me mahdollistamme sinulle perehdytyksen sekä 
tuen avulla. Parhaassa tapauksessa olet ehtinyt jo
kartuttaa työkokemustasi asiakaspalvelu- tai
myyntitehtävissä.

Hae tehtävään 12.2.2021 mennessä https://op-careers.fi
Lisätietoja antaa myyntijohtaja Jonne Ivola
p. 010 257 1922 tai jonne.ivola@op.fi

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

JÄÄSULA KEKKILÄ 10 L

AURINGONKUKANSIEMEN 
OSKU 15 KG

Kekkilän jääsula on tehokas, 
helppokäyttöinen ja nopeasti 
vaikuttava rakeinen jäänsulatus- ja 
liukkaudentorjunta-aine. 

Raidallinen auringonkukansie-
men ulkolintujen ruokintaan 
15 kg:n säkissä. Siemenet ovat 
Pioneer-lajike. 

Tarjoukset voimassa 23.1.2021 saakka.

1495

1295

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

Valikoimastamme 
pilkkitoukat ja 

madot koko kauden! 

269
kpl

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 14.-17.1. ELLEI TOISIN MAINITA

-16%
Plussa-kortilla5.-

2
pkt

Ilman Plussa-korttia 2,99 pkt (14,95/kg)

099
rs499

luumutomaatti
500 g (1,98/kg) espanja

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

Tavallista parempaa

arkiruokaa

pkt

-18%
Plussa-kortilla795

rs

Ilman Plussa-korttia 9,80 rs (19,60/kg)

-35%
Plussa-kortilla1.-

4
kpl

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

-16-37%
Plussa-kortilla9.- 3

kpl

Ilman Plussa-korttia 3,59-4,79 kpl (4,22-6,14/kg)

INgMAN

Creamy tai  
Carte d’or  
jäätelöt
643-850 ml (3,53-4,67/kg) 

ATRIA

ohuen ohuet  
kokolihaleikkeleet
200 g (12,50/kg)

kaura- 
sydän 100 %
58 g (4,31/kg)

pensasmustikka
500 g (15,90/kg)  
peru

999
kg

Voimassa TO-LA 14.-16.1.

Voimassa TO-LA 14.-16.1.

3.-
3

pkt

Yksittäin 1,25 pkt (5,00/kg)

kalapuikko
250 g (4,00/kg) 
pakaste

TM

www.msc.org
MSC
VASTUULLISESTI
PYYDETTY

SERTIFIOITU 

6.-
2

kimppua

terttuneilikka
10 kpl, turkki 

ja/tai 
eukalyptus 
5 oksaa, italia

tulppaani
25 kpl, suomi

Yksittäin 3,90 kimppu

999
kimppu

tuore 
kokonainen 
nieriä
kasVatettu, islanti

erä

1295

tuore 
made
suomi, sääVaraus

kg

erä
SUOMI

SUOMI

-10%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia
2,99 kpl (7,67/kg)

fAzER
kiireetön  
lomBardian leipä  
390 g (6,90/kg)

1095
ras

LEROy
sushi 10 kpl 
nigri & eBi 
275 g-290 g (37,75-39,81/kg)

erät to ja pe:

Kuusamon 
muiKKua ja 
savuKalaa

Pudasjärven s-marKetin 
Pihalla ma 18.1. alKaen Klo 11. 

P. 044 013 1493/viljo Karjalainen

Pakkaset 
lisäävät 

hyydetulvariskiä 
jokivarsilla 

s. 11

JP AUTO- 
MAALAAMO

JP AUTO- 
MAALAAMO
VAkUUTUsyhTiöiden 

hyVäksyMä 
kOLArikOrJAAMO

•  VAkUUTUs- 
yhTiöiden TyöT

•  VAhinkO- 
TArkisTUkseT

•  LAsin- 
VAihdOT JA 
kOrJAUkseT 

• kOLAri- 
kOrJAUkseT

•  AUTO- 
MAALAUkseT

•  TrAiLerin 
VUOkrAUs

•  iLMAsTOinnin 
hUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 
040 564 9523
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi
 Avoinna ma-pe 7-16
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www.pudasjarvenseurakunta.fi
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

Joulun jälkeisellä pyhättömällä kaudella 
on monta nimeä; härkäviikot, reiättömien 
leipien viikot, kalikkareet, karvakengät, 
selkäviikot. Härkäviikot viitannevat aluei-
siin, joilla härkiä on käytetty vetojuhtina, 
selkäviikot taas tarkoittanevat, että jou-
lun jälkeen on taas tehtävä arkista työtä.

Luukas kertoo evankeliumissaan Jee-
suksen palanneen jonkin ajan poissaolon 
jälkeen takaisin kotikaupunkiinsa ja jatka-
neen opettajan työtään ja toimintaansa 
siellä. Jeesuksen tulo Nasaretiin kantautui 
ihmisten tietoon, ja he halusivat nähdä ja 
kuulla tutusta miehestä, joka oli kerännyt 
kuulijoita liikkuessaan oppilaidensa kans-
sa eri seuduilla. Hänen kerrottiin tehneen 
ihmeitä ja parantaneen sairaita pelkillä sa-
noilla tai kosketuksella. 

Tapansa mukaan Jeesus meni sapattina 
synagogaan, jonne oli kokoontunut Nasa-
retin väkeä. Luukas kertoo ensi sunnun-
tain evankeliumissa Jeesuksen saaneen 

sapattipalveluksessa tehtävän lukea pro-
feetta Jesajan kirjakääröstä hyvää sano-
maa, joka viittaa hänen tehtäväänsä pelas-
taa maailma synnin ja kuoleman vallasta. 
Tekstin luettuaan Jeesus istuutui ja sanoi: 
”Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus 
käynyt toteen.” Missä, miten, milloin, var-
maan kuulijoiden mielissä risteileviä aja-
tuksia.

Jeesuksen esiintyminen ja puhe he-
rätti Nasaretin asukkaissa ainakin kah-
denlaisia mielipiteitä. He kiittelivät ja ih-
mettelivät hänen sanojansa, jotka olivat 
Jumalan armoa ja rakkautta. Toisaalta he 
näkivät vain tutun rakennusmies Joosefin 
pojan ja kuulivat hänen puhettansa. Pro-
feettojen lupaama Messias jäi heille tun-
temattomaksi. Tuossa tilanteessa toteutui: 
”Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.” 
Kuulijoissa ei syntynyt vastaanottavaa 
uskoa, julistaja oli heille liian tuttu. Jee-
suksen puhe herätti kansassa niin voi-

makkaan vihan, että he olivat valmiit sur-
maamaan Jeesuksen.

Jumalan lupaus näytti kuulijoissa tu-
tun, Joosefin ja Marian köyhän pojan esit-
tämänä arkisena ja halpana. Oliko hei-
dän mielessään, eihän Nasaretista voi 
tulla mitään hyvää, ei ainakaan maailman 
Vapahtajaa. Voimme miettiä, onko Juma-
lan sanan lupaus armosta ja anteeksian-
tamuksesta liian tuttua, lähestyykö Juma-
lan armovaltakunta liian lähellä ja tuttuna, 
jopa halveksittuna, ja tulee siksi torjutuk-
si. Jumalan lupaus pelastuksesta ja syn-
tienanteeksiantamuksesta on julistajista 
riippumatta totta Jeesuksen sovintoyön 
ansiosta ja omistettavissa Hänen nimes-
sään ja veressään – tänäänkin.

Arvo Niskasaari

Tuttu mies

Rakkaamme

Väinö Johannes
SAARIKOSKI
s. 17.9.1924 Pudasjärvi
k. 21.12.2020 Oulu

Puolisoa, isää, pappaa ja isopappaa 
syvästi kaivaten
Elvi
Eila, Jonne, Petra, Leo ja Joel
Irma, Vesa, Suvi ja Pasi
Timo
Seppo
Janne, Niina, Emma ja Aapo 
Tommi, Heidi, Eevi ja Alvar
Anneli ja Juha
sisar perheineen
edesmenneiden sisarusten perheet
sukulaiset ja tuttavat

Lammen rantoja
jäät nyt huuhtelee,
puut hiljaa kuiskii
ja kuuntelee,
ei metsässä enää kulkijaa.
Me katsomme jälkiä 
kättesi töiden,
kiittäen, kaivaten, ikävöiden.

Rakkaamme on siunattu 8.1.2021 
lähimpien läsnä ollessa.

Lämmin kiitos meitä surussamme muistaneille.

Ahonen, Puurunen ja Jaakkola  
jatkavat puheenjohtajina 
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoontui 
maanantaina 11.1. kuluvan 
vuoden ensimmäiseen ko-
koukseensa valiten kirkko-
valtuuston puheenjohtajat 
ja valittiin myös kirkkoneu-
vosto. Henkilövalinnat oli 
neuvoteltu etukäteen, joten 
valinnat sujuivat ripeästi. 
Kokous kesti kirkkoherran 
pitämän alkuhartaudenkin 
kanssa vain 18 minuuttia. 
Valtuuston puheenjohtaja-
na jatkaa Esko Ahonen ja 
varapuheenjohtajana Tert-
tu Puurunen. Sihteerinä jat-
kaa talouspäällikkö Timo 
Niskanen. 

Kirkkoneuvostossa ta-
pahtui yksi muutos, kun 
Eija Ikonen ja Sirkku Fali 
vaihtoivat varsinaisen jäse-
nen ja varajäsenen paikkaa. 
Puheenjohtajana toimii vir-
kansa puolesta kirkkoher-
ra Timo Liikanen. Vara-
puheenjohtajaksi valittiin 
jatkamaan Anna-Maaria 
Jaakkola (neuvostossa va-

seurakunnan luottamushenkilöiden jatkava puheenjohtajisto: kirkkovaltuuston puheen-
johtaja esko Ahonen, varapuheenjohtaja Terttu Puurunen ja kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtaja Anna-Maaria Jaakkola. kuva Pudasjärvi-lehden kuva-arkisto. 

rajäsenenä Suvi Puhakka). 
Jäseniksi valittiin Jorma 
Alatalo (Marko Koivula), 
Eija Ikonen (Sirkku Fali), 
Erkki Honkanen (Mau-

no Ruokangas), Elmi Kou-
va (Kirsi Alahäivälä), Timo 
Lyytikäinen (Jouni Seppä-
lä), Veli Nikula (Jouni Koi-
vukangas) ja Sointu Veivo 

(Marja Lantto). 

Heimo Turunen 

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

Sanajumalanpalvelus su 17.1. kello 10, toimittaa Eva-Ma-
ria Mustonen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Pii-
rainen.
Lapsiparkki pe 15.1. kello 9.30 - 12. Voit tuoda 1-6 -vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
koilmoittautumiset 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! Yhteydenotot myös pu-
helimitse p. 0400 866 480 tai 040 175 8597.
Ystävän kammari YouTubessa to 14.1. kello 12. Kevät-
kauden ystävänkammarin avaus seurakunnan YouTube -ka-
navalla.
Lähetystyö: Mattoarpajaisten voitot on arvottu Pudasjär-
ven poliisiaseman lupakansliassa 23.12.2020. Voitot osui-
vat arpanumeroille 651, 218, 536, 91, 671, 29, 492, 727 
ja 414. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea 
voittajille ja kiitos kaikille talkoolaisille sekä arpojen myy-
jille ja ostajille.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00-11 ja 11.30-14 
sekä to kello 12-16. p. 08 882 3100. Suosittelemme asioi-
maan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla 
pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun alue-
keskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jätetyt tila-
ukset välitetään keskusrekisteriin.
Haudattu: Väinö Johannes Saarikoski 96 v, Hilda Maria 
Vuorma 96 v.
Kastettu: Veikka Valtteri Laakkonen.

Tammi-, helmikuussa
lumi maassa, puussa.
Maaliskuussa paju herää,
huhtikuu pois lumen kerää.
Toukokuussa lintu puussa,
kesäkuussa kesä maassa,
heinäkuussa heinä haassa.
Elokuussa elon leikkuu,

syyskuussa syksy keikkuu.
Lokakuussa, marraskuussa
loka loiskuu, maa on marras,
joulukuussa joulupuussa
joulun tähti harras-

– Luukas Aro –Vu
os

i
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336
- KäteismaKsu - maKsupääte ei toimi paKKasella -

  KALAKAVERI

KalaKaveri ma-ti 18.-19.1.  
pudas-Koneen edessä 

apua!
Korona torppasi myynnin!

tarvivaraston paKKotyhjennys!
Kelkkahaalarit, palosuojahaalarit, hanskat, kintaat, 

bambualusasut, merinovillahousut, laskettelukäsineet, 
metsäsukset ja -sauvat, kairat ym. ym.

-30%-60%
Eiger Arctic 

lämpöalusasu 
lämmin kovimmillakin 

pakkasilla, siirtää kosteutta

-30%
KelKKa-
Kintaat
-40°C -30%

KelKKa-ahKiot
vetoaisoineen
195 -245,-

Esim. puuvillaKerrasto 9,90, villasuKKia 1,-, 
KarvalaKKeja ja pipoja 2,-/kpl, 

n. + m. lammasnappapussiKintaita 5,- 

Puuta seinästä siltaan -hankkeessa 
kaksi pudasjärveläistä esimerkkikohdetta
Suomen Metsäkeskuksel-
la on Pohjois-Pohjanmaan 
alueella puurakentamisen 
aktivoimiseksi Puuta sei-
nästä siltaan -hanke. Puu on 
monien mahdollisuuksien 
materiaali, jonka käytölle 
on löydetty paljon uudenlai-
sia tarpeita ja jalostettu ihan 
uusia tuotteita. Rakentami-
sen eri osapuolten ja viran-
omaisten välillä tarvitaan 
tiedonvaihtoa, jotta puuta 
hyödynnettäisiin rakenta-
misessa nykyistä enemmän. 
Lisäksi tarvitaan rohkeita 
erimerkkikohteita innosta-
maan ja innovoimaan puu-
rakentamista. Pohjois-Poh-
janmaalla on lukuisia upeita 
puurakentamisen kohteita 
ja rakennuksia. Voidaan to-
deta, että maakunnassa on 
kyllä osaamista ja tahtoa ra-
kentaa puusta. 

Pudasjärveltä on esi-
merkkikohteisiin valittu 
Hirsihovi kerrostalo ja Lu-
miAreena Syötteeltä. 

Hankkeen projektipääl-
likkö Janica Mäyrä kertoo 
valinneensa Pudasjärven 
kohteet esimerkkikohteik-
si, koska ne ovat hyviä esi-
merkkikohteita uuden-
laisesta hirren käytöstä. 
Paikkakunnalla on jo usei-
ta hirsirakennuksia. Painu-
maton hirsi soveltuu hyvin 
suuriin rakennuksiin, se on 
teknisesti sekä kaupallisesti 
kilpailukykyinen rakennus-
materiaali.

Hankkeen esitteessä 
muiksi Pohjois-Pohjanmaan 
puurakentamisen esimerk-
kikohteiksi on valittu Koite-
linkoski, Hupisaarten teatte-
ri ja Muhoksen kirkonkylän 
alakoulu.  

LumiAreena
Vuonna 2019 valmistunut 
LumiAreena sijaitsee Syöt-
teellä. Rakennusmateriaa-
lina on käytetty painuma-
tonta hirttä. Kyseessä on 
maailman ensimmäinen tä-
män tyyppiseen käyttötar-
koitukseen rakennettu mo-
derni tila. LumiAreenan 

omistaa vuonna 2016 Suo-
menhirsipääkaupungiksi 
julistautunut Pudasjärven 
kaupunki.

LumiAreenan pin-
ta-ala on 1400 neliömet-
riä. Areenalta löytyy 430 
m2 kokoinen sali erilaisia 
tapahtumia, seminaareja, 
konsertteja ja liikuntatapah-
tumia varten. Tiloista löy-
tyvät myös Pudasjärven-
kaupungin matkailuinfo, 
Syötteen keskusvaraamo, 
ravintola sekä kuntosali. Lu-
miAreenalta on sisäyhteys 
viereiseen Tovaglia ravinto-
laan ja Kide-hotelliin.

Pudasjärven  
Hirsihovi - Uutta 
rakentamista
Hirsihovi lunasti paikkan-
sa esittelyyn olemalla vä-
hintäänkin Suomen ensim-
mäinen nelikerroksinen 
hirsikerrostalo, hienoa alaa 
eteenpäin vievää rakenta-
mista. Pudasjärven keskus-
taan valmistuu syksyllä 2021 
kaksinelikerroksista hybridi-
kerrostaloa, joihin tulee yh-
teensä 53 asuntoa ja viisi eril-
listä liiketilaa. 

Kerrostalojen kantava 
runko on tehty betoniele-
menteistä ja ulkovaippa eli 
julkisivu ja osa väliseinistä 

Pudasjärven keskustaan valmistuu syksyllä 2021 kaksi nelikerroksista hybridikerrosta-
loa, joihin tulee yhteensä 53 asuntoa ja viisi erillistä liiketilaa. rakennukset on nimetty-
Pudasjärven hirsihoviksi.

rakentaminen on aloitettu keväällä 2020 ja rakentamisen 
on arvioitu kestävän 1,5 vuotta, joten talot valmistuvat 
syksyllä 2021. Vuokrauskäyttöön tulee yhteensä 53 asun-
toa yksiöistä perheasuntoihin sekä viisi liikehuoneistoa.

LumiAreenaa ja viereistä hotellia yhdistää lasikäytävä.

LumiAreenan seinät on tehty painumattomasta hirrestä, 
joka mahdollistaa eri materiaalien yhdistämistä toisiinsa, 
esimerkiksi betonin ja puun.

rakennetaan Kontiotuotteen 
painumattomasta hirres-
tä. Ulkoseinät ovat 275 mm 
paksua ja 275 mm korkeaa 
hirttä ja ne ovat ulkopinnas-
ta sisäpintaan yksiaineisia eli 
pelkästään hirttä. Hirsi on 
terveellinen ja ekologinen ra-
kennusmateriaali ja hirren 
hiilijalanjälki on verrattain 
pieni. Kerrostalohankkeessa 
haetaan rakentamisen kus-
tannustehokkuutta ja tut-
kitaan tietomallinuksella 
hirren käyttöä kerrostalora-
kentamisessa. Lisäksi hirren 

kyky sitoa ja luovuttaa kos-
teutta parantaa rakennusten 
sisäilman laatua. 

Uusien rakenneratkai-
sujen luomisessa korostuu 
suunnittelijoiden ja raken-
tajien yhteistyö. Hankkeen 
suunnittelussa on hyödyn-
netty tietomallinnusta, joka 
on ollut tärkeä työkalu niin 
tuotannossa kuin työmaalla. 

Hirsikerrostalot tuke-
vat Pudasjärven kaupungin 
strategiaa käyttää rakenta-
misessa ensisijaisesti hirttä.  
HT

Oulunkaarelle 
koronarokotteita 
henkilökunnan ja 

ensihoidon rokotuksiin
Oulunkaari on vastaanottanut ensimmäiset koronarokotteet 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Rokotukset aloitetaan 
tällä viikolla ja ne annetaan THL:n ohjeistusten mukaan henki-
löstölle, joka työskentelee todettuja tai epäiltyjä koronapoti-
laita hoitavilla infektiopoliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Rokot-
teita jaetaan henkilöstölle kaikissa Oulunkaaren kunnissa. Nyt 
saatavilla rokotteilla rokotetaan myös ensihoidon työntekijät. 

-THL:n määrittelemällä rokotusjärjestyksellä pyritään ta-
kaamaan terveydenhuoltohenkilöstön riittävyys. Myös Oulun-
kaaren vanhuspalveluiden yksiköissä järjestellään parhaillaan 
rokotusten aloittamista, ja tavoitteena on aloittaa rokotukset 
tämän viikon aikana, sanoo Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Sauk-
konen. 

Koronarokotteita saadaan Oulunkaarelle jatkossa viikoit-
tain, minkä mukaan rokotukset etenevät THL:n määrittele-
män järjestyksen mukaan seuraaviin väestöryhmiin. Laajemmat, 
kaikki Oulukaaren alueen kuntalaiset kattavat joukkorokotuk-
set voidaan aloittaa, kun useamman rokotevalmistajan rokot-
teita on saatavilla. Ennusteissa on, että joukkorokotukset voi-
daan toteuttaa myöhäiskeväällä tai alkukesästä. Oulunkaaren 
saamat rokotteet ovat Pfizerin/BioNTechin rokotetta. Käyt-
töön odotetaan myöhemmin myös Modernan rokotetta, joka 
on juuri hyväksytty EU:ssa ja Suomessa käyttöön. 

-Tilanne rokotteiden saatavuuden suhteen vaihtelee jatku-
vasti ja siksi tiedotamme rokotusten etenemisestä aina lisää 
sitä mukaa, kun niitä on saatavilla. Tilannetta voi halutessaan 
seurata myös Koronainfo-sivullamme. Lisäksi tiedotamme kun-
talaisia tarkemmin joukkorokotusten aloittamisesta ja toimin-
taohjeista myöhemmin, kun ensimmäisen vaiheen rokotukset 
on saatu päätökseen, kertoo Oulunkaaren terveyspalvelujoh-
taja Liisa Cajan-Suokas. 

THL:n määrittelemä rokotusjärjestys: 1. Koro-
napotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympäri-
vuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat, a. Teho-osastojen 
henkilökunta, b. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoi-
tavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon 
henkilökunta, c. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoi-
tavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteen-
ottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä la-
boratoriohenkilökunta, d. Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja 
laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympä-
rivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat. 

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustau-
dille altistavia perussairauksia. a. ≥80-vuotiaat, b. 75–79-vuoti-
aat, c. 70–74-vuotiaat, d. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle ko-
ronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus, e. 
<70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava 
sairaus. 

3. Muu väestö

Oulunkaari tiedotus 



4 nro 2PUDASJÄRVI -lehti 14.1.2021

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 15.-16.1. ma-ti 18.-19.1. ke-to 20.-21.1.

100

149
prk

100

199
pkt

kpl

195

100
pkt

195
plo

795
kg

595
kg

195
kg

179
pss

199
pkt

195
kg

125
pss

199
pss

149
ras

3953 kg/talous

kg

595
kg

100
kg

100
ras

590
kg

100
pkt

300

595
kg

795
kg

249
kg

199
pss

299

2 kg/talous

2 kg/talous

pkt

2 kalaa/talous

2 pkt

kpl

plo

2990

4690

4995

3290

3990

2690

1090

Jano
kivennäisvesi
0,95 l
sis. pantin

Arla
jogurtit 
1 kg

HK
herkku-
maksamakkara 
150 g

Snellman
sika-nauta
jauheliha
400 g

Vanajan
vohvelit
325 g

Hartwall
pepsi max
1,5 l
sis. pantin

Saarioinen
lauantai-
makkara
200 g, viipale

pe-to 15.-21.1. 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

Kotimainen
tuore 

kirjolohi

Atria possun 
sisäfilee 

500 g, paprika-yrtti

Atria kanan
reisikoipi 

marinoitu, n. 1,1 kg/ras

Snellman
voileipäkinkku 

300 g

Golden Del
omena Hollanti

Suomalainen
jääsalaatti

100 g pussi

Oululainen
ruislimppu 700 g

viipaloitu

Keiju 70%
levite 400 g

Porsaan
etuselkä ja 

lapa

jauheliha
sika-nauta

Suomalanen
keräkaali

Atria
lihapyörykkä 360 g tai 
jauhelihapihvit 380 g

Tuore
muikku

pyyntivaraus

Forssan
riisipiirakka 

6 kpl/390 g

Wasa Sport
näkkileipä 

550 g

Porsaan
talous-

kyljykset

Hyvä 
nauta jauheliha 

rasvaa max 10%

Moro
veriappelsiini

Italia

Fazer
juustosäpylät

5 kpl/350 g

Dennis
rafkin pizzat

400 g, Apetit pakaste

PullaPirtti
ohrarieska 

3 kpl/450 g

Naisten 
neulepusero 
Koot: 40-44, viskoosi 70%

Cross Hatch
miesten
huppari
Koot: S-XL

Muumi Haisuli
miesten
pyjama 
Koot: S-XXL

Naisten
neule-
pusero
+ koru
Viskoosi 85%, 
villa 10%

Cross Hatch
naisten
huppari
Koot: XS-XL

Finlayson
kopla
kylpypyyhe
Koko 70x140 cm

Finlayson
kopla
käsipyyhe
Koko 50x70 cm
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Tapahtui Pudasjärvellä vuonna 2020
Vuosi 2020 on nyt vietetty ja jälleen Pudasjärvi-

lehti tarjoaa katsauksen kaupungin monipuoliseen 
tapahtumavuoteen. Monet tapahtumat ovat 

vakiinnuttaneet paikkansa paikallisten 
kalentereissa ja sydämissä. Perinteiset 

tapahtumat ovat saaneet myös uusia tilaisuuksia 
rinnalleen. Korona viime maaliskuun puolesta 

välistä sekoitti perusteellisesti tapahtumavuoden. 
Toki kesällä ja alkusyksystä tilanne helpotti, 

mutta marraskuussa palattiin jälleen tiukkojen 
kokoontumisrajoitusten piiriin.

Koko vuoden Pudasjärvi-lehdistä tehty kooste 
näyttää kattavan läpileikkauksen suurista ja vähän 

pienemmistäkin uutisista. Yrityselämässäkin 
tapahtui paljon uutisoitavaa.

2020

Tammikuu
Vuosi 2020 otettiin vastaan 
yhdessä tekemisen meinin-
gillä. Iso-Syötteellä oli ohjel-
massa soihtulasku ja näyt-
tävä ilotulitus. Kaupungin 
tervehdyksen esitti kaupun-
ginhallituksen varapuheen-
johtaja Vesa Riekki. Vuo-
si on myös Syötteen alueen 
matkailussa 40-vuotisjuhla-
vuosi. Väkeä paikalla arvi-
oitiin olleen jopa 2000 hen-
keä. Kuva 1. 

Vuoden vaihdetta juhlit-
tiin usean yrityksen spon-
soroimana ilotulituksen 
merkeissä myös Kurenal-
la S-marketin pihapiirissä ja 
Siurualla Siuruan kylä ry:n 
järjestämänä. 

Matkahuolto muuttui 
M-Tavarataloon, josta toi-
mii myös passi- ja henkilö-
korttien noutopalvelu. Mat-
kahuollon pakettipisteitä 
on myös Rytingin kaupal-
la ja MH-pakettiautomaat-
ti myös K-Supermarketissa. 
Kuva 2. 

Uuden robottinavetan 
avoimet ovet olivat 3.1. Li-
volla Marko ja Henna To-
losen Mäkelän tilalla. Sisa-
rukset ovat Mäkelän tilan 
maatalousyrittäjinä kolman-
nessa polvessa. 

Syötteellä vietettiin 24.1. 
kaupungin rakennuttaman 
Lumiareenan avoimia ovia 
ja vihkiäisjuhlaa. Vihkimi-
sen suoritti valtiovarain-
ministeri Katri Kulmuni, 
joka vieraili samalla mat-
kalla myös Keskustan Pu-
dasjärven yleisötilaisuudes-
sa K-supermarketin pihalla. 
Kuva 3.

Pudasjärven Optiikas-
sa oli 8.1. 10-vuotissynttä-
rit. Sydänyhdistyksen toi-
minta alkoi Pudasjärvellä 
uudelleen 27.1. perustaval-
la kokouksella. Vuoden ai-
kana yhdistykseen liittyi yli 
130 jäsentä. 

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Arja Juvonen 
vieraili Pudasjärvellä 27.1. ja 
oli huolissaan koronaviruk-
sen mahdollisesta rantautu-
misesta Suomeen. Myöhem-
min huomattiin, että huoli 
oli aiheellinen.

Helmikuu
Virkistysuimala Puikkari 
avautui 1.2. suuren, yli puo-
li vuotta kestäneen remon-
tin jälkeen yleisölle.  Kuva 4.

Tammi-helmikuun vaih-
teessa julkistettiin Perhe-
marketin myynti Tokman-
nille, joka aloitti toiminnan 
kesäkuussa. 

Mielen aallot -hyvän olon 
palvelut- yrityksen avajaiset 
olivat Osuuspankin kiinteis-
tössä 14.1. Yrittäjänä toimii 
Tarja Hemmilä. 

Umpihankihiihtokisa jär-
jestettiin Syötteen maisemis-
sa 9.-11.2. 23. kerran keräten 
260 kovakuntoista urheili-
jaa. Kisaan kuului umpihan-
gessa hiihdon lisäksi kai-
kenlaisia eräolosuhteissa 
selviämiseen liittyviä tehtä-
viä ja yöpymiset tapahtuivat 
lumisessa metsässä. Voit-
toon hiihti Kiinteistöneliön 
joukkue, joka kuvassa saa-
pumassa maaliin. Kuva 5.

Pudasjärven seurakun-
nan kirkkovaltuusto hyväk-
syi 11.2. Liepeen pappilan 
myynnin Jari Lukkarilalle ja 
kanttorilan myynnin Pertti 
Heikkiselle.

Vanhus- ja vammais-
neuvosto järjesti ystävän-
päivätapaamisen kaupun-
gintalon valtuustosalissa. 
Ohjelmaa oli koko päivän 
ajan ja väkeä liikkui run-
saasti. Kuva 6.

Wanhojen tansseissa oli 
pukuloistetta ja nuorten iloa 
14.2. Kuva 7. 

Kalevalan päivän juhla 
järjestettiin 28.2. Sarapirtillä, 
jossa Sarakylän Nuorisoseu-
ra palkittiin Vuoden nuo-
risoseurana. 

Maaliskuu
Pudasjärven lentokentäl-
lä oli helmi-maaliskuun 
vaihteessa Pudasjärven Po-
roCup kisa, jossa jaettiin 
pisteitä Inarin Porokunin-
kuusajoja varten. 

Rajalta rajalle hiihto to-
teutettiin Pudasjärven yh-
dessä viiden muun kun-
nan kanssa järjestämänä 37. 
kerran. Mukana oli noin 
257 hiihtäjää 19 eri maasta. 
RR2 lähdössä 10.3 Ranual-
ta. Kuva 8.  

Talvisodan päättymisen 
80-vuotispäivää muistettiin 
13.3. soittamalla kirkonkel-
loja koko maan alueella. Il-
lalla kokoontui väkeä san-
karihaudalle sytyttämään 
105 kynttilää. Kuva 9. 

Koronaviruksen vuoksi 
peruttiin kuun puolivälistä 
lähtien kaikki yleisötilaisuu-

det, seurakunnan jumalan-
palvelukset alettiin lähettää 
YouTuben kautta, koulut 
suljettiin ja aloitettiin etä-
opetus, kansalaisopiston lä-
hiopetus keskeytettiin, ui-
mahalli ja kaupungin muut 
kiinteistöt suljettiin yleisö-
tilaisuuksilta, vierailut Ou-
lunkaaren palveluyksilöihin 
kiellettiin ja julkiset kokoon-
tumiset rajoitettiin 10 henki-

löön. Myös Syötteellä laitet-
tiin laskettelurinteet kiinni 
parhaana laskettelukautena 
ja vieläpä hienojen ilmojen 
vallitessa.

Koronaviruspantemia 
iski voimalla myös pienyrit-
täjiin, jotka vetosivat suo-
simaan ostoksissa ja palve-
lujen hankkimisessa oman 
kylän yrittäjiä ja kotimai-
suutta.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

7.

9.
8.
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LC Pudasjärvellä oli 
55-vuotisjuhlavuosi, jonka 
merkeissä käytiin Ylitorniol-
la ritarikilven ryöstöretkellä. 
Lahjoituksia tehtiin, mutta 
juhlaa ei voitu järjestää ko-
ronan vuoksi. 

Kaappi ja Levypalvelu 
Rautio Ky laajensi toimin-
taansa Oulun Välikylään. 

Seurakuntapastori Eva- 
Maria Mustonen toteutti pit-
käaikaisen unelmansa jul-
kistamalla oman kirjoitta-
mansa kirjan ”Rajankävijä”. 

Raija Kauppinen avasi 
Juustokievari kahvila-ravin-
tolan Niemitalon Juustolan 
kiinteistössä Kipinässä val-
tatie 20 varrella. 

Huhtikuu
IKH:n tuotteiden myynti al-
koi Koskitraktorilla. Aiem-
min myynti oli Perhemarke-
tissa. Uuden noin 800 neliön 
varaosa- ja tarvikemyymä-
län rakennustyöt alkoivat 
loppukeväästä ja rakennus 
otetaan käyttöön talvella 
2021. 

Hetekylän 1040 sivua kä-
sittävä kylähistoria ”Savu-
pirteistä nykyaikaan” val-
mistui alkuvuonna. Kirjan 
julkistustilaisuutta ei voitu 
pitää koronan vuoksi. Kir-
jalla oli runsaasti ennakkoti-
laajia ja muutenkin kauppa 
kävi hyvin. Kuva 10.

EU-ruokapakettien jako 
toteutui poikkeustilantees-
sa hajautetusti eri kyläkul-
mille. 

Kansalaisopiston ke-
vätnäyttely ”Ruudun ta-
kaa – taidonnäytteitä ja 
tunnelmia” oli katseltavi-
na kaupungin nettisivuilla 
ja Pudasjärvi-lehden sivuil-
la. Kansallispukukurssin. 
Kuva 11.

Kansallista Veteraani-
päivää vietettiin 34. kerran 
myös poikkeusjärjestelyin. 
Kaupungin, seurakunnan ja 
veteraanijärjestön edustajat 
laskivat seppeleet sankari-
muistomerkille. Kuva 12. 

Toukokuu
Työväen Vappujuhla huo-
mioitiin koronan vuoksi 
poikkeuksellisesti siten, että 
SDP:n edustajat Tuula Kuu-
kasjärvi ja Päivi Pohjanvesi 
esittivät vapputervehdykset 
Pudasjärvi-lehdessä. 

Rakennusliike Lapti Oy 
ja Pudasjärven Vuokratalot 
Oy julkistivat keskustaan 
rakennettavan Pudasjärven 
ensimmäisen hirsikerrosta-
lohankkeen. Suomen kor-
keimpien hirsitalojen ra-
kennustyöt käynnistyivät 
loppukeväästä ja valmis-
tuvat loppuvuodesta 2021. 
Kuva 13. 

Metsähallitus ilmoitti 
luopuvansa osasta retkeily-
reittien autiotuvistaan. Oh-
tosen kämppä ja Kouvan 
laavu luovutettiin nimel-
lisellä hinnalla Pudasjär-
ven kaupungille, joka hoi-
taa niiden huoltamisen tästä 
eteenpäin. Ohtosen autiotu-
pa. Kuva 14. 

Pudasjärven Puutarhal-
la oli ennätysvilkas kevät 
ja kesä. Asiakkaita käy pal-
jon myös lähipaikkakunnis-
ta. Seitsemän kasvihuoneen 

lisäksi asiakkaat pääsivät 
liikkumaan koko puutar-
ha-alueella ja valitsemaan 
muun muassa perennoja, 
pensaita ja puita. Kuva 15.

Kesäkuu
Syötteen kesäkausi nojautui 
vahvasti kotimaisiin luon-
to- ja mökkimatkailijoihin 
ja kesä olikin ennätysvilkas 
verrattuna edellisiin vuo-
siin. Kuva 16.

Pudasjärven 4H-yhdistys 
juhli 90-vuotiasta taivaltaan. 
Pudasjärven Yrittäjät palkit-
si myöhemmin yhdistyksen 
Vuoden 2020 merkkihenki-
lönä/-toimijana. 

Aitto-ojan kalaveden osa-
kaskunta järjesti perinteisen 
Lahnaralli tapahtuman kah-
den päivän kalatapahtuma-
na Taavitsaisen kodin pi-
hapiirissä. Kaloja riitti, sillä 
Eino Taavitsainen ja Ari Iso-
la olivat kalastaneet yli 1000 
lahnaa ja reilut 100 haukea. 
Kuva 17.

Iijoen yli menevä Kello-
lammen lossi kunnostettiin 
kyläläisten talkoovoimin 
Yli-Kuressa. 

Korpisen kyläseura päät-
ti peruskunnostaa Kupson 
kutsun vaellusreitin. Luon-
topolku Jaurakkajärvellä 
koostuu kolmesta eri pitui-
sesta reitistä: Elämys, Lu-
mous ja Keidas. 

Tokmannin avajaisis-
sa 16.6. jaettiin 2500 yllätys-
ämpäriä ja avajaisviikolla oli 
päivittäin erikoistarjouksia. 
Kuva 18. 

Pienkonehuolto Keski-
aho Oy laajensi tarjontaan-
sa myös vesille. Kesäkuus-
ta lähtien myyntiin tulivat 
Honda marine ja power 
tuotteet. 

Iso-Syötteellä avattiin ju-
hannusaattona uusi ravinto-
la Tovaglia KIDE hotellin ja 
kokouskeskus Lumiareenan 
yhteyteen. Yrittäjinä toimi-
vat Aake Tenttula ja Jarkko 
Koskenmäki. Kuva 19.

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen vetovastuu siir-
tyi Terentjeffien perhees-
sä nuorille yrittäjille Heidi 
Terentjeff-Jaurakkajärvel-
le ja Mikko Terentjeffille. 

11.

12.

13.

10.

2020

14.

15.

16.

Yrityksen perustajat Tar-
ja ja Jorma Terentjeff kertoi-
vat siirtyneensä etupenkiltä 
takapenkille. Juhannukse-
na hiihtokeskuksessa avat-
tiin Iso-Syöte Bike Park, joka 
kasvattaa ympärivuotis-
ta matkailua Iso-Syötteellä. 
Kuva 20. 

Siurualla oli koottu pol-
kupyöräilleen valokuvaaja 
Evert Siuruaisen 1950-60 lu-
vulla ottamista valokuvista 
näyttely, jonka avaus oli ju-
hannuksena Siuruan työvä-
entalossa. Näyttelypäivänä 
oli myös kyläaktiivien jär-
jestämää tarjoilua ja pihaoh-
jelmaa. Kuva 21.

Koronarajoitusten lie-

vennyttyä Pintamon kyläta-
lolla alettiin juhannuksesta 
lähtien järjestää karaokeilto-
ja ja heinäkuussa myös tans-
seja, jotka jatkuivat syys-
kuun lopulle.

Heinäkuu 
Pudasjärven Luonnonsuo-
jeluyhdistys päätti koronan 
vuoksi jättää järjestämät-
tä perinteisen Iijokisoudun. 
Kuitenkin vuonna 2020 pe-
rustettu Elävä Iijoki ry jär-
jesti oman Iijokisoudun ja 
-melonnan, joka päättyi 3.7. 
Vähkyrän rantaan Kipinän 
kyläseuran järjestämään ky-
läjuhlaan. Kuva 22. 
Puhoksella oli 11.7. perintei-

17.

19.

20.

21.

22.

18.
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nen kuntoilutapahtuma jos-
sa osallistujat olivat vauvas-
ta vaariin. 

FC Kurenpoikien jär-
jesti perinteisen Heinätur-
nauksen, johon osallistui 12 
joukkuetta, jotka pelasivat 
kaikkiaan 34 peliä. Mesta-
ruuspytin sai Pappilantien 
Spartak. Kuva 23. 

Aittojärven kyläseuran 
koko perheen kylätapahtu-
ma oli 11.7. entisen Aittojär-
ven koulun pihapiirissä. Sa-
malla viikolla oli ollut myös 
seurakunnan järjestämä mo-
nipuolisen ohjelman sisältä-
nyt nuotioilta. 

Kotiseutuviikko järjestet-
tiin 19.-26.7. 60-vuotta täyt-
täneellä museolla teema-
päivien ja avoimien ovien 
merkeissä. Niemelän pirtis-
sä oli valokuvanäyttely ja 

pyöri uusi museovideo. Pi-
hapiirissä oli vanhojen auto-
jen ja kulkuneuvojen näyt-
tely. 

Marko ja Vauhko Varsan 
3-henkisellä bändillä oli ensi 
esitys livenä Tulitauon pi-
han Rompetoritapahtumas-
sa. Myöhemmin bändi on 
ollut suosittu esiintyjä useis-
sa eri paikoissa ja tilaisuuk-
sissa. Kuva 24. 

Livon kylätalon pihassa 
vieraili 15.7. Vagabond sir-
kus, joka vieraili 20 eri ti-
laisuudessa Pohjois-Pohjan-
maan alueella. Seuraavana 
viikonloppuna oli Livon Ke-
säkievarilla kesäfestarit, jos-
sa musiikkia esitti monta eri 
yhtyettä mm. Zenith Reu-
nion. Kuva 25. 

Pudasjärven Urheilijoit-
ten perinteinen kesäpon-

nistus, Kesäpilkin MM-kil-
pailut, järjestettiin varsin 
kesäisessä säässä 20.-26.7. 
keräten koronakesänäkin 
noin 100 kilpailijaa. Kuva 
26. 

Kouvan kalastuskunta 
järjesti 25.7. onki-, tikan- ja 
saappaanheittokisat, jossa 
oli runsaasti yritysten lah-
joittamia palkintoja. Samalla 
annettiin kylätalo Karhulan 
remontin edistymiskuulu-
miset. 

Seurakunnan ja kylien 
yhteisiin nuotioiltoihin hei-
näkuussa osallistui noin 300 
henkeä.

Puhoksella juhlittiin 25.7. 
kyläseuran kunnostaman 
Marjonhiedan laiturin ava-
jaisia.

Pohjantähti Games kisat 
järjestettiin Suojalinnan ken-
tällä nyt poikkeuksellises-
ti heinäkuussa. Pudasjärven 
Urheilijoita edustava An-
ne-Mari Kiekara voitti nais-
ten 5000 metrin kisan. Myö-
hemmin kesällä hän voitti 
Suomen mestaruuden Ka-
levan kisoissa 5000 ja 10000 
metrillä sekä edusti Suomea 
Suomi-Ruotsi maaottelussa, 
sijoittuen kummassakin ho-
pealle. Kuva 27.

Elokuu
Iinattijärven kyläpäivät jär-
jestettiin 1.8. paikkakun-
talaisille ja mökkiläisille. 
Ohjelmassa oli ”jokaiselle 
jotakin”. 

Vasemmistoliiton kun-
tavaalien vauhdittamisti-
laisuudessa 1.8. Ravintola 
Meritassa vieraili kansan-
edustaja, vuonna 2021 sosi-
aali- ja terveysministeriksi 
nouseva, Hanna Sarkkinen 
yhdessä 7 kuukauden ikäi-
sen Armas poikansa kanssa.  

Torilla oli kesän aikana 
tavallista hiljaisempaa poik-
keusajan vuoksi. Elokuussa 
järjestettiin kuitenkin kah-
det peräkärrykirppikset ja 
yhteislaulutilaisuudet, jois-
sa Kurenalan kyläyhdistyk-
sen kumppaneina olivat Sy-
dänyhdistys ja Syöpäkerho. 
Kuva 28. 

15. kerran Kapustasuol-
la järjestetyt Korkokenkä-
kukkamekkosuohiihdot 8.8. 
saivat jälleen kotimaista ja 
maailman laajuista huo-
miota miljoonille katsojille. 
Edellisenä iltana nautittiin 
Konttilassa Tykkyläisten 
pellolla erilaisesta taideplä-
jäyksestä mm. erilaisien sir-
kustemppuiluiden esittämi-
sestä. Kuva 29.

Sarakylässä vietettiin 
15.8. Juutislammen luonto-
polun avajaisia, jotka olivat 

perinteisten Vattumarkki-
noiden tilalla. Vuoden Sara-
kyläläisenä palkittiin luon-
to- ja kyläperinnekuvaaja 
Janne Kummala. Kuva 30. 

Pudasjärven kautta ai-
kain suurimman rakennus-
työmaan Hyvän Olon Kes-
kuksen harjannostajaisia 
vietettiin 19.8. Työt aloitet-
tiin elokuussa 2019 ja raken-
nus valmistuu syyskuussa 
2021. Pääaulaan antaa va-
loa 16 metriä korkea ja seit-
semän metriä leveä ikkuna. 
Kuva 31. 

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho 
vierailu 29.8. S-Marketin pi-
halla kokosi noin 200 kuuli-
jaa. Teemana oli ”Nostaa sy-
kettä”. 

SDP:n yleisötilaisuudes-
sa K-Supermarketin pihassa 
vieraili eurooppa- ja omista-
jaohjausministeri Tytti Tup-
purainen. Tilaisuudessa 
pidettiin samalla esillä kun-
tavaaliehdokkaiden hankin-
taa. 

LC Pudasjärven järjestä-
mät 12. Venetsialaiset ko-
kosivat 29.8. Jyrkkäkoskel-
le vajaat 500 henkeä. Kokko 
poltettiin ja katsottiin näyt-
tävää ilotulitusta. Karaoke-
mestariksi lauloi Anna Sa-
rajärvi. Perjantai-iltana oli 
nuorten venetsialaisten 
disco. Kuva 32.  

Syyskuu
Suomalaisen yrittäjän päi-
vän merkeissä 4.9. nostettiin 
perinteiseen tapaan suomen 
lippu salkoon kaupunginta-
lon edustalla ja kokoonnut-
tiin sen jälkeen kaupungin 
tarjoamille yrittäjien aamu-
kahveille. Kuva 33. 

Pudasjärveläinen OSAO:n 
floristimestariopiskelija Mer-
vi Juurikka nimitettiin Suo-
men Vuoden nuoreksi flo-
ristiksi. Nimitys julkistettiin 
5.9. Kukkakauppiaspäivien 
iltajuhlassa Tampereen Kyl-
pylässä. Kuva 34. 

Pudasjärven Näyttämön 
väki siirsi kesänäytännöt 
syyskuulle. 10 eri näytän-
nöissä Koskenhovilla näh-
tiin hurttia huumoria Kak-
si akkaa -komediassa. Kuva 
35. 

Luppovesi Palaa tapah-
tuma Syötteellä järjestettiin 
5.9. poikkeuksellisesti eri 
yrityksissä ”Koko perheen 
syystapahtumana”. 

Osuuskauppa Arina ja 
Pudasjärven kaupunki al-
lekirjoittivat 7.9. tonttikau-
pan Hyvän Olon keskuksen 
lähelle, valtatie 20 varteen, 
johon välittömästi alkoi 
uuden ABC-liikennemyy-

24.

23.

25.

26.

27. 28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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mälän rakentaminen. Ra-
kennustyö valmistuu noin 
vuoden kuluttua töiden 
aloittamisesta. 

Koiviston porotilalla He-
tejärvellä Nuorittajoen var-
ressa oli 22.8. Elomarkkinat, 
jossa oli runsaasti ohjelmaa 
ja myyntitoimintaa. Mark-
kinat ovat muodostuneet jo 
perinteiseksi tapahtumak-
si. Isäntä Raimo Märsynaho 
poron kanssa. Kuva 36. 

Iinattijärven Nuoriso-
seura palkittiin 15.9. Poh-
jois-Pohjanmaan Vuoden 
Nuorisoseuraksi. 

Riekinkankaan muisto-
kumpu ja uurna-alue siunat-
tiin käyttöön 30.9. Siunaa-
misen toimitti läänirovasti 
Tuomo Törmänen Taival-
koskelta. Tilaisuuteen osal-
listui noin 70 seurakunta-
laista. Kuva 37. 

Lokakuu
Vanhustenviikolla 4.-11.10. 
”Onni on vanheta” teeman 
ympärillä järjestettiin erilai-
sia tempauksia ja tapahtu-
mia useina eri päivinä. 

Kulunut vuosi oli harvi-
naisen hyvä männynkäpy-
jenkeräyksen kannalta. Kä-
pyjä toimitettiin noin 120 
000 litraa Mhy Koillismaan 
käpyvarastolle. Veroton-
ta tuloa kerääjät saivat noin 
120 000 euroa. Kuva 38. 

Hirvenmetsästys alkoi 
lauantaina 10.10. 

Sotiemme Veteraanit ke-
räys toteutettiin oman paik-
kakunnan kerääjien voimin 
2.10. lipauskeräyksenä, sil-
lä poikkeusvuonna varus-
miehet Kajaanista pystyneet 
osallistumaan keräystä suo-
rittamaan. Kuva 39. 

Pytky Cafee & Parttio 
Bistro Syötteellä avattiin 
17.10 uudistettuna remontin 
jälkeen. Yrittäjinä ovat Kir-
si Hanhela ja Mari Kälkäjä. 
Kuva 40. 

Marraskuu
Hetekylässä kannettiin 
huolta seuratoimijoiden, 
etenkin Nuorisoseuran toi-
minnan hiipumisesta. Ylei-
sessä vuosikokouksessa 
1.11. nähtiin kuitenkin valoa 
tunnelin päässä ja nostettiin 
purjeita ja perinteikäs Nuo-
risoseuratoiminta jatkuu. 
Kuva 41. 

Perinteinen joulunava-
us suoritettiin 20.11. ko-
ronarajoitusten vuoksi vir-
tuaalisesti. Kaupungin ja 
yrittäjien ideoima ja järjes-
tämä ohjelma puheineen ja 
musiikkiesityksineen näh-
tiin kaupungin YouTube si-

vuilla. Yrittäjien puheenjoh-
taja Tommi Niskala vetosi 
jouluostoksien suorittami-
seksi paikkakunnan omista 
liikkeistä. Kuva 42. 

Pudasjärven Urheili-
joiden 75-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi järjestettiin 
kaupungintalossa juhla-
tilaisuus, jossa muistet-
tiin seitsemää eri urhei-
luseuratoimijaa Suomen 
liikuntakulttuurin ja urhei-
lun myöntämillä ansiomer-
keillä ja -mitaleilla.  Kuva 
43. 

Syötekylä äänestettiin 
Pudasjärven suosituimmak-
si kyläksi 2020. Kyläyhdis-
tys on toiminut 20 vuotta ja 
siinä on noin 70 jäsentä.

SPR:n Pudasjärven osas-
tolla oli 70-vuotisjuhlavuosi. 
Juhlat oli tarkoitus järjestää 
syksyllä, mutta koronara-
joitusten vuoksi juhla siirtyi 
vuodelle 2021. Syyskokouk-
sessa 29.11. puheenjohtajak-
si valittiin edelleen Esa Erk-
kilä.

Hotelli Iso-Syöte avasi 
ovensa syyskuussa ja loput-
kin hotellista valmistuivat 
kaksi vuotta sitten tulipalos-
sa tuhoutuneen hotellin ti-
lalle. Marraskuussa Hotelli 
Iso-Syöte voitti kahdeksan-
nen kerran peräkkäin Fin-
land’s Best Ski Boutique Ho-
tel -palkinnon World Ski 
Awardseissa. 

Pudasjärven Yrittäjien 
pikkujoulussa 21.11. Ho-
telli Iso-Syötteellä palkit-
tiin Vuoden Yrityksenä 2020 
Metsäkoneurakointi Reino 
Alatalo. Kuva 44. 

Joulukuu
Hiihtokeskus Iso-Syöte pal-
kittiin 4.12. Pohjois-Pohjan-
maan Maakunnallisella yrit-
täjäpalkinnolla. Yhdistys 
vietti samalla 40-vuotisen 
toiminnan juhlavuotta. Juh-
lat pidetään ensi kevättal-
vella. Pudasjärven Yrittäjät-
kin onnitteli nuoria yrittäjiä 
Mikko Terentjeffiä ja Heidi 
Terentjeff-Jaurakkajärveä. 
Kuva 45. 

Pudasjärven Urheilijat 
palkitsi syyskokouksessaan 
Annemari Kiekaran Vuoden 
yleisurheilijana ja Vuoden 
Urheiluteosta. Hän saavut-
ti muun muassa kaksi kestä-
vyysjuoksun Suomen mes-
taruutta. 

Kirkkovaltuusto piti ko-
kouksen 7.12. poikkeukselli-
sesti kirkossa. Vilkas keskus-
telu virisi Mhy:n esittämästä 
metsäsuunnitelmasta seu-
raavalle 10 vuodelle. Hy-
väksyttiin talousarvio 2021 
ja toiminta- ja taloussuunni-
telma 2022-23. 

Kaupunginvaltuusto piti 
10.12. historiassaan ensim-
mäisen kokouksensa etänä. 
Kokous kesti peräti seitse-
män tuntia. Äänestyksien 
jälkeen hyväksyttiin talou-
den sopeuttamisohjelma 
sekä talousarvio ja talous-
suunnitelma.

Jouluna muistivat joulu-
lahjoilla perheitä ja ikäänty-
neitä ihmisiä muun muassa 
Päivi Pohjanvesi paikallis-
ten yritysten ja kuntalaisten 
tuella, LC naisklubi Hilimat 
sekä MLL Pudasjärven yh-
distys ja LähiTapiola perin-

20
20

teisellä joulupuu -keräyksel-
lä. Kuva 46. 

Pudasjärvi-lehdessä ta-
pahtui vuoden vaihteessa 
muutoksena se, että ilmoi-
tusmyynti siirtyi VKK-Me-
dia Oy:ltä Kaleva Medial-
le, vastuuhenkilönä toimii 
Kimmo Patosalmi. Reilun 
viiden vuoden toimittamis-

vastuun hoitanut Heimo 
Turunen nimitettiin päätoi-
mittajaksi. VKK-Media Oy 
vastaa edelleen lehden teke-
misestä ja painoon laittami-
sesta, vastuuhenkilönä Ka-
tariina Niemitalo. 

2020

36.

37.

38.

39.

40.

46.

41.

42.

43.

44.

45.
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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

KirPPis
la 16.1. 

Klo 11-15.

lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa! 

PUDAS-
TORI

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

Vuokrattavana siisti remontoitu 
toisen kerroksen kaksio 2h+k 
58,5 m2. Heti vapaa! Takuu 1 
kk:n vuokra vaaditaan. Luotto-
tiedot tarkistetaan. P. 0400 998 
379. 

Vuokrattavana Kurenalla 98 m2 
uudehko siisti kolmio, sauna, 
katutasossa palvelujen äärellä. 
Vuokra 800 €/kk. P. 050 598 
6608.

MYYDÄÄN
Myydään tarpeettomana To-
yota Corolla 1.6 sol.vuosimalli 
2002, aj. 195 000. Ollut kah-
della omistajalla, hyväkuntoi-
nen, erittäin siisti. Hinta 2750 
€. P. 040 507 2948.

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

Pudasjärvellä syntynyt ark-
kitehti ja teollinen muotoilija 
Asko Lax on asunut paluu-
muuttajana kotipitäjässään 
nyt kolme vuotta, ja tavoit-
teena on nykyisten suunnit-
telutöiden lisäksi kehittää 
pienin askelin monenlaista 
yritystoimintaa Taipaleen-
harjuun. Hänen vaimonsa 
vanhan, vuodelta 1771 pe-
riytyvän sukutilan kiinteis-
töt tarjoavat oivat puitteet 
tilojen kunnostamisen ja lisä-
rakentamisen myötä.

-Aikataulua tai tarkkoja 
tavoitteita näille suunnitel-
mille ei ole sen kummemmin 
määritelty, etenemme sen 
mukaan minkä aika ja rah-
keet antavat myöten. 

Tietokoneen näytöllä on 
navetan muutostyö, joka 
mahdollistaa entisten tuo-
tantotilojen kehittämisen itse 
suunniteltujen design-huo-
nekalujen kokoonpanoa, gal-
leriatoimintaa ja ehkä jopa 
vuokraus- ja majoituspalve-
luita varten.

Nimellä ja nimimerkillä
Pudasjärvi-lehti ja Asko Lax yhteistyöhön

-Tässä yhteydessä haluan 
kiittää kyläläisiä kannustuk-
sesta. On hienoa, että kylä-
yhteisö on ottanut meidät 
lämpimästi vastaan, rohkais-
sut ja tukenut matkan varrel-
la. Naapuriapua on ollut tar-
jolla aina tarvittaessa.

Aikaa harrastuksille
Pandemian aiheuttamat 
poikkeusolot tuntuvat suun-
nittelijankin töissä.

-Ennen matkapäiviä oli 
enimmillään satakunta vuo-
dessa, kun työmaita saattoi 
olla Kazakstanissa, Vladi-
vostokissa tai jossain muual-
la, joskus jopa useita yhtä 
aikaa. Pandemia katkai-
si matkustamisen kuin sei-
nään, mikä koitui myös on-
neksi, kun tässä kotona on 
paljon puuhaa, Lax kertoi.

 - On ollut pakko opetel-
la tekemään enemmän etä-
töitä. Toisaalta olen työsken-
nellyt kotitoimistosta käsin 
vuodesta 2003, kun silloinen 
pesti Polar Electron muo-

toilujohtajana päättyi, joten 
ihan uuteen tilanteeseen en 
joutunut.

Matkustamisesta vapau-
tunutta aikaa on tarkoitus 
jatkossa käyttää vanhojen 
harrastusten henkiin herätte-
lyyn. Mieluisan kanavan tä-
hän tarjoaa Pudasjärvi-leh-
den avustaminen.

-Piirsin ennen Iijokiseu-
tuun sarjakuvia ja pilapiir-
roksia, ja kirjoittelin pakinoi-
ta. Perheyrityksessä lehden 
kaikki työt tulivat tutuksi, ja 
toimittajana olen kiertänyt 
varmaan kaikki pitäjän kylät 
niiden yli kymmenen vuo-
den aikana, kun aikoinani 
tein juttuja ja otin niihin ku-
via, Asko muistelee. 

Nykyisen asuinseudun 
juureva maalaiselämä on in-
nostavaa seurattavaa, ja mo-
nenlaisia sattumuksia nou-
see esille päivittäin.

- Tarkoitus on alkaa har-
joitella vanhoja piirustustai-
toja ja kehittää huumoripi-
toista materiaalia aika ajoin 

lehden palstantäytteeksi. 
Ehkä joskus voisin kirjoittaa 
avustajan roolissa juttujakin, 
jos jotain mielenkiintoista 
täällä eteläisellä esikaupun-
kialueella sattuisi vastaan tu-
lemaan.

Kuhnurin vakanssilla
Asko vaimo Maija on tarhan-
nut mehiläisiä harrastuksek-
seen muutaman vuoden, ja 
tarkoitus on jatkaa mehiläis-
ten pitoa tilalla. Taipaleen-
harjun pienilmasto on suo-
tuisa ja kasvisto rikas, mikä 
luo hyvät edellytykset aro-
mikkaan hunajan tuottami-
selle.

-Naapurit ovat valitelleet, 
että tuottamamme hunajan 
säilyvyys on huono, kun as-
tia tyhjenee niin pian, Asko 
kertoi kuulemistaan kom-
menteista ja sanoi roolinsa 
rajoittuvan mehiläislaatikoi-
den nikkarointiin, nosteluun 
ja muihin apumiehen hom-
miin.

-Tilan töitä teen täysillä 

Asko Laxin työhuone sijaitsee Taipaleenharjun talon toi-
sessa kerroksessa. Tietokoneen näyttöjen pohjakuvana 
on Laxin suunnittelema ja viime vuoden lopulla valmistu-
nut hotelli iso-syöte.

kotivävyn valtuuksilla, mut-
ta mehiläistarhauksessa olen 
mukana lähinnä kuhnurin 

vakanssilla.

Heimo Turunen
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Kosamon metsästysseuran
vuosiKoKous

la 23.1.2021 klo 12 Möykkälässä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.

Koronatilanteesta johtuen maskipakko, 
muistathan turvavälit. Maskit saa ovelta.

Tervetuloa! Puheenjohtaja 

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTA- 
TUET VUODELLE 2021

ovat haettavissa 11.1. - 7.2.2021  
klo 16.00 välisenä aikana.

Hakuohjeet löytyvät osoitteesta  
www.pudasjarvi.fi/tuet

LISÄTIEDOT
Yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät:  

Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin 
puh. 040 504 3861

Yksityiset henkilöt: 
Kulttuurisuunnittelija Birgit Tolonen 

puh. 040 585 6229

www.pudasjarvi.fi/tuet

HALLINTOTOIMINTA

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
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Ei tilaisuuksia 
Käykäämme siis rohkeasti armon 
valtaistuimen eteen , että saisimme 
laupeuden ja löytäisimme armon 
avuksemme oikeaan aikaan. Hebr.4:16

Kari Holma maalannut 
Koillismaan kaikki kirkot ja kukkulat
Koillismaalaisille ja pudas-
järvisillekin tuttu, hauki-
putaalainen taiteilija Kari 
Holma juhli perjantaina 
8.1. 70-vuotismerkkipäivää. 
Holma kertoi maalanneensa 
Koillismaan kaikki kirkot ja 
kukkulat sekä mm. 12 teos-
ta Kuusamon lentokentälle. 

-Silloin maalasin poh-
joisen lentokentille noin 
30 isoa akvarelliakin. Iistä 
ja mm. Pudasjärveltä olen 
maalannut postikorttimaise-
mia. Pudasjärven kaupun-
gille maalasin näkymän Pik-
kusyötteeltä Isosyötteelle. 
Kuvassa näkyy myös tuhou-
tunut hotellikin. Kaikkiin 
tauluihini, joita on julkisissa 
tiloissa pitkälti toista sataa, 
liittyy mielenkiintoinen tari-
na, jotka aion julkistaa muis-
telmissani, kertoo Holma.

Kirjoja Holma on kir-
joittanut kahdeksan kap-
paletta. Aiheina on mm. 
merenkulkua, suursaho-
ja, kirkkoja, kulttuurikoh-
teita ja maalaistaloja. Kirk-
kojakin on nyt ikuistettu 
tai nostettu haudasta yli 60. 

Viimeisin oli Kulttuurijut-
tuja Pohjois-Suomesta, joka 
sai hyvän vastaanoton. Kir-
jahan perustuu laajoihin ar-
tikkeleihini Rantapohja-leh-
dessä vuosina 2017-2019. 
Juttusarja ”Hän jätti jäljen” 
on jatkunut vuonna 2020 ja 
jatkuu edelleen. Kirjallises-
sa tuotannossa ja kaikessa 
muussakin on ollut hyvä-
nä tukena Eeva-aviopuoli-

so, joka on julkaissut 10 kir-
jaa, joista Kari on kuvittanut 
puolet.

Juttuja Holma on tehnyt 
freelancerina jo 1970- luvul-
ta lähtien (Liitto, Oulu-leh-
ti, Koillissanomat, Ranta-
pohja). 

-Lions-kalentereita olen 
tehnyt vuodesta 1995 ja lei-
jona olen ollut vuodesta 
1974. Yrittäjien jäsen olen ol-

lut pitkään ja kuulun myös 
Oulu-seuran hallitukseen. 
Ollaan järjestämässä mm. 
valtakunnallisia kotiseutu-
päiviä tälle vuodelle, jos ko-
ronaatio suo, tuumaa Hol-
ma.

Pudasjärvelle Holma py-
sähtyy usein, kun matkus-
taa Kuusamon mökilleen.
HT

Taiteilija kari holma esitteli vajaa vuosi sitten helmikuussa Pudasjärven kirjastovierailul-
la kulttuurijuttuja Pohjois-suomesta -kirjaansa.

Metsänhoitoyhdistys Koil-
lismaan vuonna 2017 valit-
tu valtuusto kokoontui val-
tuustokauden viimeiseen 
kokoukseensa vuoden 2020 
lopulla hybridikokousmal-
lilla.

Koronatilanteen takia 
kaikki ne valtuutetut, jot-
ka pystyivät kokoontumaan 
etänä Teams-kokoukseen, 
olivat kokouksessa ns. ko-
toa käsin. Muille valtuute-
tuille oli varattu mahdolli-
suus kokoontua neljään eri 
paikkaan viranomaisten va-
ro-ohjeita noudattaen Kuu-
samoon, Posiolle, Taival-
koskelle ja Pudasjärvelle.

Valtuusto hyväksyi hal-
lituksen esittämän toiminta-
suunnitelman ja talousarvi-
on vuodelle 2021. Valtuusto 
hyväksyi myös mhy:n Koil-
lismaa ry:n sääntömuutok-
sen, jossa metsänomistajajä-
senelle näkyvimpänä osana 
on jäsenmaksuperusteiden 
muutokset. 1.1.2021 lukien 
metsänomistajien jäsenmak-
suluokat porrastetaan MT-
K:n sääntöjen mukaiseen 
6-portaiseen luokitukseen. 
Keskusjärjestön edunval-
vontamaksu sisältyy 1.1.21 
alkaen metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsenmaksuun. Kes-
kimääräinen jäsenmaksu 
nousee noin 10 euroa, joka 
on kuitenkin kohtuullinen 
panos edunvalvonnan-, jä-
senetujen ja -palvelun ta-
son nousun varmistamises-
ta. Kaikki Suomen mhy:t 
käsittelevät samat sääntö-
muutokset kokouksissaan. 

Tavoitteena on entistä tii-
viimpi ja vaikuttavampi eri-
toten Suomen ja EU:n tasol-
la. Mikäli keskusjärjestön 
vaatimaa sääntöuudistus-
ta ei olisi tehty, olisi ajau-
duttu tilanteeseen, missä 
keskusjärjestön tuki met-
sänhoitoyhdistyksille olisi 
vaarantunut. Metsänomista-
jat-edunvanvalvontaketjun 
pääajatus toteutuu sääntö-
muutoksen myötä tiiviim-
min: metsänhoitoyhdistyk-
set hoitavat asiaa kentällä, 
keskusjärjestö maakunnan, 
valtakunnan ja EU:n tasolla.

Suurin hallinnollinen 
haaste on saada kevään 
2021 hallinnonkoulutusti-
laisuudet järjestettyä, mikä-
li koronatilannetta ei saada 
selätettyä. Hallinnon kou-
lutuskierros pyritän aloit-
tamaan maalis-huhtikuussa 
terveystilanteen niin salli-
essa.

Uusi valtuusto kokoon-
tuu järjestäytymiskokouk-
seensa vuoden 2021 alussa, 
kun tilanne niin sallii. Myös 
Teams-kokous voi olla vaih-
toehtona kokoontumiselle. 
Uusi valtuusto valitsee hal-
lituksen kaudelle 2021-22. 

Valtuuston kokousta joh-
ti Veli Määttä Kuusamos-
ta. Hybridikokous onnistui 
teknisesti hyvin. Niin ko-
tioloissa kuin etäkokous-
paikoissa yhteydet toimivat 
kohtuullisesti ja normaa-
lit kokouskäytännöt saatiin 
onnistuneesti maaliin.

Antti Härkönen

Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaan valtuusto 

kokoontui

korpisen kylätalolla 
lauantaina 23.1.2021 klo 12.

Johtokunta kokoontuu klo 11.
Käsitellään vuoden 2020 toiminta ja tilinpäätös ja 

sääntömääräiset asiat.

malisen erä ry:n
vuosiKoKous

johtokunta

Muovinkeräys alkaa 
Pudasjärvellä – näin tilaat 

astian kiinteistöllesi

Kiertokaari kilpailutti Pudasjärven jätteenkuljetukset kes-
kistetysti. Keskitetyn kilpailutuksen seurauksena jäteas-
tioiden tyhjennykset halpenevat vuoden 2021 alusta jopa 
kymmeniä prosentteja. Jätemaksuissa voi säästää myös itse 
lajittelemalla materiaalina hyödynnettävät jätteet.

Kiertokaari vauhdittaa Pudasjärvellä materiaalikierrä-
tystä ja lisää hyötyjätekeräykseen muovin. Muovinkeräys al-
kaa Pudasjärven keskustassa, kun 50 asiakasta on tilannut 
muovinkeräyksen.

–Tällä hetkellä meillä on 25 tilausta muovinkeräyksestä. 
Kurenalan taajamassa olisi jopa sata taloyhtiötä tai muuta 
vastaavaa kohdetta, joissa muovipakkausten keräys suoraan 
kiinteistöltä olisi hyvä lisä asukkaiden jätehuoltoon, Pudas-
järven jätehuollon palveluneuvoja Saara Karppila Kierto-
kaaresta kannustaa.

Mitä muovia kerätään ja  
paljonko se maksaa?
Muovinkeräykseen voi lajitella vain muovipakkauksia. Muo-
via käytetään paljon elintarvikkeiden pakkauksissa, ja siten 
sitä kertyy paljon. Taloyhtiö voi säästää jätekustannuksissa 
lajittelemalla muovipakkausjätteen, koska muovista ei pe-
ritä jätteenkäsittelymaksua. Vain muovijätteen kuljetus pois 
kiinteistöltä maksaa. 600 litran kokoisen muovinkeräysas-
tian tyhjennys maksaa 4,96 euroa ja samankokoisen polt-
tokelpoisen sekajäteastian tyhjennysmaksu on 13,14 euroa. 
Kotitalouksille fyysinen muovinkeräysastia on maksuton.

Keitä muovinkeräys koskee?
Toimitamme muovinkeräysastioita Pudasjärven keskustan 
alueella sijaitseville taloyhtiöille, omakotitaloille ja omako-
titalojen jätekimpoille. Voimme ottaa muovinkeräykseen 
mukaan myös yritykset, joilla syntyy kunnan jätteenkulje-
tusjärjestelmässä kuljetettavaa muovijätettä, eli muovista 
valmistettuja tuotepakkauksia. Yritysasiakkaille keräysastia 
on maksullinen ja maksettavaksi tulee myös jäteastian tyh-
jennys eli jätteenkuljetusmaksu. Muovipakkausjätteen käsit-
tely on yrityksillekin maksuton.

Tilaa muovinkeräys
Saat muovinkeräysastian ottamalla yhteyttä Pudasjärven jä-
tehuollon asiakaspalveluun puhelimitse 08 5584 0020 tai 
sähköpostitse toimisto@kiertokaari.fi. Asiakaspalvelu on 
avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–15.

Metallia lajitellaan hyvin 
Pudasjärvellä on metallinkeräysastioita Rinki-ekopisteillä ja 
Kiertokaaren aluekeräyspisteillä. Molempien pisteiden me-
tallinkeräys on tarkoitettu pienikokoiselle metallille, esi-
merkiksi säilykepurkeille, kattiloille ja folioille.

Isot metalliesineet ja suuren määrän metallijätettä voi 
viedä maksutta joko Pudasjärven jäteasemalle Ekolanssille 
tai Pudasjärven siirtokuormausasemalle.

Kiertokaari tiedotus 
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Hyydetulvat voivat nos-
taa vedenkorkeuksia no-
peasti. Jokivarsien asukkai-
ta kehotetaan seuraamaan 
tilannetta ja varautumaan 
tulvasuojaustoimenpitei-
siin. Jäällä liikkuminen on 
tavanomaista vaarallisem-
paa suurten virtaamien hei-
kentäessä jääkantta.

Syksyn runsaiden satei-
den ja lämpimien säiden 
myötä virtaamat ovat ol-
leet normaaliin ajankoh-
taan verrattuna huomatta-
van suuria. Tämän vuoksi 
jokiin, ei ole syntynyt nor-
maalia jääkantta. Tammi-
kuussa sää on pakastunut 

ja jääkannen muodostumi-
nen jokiin on hyvässä vauh-
dissa.

Kuitenkin suuret vir-
taamat pitävät vielä joet 
monin paikoin jäättömi-
nä. Avoimet jokijaksot, 
lumisateet ja pakkanen 
edesauttavat hyyteen muo-
dostumista. Lähipäivinä 
pakkanen muuttuu pure-
vammaksi, joka voi hanka-
loittaa jokivarsien hyydeti-
lannetta entisestään.

Hyyteen aiheuttaman 
tulvan vuoksi jokivesi voi 
äkillisesti nousta raken-
nuksiin ja/tai katkaista tei-
tä. ELY-keskus kehottaa 

jokivarsien asukkaita seu-
raamaan tilannetta ja va-
rautumaan rakenteiden tul-
vasuojeluun tilanteen niin 
vaatiessa. Mahdollisten tei-
den katkeamisten takia ih-
misiä voi jäädä saarroksiin 
kiinteistölle tai pääsy kiin-
teistölle estyy. Tulvan kat-
kaiseman tien ylittäminen 
on aina vaarallista!

Liikkuminen jokijäillä 
on tavanomaista vaaralli-
sempaa, sillä suuret virtaa-
mat voivat heikentää jäätä 
yllättävistä paikoista. Jäällä 
liikkumista tulee ehdotto-
masti välttää alueilla, jois-
sa on sulaa vettä jääkannen 

Pakkaset lisäävät hyydetulvariskiä jokivarsilla

Vesi oli noussut viikonvaihteessa koskenhovin pihamaalle siinä määrin, että pelastuslai-
tos suojasi varotoimenpiteenä taloa muovilla. kiimingistä saapunut pitkällä puomilla va-
rustettu kaivinkone oli avaamassa iijoen jäähyyteen tukkimaa väylää.

koskenhoville johtava tie oli viikonvaihteessa veden vallassa. Vastarannalla Liepeen 
luontopolku oli ollut myös veden vallassa.

Oulun vaalipiirin kansan-
edustajien yhdyshenkilöksi 
vuodelle 2021 on valittu ou-
lulainen Mari-Leena Talvi-
tie. Vaalipiirin kansanedus-
tajat valitsevat vuosittain 
keskuudestaan yhdyshen-
kilön, joka koordinoi alueen 
kansanedustajien yhteisiä 
tapaamisia ja kannanottoja. 
Vuonna 2020 tehtävässä toi-
mi raahelainen Hanna-Lee-
na Mattila. 

-Oulun vaalipiirillä on 
omat vahvat erityispiir-
teensä niin osaamisen, elin-

keinojen kuin olosuhteiden 
osalta. Niiden esiin nostami-
seen tarvitaan alueen edus-
tajien ja eri toimijoiden tii-
vistä yhteistyötä. Vain sitä 
kautta voimme yhdessä 
vaikuttaa pohjoisen alueen 
elinvoimaan, liikennehank-
keisiin kuten kaksoisrai-
teeseen sekä työ- ja opiske-
lupaikkoihin, kommentoi 
Talvitie yhteistyön merki-
tystä ja tehtäväänsä.

Pudasjärvi-lehti

Talvitie Oulun vaalipiirin 
kansanedustajien yhdyshenkilöksi

päällä!

Koskenhovia  
suojattiin muoveilla 
varotoimenpiteenä
Iijoella Kurenkosken koh-
dalla vesi on noussut poik-
keuksellisen korkealle. 
Joenvarren asukkaiden 
kertoman mukaan vesi on 
reilut kaksi metriä kesän 
virtaumaa korkeammalla. 
Nuorisoseuran talo Kos-
kenhovin kohdalla joki on 
hyvin matala ja voimak-
kaan virtaamisen vuoksi 
vesi on noussut pihamaal-

le aina kivijalkaan saakka. 
Talossa asuva mieshen-

kilö oli jo huolestunut ti-
lanteesta ja varotoimen-
piteenä pelastuslaitoksen 
Pudasjärven yksiköstä käy-
tiin sunnuntaina 10.1. suo-
jaamassa taloa muoveilla. 
Ely-keskus toimesta oli Kii-
mingistä kutsuttu pitkällä 
puomilla varustettu kaivin-
kone avaamaan väylää. 

-Pyhän jälkeen veden 
pinta kääntyikin laskuun. 
Tilannetta seurataan päi-
vittäin, kertoi Koskenhovi-
toimikunnan vetäjä Jukka 
Niemelä. 

Hän muisteli, että vas-
taavanlainen talvitulva oli 
viitisen vuotta sitten, jol-
loin myös piti kaivinko-
neella avata väylää. Silloin 
ei kuitenkaan muovisuo-
jaukseen tarvinnut tur-
vautua. Joku vuosi sitten 
kevättulvan vuoksi Kos-
kenhoville jouduttiin ihmi-
siä kuljettamaan traktorilla, 
kun piha oli veden vallas-
sa. 

-Toivotaan, että vesi liik-
kuu joen uomassa, eikä 
nouse enää, totesi Nieme-
lä. HT

Suunnistajilla vilkas toimintavuosi 2020
Vuodelle 2020 Pudasjär-
ven Urheilijoiden suunnis-
tusjaostolla oli suunniteltu-
na sprinttisuunnistuskisat 
kaupungin keskustaan tou-
kokuun alkupuolelle. Ki-
sat päätettiin kuitenkin pe-
rua koronatilanteen takia. 
Toisaalta pitkälle venynyt 
kevät ja maassa sinnitellyt 
lumi olisi aiheuttanut muu-
toksia ratasuunnitelmiin 
monelta osin, joten kisojen 
siirtäminen tulevaisuuteen 
saattoi olla hyvä ratkaisu 
tältäkin kannalta. 

Iltarastitoiminta aloitet-
tiin kesäkuun alussa pe-
rinteiseen tapaan Jyrkkä-

koskelta. Keskiviikkoisin 
iltarastit keräsivät läpi ke-
sän noin 30 innokasta har-
rastajaa aina syksyyn saak-
ka. Iltarasteja pidettiin 12 
kertaa eri paikoissa ja yh-
teensä suunnistussuori-
tuksia tehtiin lähes 400 
kappaletta! Iltarastikausi 
huipentui perinteiseen Yö-
cupin osakilpailuun, joka 
pidettiin tällä kertaa Syöt-
teen Riihikummussa. Kil-
pailu keräsi reilut 80 suun-
nistajaa Oulun seudulta ja 
haastavia ratoja ja maastoa 
kiiteltiin jälleen kerran.

Kilpailuja järjestettiin 
poikkeusoloissa heinäkuun 

puolivälistä lähtien ympäri 
Suomea. Osallistujamäärää 
rajoitettiin ja lähtöjä porras-
tettiin pidemmälle ajalle ja 
näin vähennettiin kohtaami-
sia kisapaikalla. Suurtapah-
tumat, kuten Jukolan viesti 
ja rastiviikot, siirrettiin vuo-
della eteenpäin. Poikkeuso-
lojen takia kisat painottui-
vat syksylle ja arvokisoja 
olikin elo-syyskuulla lähes 
joka viikonloppu. Pudasjär-
veltä osallistuttiin kaikkiin 
SM-kisoihin, mutta aivan 
kärkisijoille ei tänä vuonna 
päästy. Parhaimpana saa-
vutuksena oli SM-viestin 
kuntosarjan voitto pudas-

järveläisille, mutta kilpa-
sarjoissa mitali- ja pistesijat 
menivät toisaalle. Aluemes-
taruuskisoissa sen sijaan mi-
talisijoja saavutettiin totut-
tuun tapaan eri ikäsarjoissa.

Yleensä olemme pitäneet 
kauden päätöstilaisuuden 
tavalla tai toisella yhdessä 
kesää muistellen, mutta ko-
koontumisrajoituksista joh-
tuen kuluneena vuonna pe-
rinne katkesi. 

Pysytään terveinä ja 
palataan kartan ja 
kompassin ääreen 
jälleen keväällä!

Lämmin kiitos kaikille 
iltarasteille osallistuneille, 

talkooväelle sekä 
muille lajia seuranneille! 

Liikunnallista vuotta 2021!

Esa Hietala
PuU Suunnistusjaoston 
puheenjohtaja

YHTEISTUULI OY:N TUULI-
PUISTOHANKKEEN INFOPISTE 
Puhuri Oy:n henkilökuntaa tavattavissa

Tiistaisin   Klo: 10–16 (19.1. – 16.3.2021)
Torstaisin  Klo: 10–16 (21.1. – 18.3.2021)

Tervetuloa keskustelemaan tuulivoima-asioista  
(Kauppatie 6, Pudasjärvi)

Yhteistuuli Oy
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Jykevä-Koti Oy:n yrittä-
jä Pauli Pähtilä Pudasjär-
ven Kollajalla on innovoinut 
uuden lukkoseinäratkai-
sun, jossa on kaikki seinäs-
sä tarvittavat ominaisuu-
det, joita ei tähän saakka 
tunnetuissa talojen seinissä 
löydy. Uudesta rakentees-
ta on tehty lujuuslaskelmat 
ja tutkittu sen tehdasmai-
sesti valmistettavat hirsi- ja 
puutaloversiot. Hän kertoo 
etsivänsä hyödyntäjää uu-
delle innovaatiolle joko yh-
teistyökumppanina tai oi-
keuksien ostajana. Pähtilän 
unelmana on teollinen ra-
kentaminen hänen uuden 
innovaation pohjalta sekä 
myös hänen kehittämiään 
tuotteita valmistama tehdas, 
joka sijaitsisi mielellään Pu-
dasjärvellä. 

-Olen ollut alalla reilut 40 
vuotta ja lukkoseinä on yli-
voimainen ratkaisu verrat-
tuna muihin, Pähtilä kertoo.

Lukkoseinä on vain puh-
dasta puuta ja puukuitueris-
tettä (Hunton). Siinä on riit-
tävä lämmön pitävyys ja se 
on kosteuden suhteen oi-
kein toimiva. Lukkosei-
nän hiilijalanjälki on todel-

la pieni ja se on erinomainen 
vientituote, jossa ei ole nau-
loja eikä ruuveja ja siihen 
saadaan jäykkä rakenne il-
man erillisiä jäykistelevyjä. 
Kaksoisrunkoon on kiinni-
tetty kaksoispontilla varus-
tetut tukevat pintapuut lo-
henpyrstöliitoksella. Seiniä 
voidaan valmistaa eri vah-
vuisina ja se soveltuu niin 
puutaloon kuin hirsitaloon-
kin.

-Tuote on hyödyllisyys-
mallisuojattu kahdella niin 
sanotulla pikkupatentilla. 
Lukkoseinää on tutkittu Ou-
lun yliopiston rakentamis-
tekniikan ja automaatio- ja 
tietotekniikan osaajien toi-
mesta ja sen on todettu täyt-
tävän nykyaikaisen rakenta-
misen normit ja määräykset. 
Yliopisto on todennut luk-
koseinän olevan helppo 
teollisesti valmistaa ja mah-
dollistavan M1-päästöluo-
kan rakentamisen, sekä 
hengittävän, mutta samal-
la tiiviin rakenneratkaisun, 
Pähtilä toteaa.

Parhaillaan on meneil-
lään eräällä paikkakunnal-
la vertailu eri puurakennus-
materiaalien kesken. Tässä 

Lukkoseinä on teollisen 
rakentamisen uusi innovaatio

Pauli Pähtilä esittelee mallikappaletta lukkoseinästä, joka 
on puhdasta puuta ja puukuitueristettä (hunton). siinä on 
riittävä lämmön pitävyys ja se on kosteuden suhteen oi-
kein toimiva.

on yhtenä mukana Pähtilän 
kehittämä lukkoseinä, jos-
sa ei ole liimoja, nauloja tai 

ruuveja.

Heimo Turunen

Monipuolista terveydenhoitopalvelua 
paluumuuttajilta 

Fysioterapian 
ammattilaiset Katri 

Virtanen ja Mari Halkola 
ovat aloittamassa 

kuntoutus- ja hoitoalan 
yrittäjätoimintaa 

Pudasjärvellä 
Lääkäriasema 

Medipudaksen tiloissa 
heti, kun muutto- ja lupa-
asiat saadaan kuntoon.

-Me tulemme taas 
-sanovat yrittäjänaiset, 
sillä he kumpikin ovat 

aiemmin toimineet 
Pudasjärvellä 

fysioterapia yrittäjinä. 

Katri Virtanen toimi Pudas-
järvellä 90-luvulla fysiote-
rapiayrittäjänä. Sen jälkeen 
on kulunut parikymmen-
tä vuotta Ouluseudulla ope-
tus- ja esimiestehtävissä. 
Eläkkeellejäänti mahdollisti 
paluun Pudasjärvelle ja yri-
tystoiminnan herättelyn uu-
delleen. Kokemusta ja osaa-
mista on kertynyt vuosien 
varrella ja Virtanen kertoo 
toiminnan aloittamisen ole-
van mukavaa tutulla paikka-
kunnalla.

-Olemme innoissamme 
yhteistyön aloittamisesta 
lääkäriaseman kanssa. Mei-
dät on otettu lämpimästi vas-
taan, toteavat Katri ja Mari. 

He vastaavat yhteiskun-
nan haasteeseen eli työu-
ria pidennetään, vaikka vain 
osa-aikaisesti, sillä eläkepäi-
viäkin aiotaan viettää.

katri-fysiokv.fi
Katri Virtasen palvelut on 
esitelty katri-fysiokv.fi, josta 
löytyvät; KokoNainen-Kat-
ri; FysioMama-Katri ja Seni-
ori-Katri. 

KokoNainen Katri-pal-
velut tarjoavat mieltä ja ke-
hoa huoltavia liikuntaryh-
miä, äideille lepohetkiä ja 
naisten hyvinvointisaunoja. 
FysioMama-palveluissa tar-
jotaan äitiysfysioterapiaan 
kuuluva kokonaisuus, jos-
sa on myös doula-palvelu ja 
pienryhmävalmennus sekä 
liikuntaryhmät. Seniori-Kat-
ri-palvelut ovat ikäihmisille 
tarkoitettuja yksilö- ja ryh-
mäterapioita sekä liikunta-
ryhmiä. 

Uusimmat tuotteet Pu-
dasjärvellä ovat kaikille so-
piva ChiBall-liikuntatunti, 

doulatoiminta, MamaMas-
sage-hoidot raskaana ole-
ville ja perheille tarkoitettu 
pienryhmävalmennus syn-
nytystä kohden. Tulossa on 
myös lääkärin lähetteellä 
lantio-selkäryhmä. 

Medikko Oy
Mari Halkolan yrityksen 
palvelut ovat esillä www.
medikko.fi -kotisivuilla, 
jotka aukeavat lähipäivi-
nä. Halkola on toiminut lä-
hes kolmekymmentä vuotta 
yrittäjänä pyörittäen kolmea 
fysioterapialaitosta, joiden 
liiketoiminnan hän on myy-
nyt. Hän toimi vielä kah-
deksan kuukautta harmoni-
sointivaiheen ajan mukana 
fysioterapeuttina sekä toi-
minnan siirtämisessä.  Myös 
Pudasjärvellä on ollut yksi 

hänen KIIFYS-yrityksensä 
toimipisteistä, joten hänkin 
on tuttu toimija pudasjär-
veläisille. 

Medikko Oy toimii val-
takunnallisesti tuottaen 
laatujärjestelmien ja liike-
toiminnan kehittämisen 
koulutusta, mentorointia, 
auditointeja ja potilasasia-
miespalveluja. Marilla on 
erittäin vankka osaami-
nen vaativan kuntoutuk-
sen (mm. neurologisten, 
tules, lantionpohjan, psyki-
atristen, geriatristen, muis-
ti-, syöpä-, sydän- ja veren-
kierto- sekä hengityselinten) 
fysioterapian toteuttamises-
ta. Hänen erikoisosaami-
sestaan hyödytään Pudas-
järvellä sekä Oulunkaaren 
ja Oulun alueella kotikäyn-
neillä, vastaanotolla ja etäte-
rapioina. HT

-Me tulemme taas, toteavat katri Virtanen ja Mari halkola, kun ovat aloittamassa fysiote-
rapia-alan yrittäjinä lääkäriasema Medipudaksen tiloissa. 

Vapaaehtoistyötä ja -toimintaa eri muodoissaan on ollut yh-
teiskunnassa käytännöllisesti katsoen aina. Perheiden, suku-
laisten, ystävien ja yhteisöjen keskuudessa on toiminut ja ku-
koistanut luontevasti vapaaehtoistyö ja siihen rinnastettava 
talkootyö. Ihmiset ovat auttaneet toisiaan ja olleet vertaistu-
kena hädän hetkellä ja muulloinkin palkattomasti oma-aloittei-
sesti ja vapaasta halustaan. Talkootyönä on tehty ajansaatossa 
mittaamaton työmäärä molemminpuolisena naapuriapuna. Yh-
teisten tilojen ja toimintapaikkojen rakentaminen, toiminnan 
ylläpitäminen ja jatkuvuuden säilyttäminen on onnistunut si-
toutuneella vapaaehtois- ja talkootyöllä.

Molemmat vapaaehtoisesti toteutettavat toiminnot ovat 
muuttaneet muotoaan nykyaikaan tultaessa. Enää ei haluta 
eikä ehditä sitoutua johonkin vapaaehtoistyöhön vuosikau-
siksi, vaan halutaan antaa oma työpanos enemmän projekti-
luontoisesti. Halutaan osallistua esimerkiksi jonkin yhdistyk-
sen toimintaan vain tietyn ennalta sovitun tehtävän keston 
ajan. Vapaaehtoistyötä tehdään lähes kaikilla yhteiskunnan alu-
eilla sosiaali- ja terveysalasta urheiluun, uskontoon, seurakun-
nan toimintaan, maanpuolustukseen, poliittiseen toimintaan ja 
ympäristönsuojeluun liittyen. Erityisen arvokasta ja kunnioi-
tettavaa vapaaehtoistyötä tekevät hiljaisuudessa pitkäkestoista 
naapuri- tai ystäväapua antavat ihmiset joko antamalla fyysistä 
työpanostaan tai toimimalla tuki- ja vertaistukihenkilöinä. Me-
neillään olevana rajoitusten erityisaikana yleishyödyllisten ta-
hojen ja yksityisten henkilöiden toteuttama asiointipalvelu ja 
yhteydenotot puhelimella tai tietokoneella ovat olleet suunna-
ton henkireikä monelle mottiin joutuneelle ihmiselle.

Vapaaehtoistyön tekeminen on antoisaa senkin takia, että 
ihminen voi itse valita sellaisen toimintamuodon, johon oma 
halu, taidot, kyvyt ja kiinnostus suuntautuvat. Vapaaehtoistyö 
ei ole pelkkää antamista ja omasta ajasta luopumista. Tällai-
sen toiminnan myötä saa tunteen tarpeellisuudesta ja hyödyk-
si olemisesta. Kokemus siitä, että on ollut omalta osaltaan li-
säämässä hyvinvointia, elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä on todella 
palkitsevaa. Yhdessä omassa vapaaehtoistyön kaltaisessa toi-
minnassani eli naapurien koirien ulkoiluttamisen ohessa olen 
saanut oivallisen tilaisuuden kaupungin ja seurakunnan luot-
tamushenkilönä kuunnella ja kuulla kuntalaisten mieltä askar-
ruttavia asioita ja kysymyksiä. Useita pienempiä ja jokunen 
suurempikin kuntalaisten ongelma on lähtenyt selvittelyyn ja 
ratkaisua kohti. Olen varsin otettu ja kiitollinen näistä mai-
nioista keskustelu- ja yhteydenottotilanteista, joissa koen ai-
dosti olevani kuntalaistemme luottamushenkilöpalvelija.

Vapaaehtoisesti 
monessa mukana

Toiminnallista ja tervettä 
alkanutta vuotta kuntalaisille  

toivottaen

Sointu Veivo

Yhteistuulen 
tuulivoimainfopiste 

avataan Pudasjärvelle
Yhteistuuli Oy avaa tiistaina 19.1. Yhteistuulen Infopisteen Pu-
dasjärvellä Kauppatie 6:ssa entisissä R-kioskin tiloissa. Infopiste 
on avoinna 19.1. lähtien maaliskuun puoleen väliin saakka tiis-
taisin ja torstaisin kello 10–16. Kaikki ovat tervetulleita keskus-
telemaan paikan päälle tuulivoima-asioista. 

Yhteistuuli Oy (Puhuri Oy:n sisaryhtiö) on suunnitellut tuu-
livoimapuistoa Pudasjärvelle. Hankkeen suurimmat maanomis-
tajat ovat Pärjänsuon ja Kivarin yhteismetsät, mutta hankealue 
ulottuu myös yksityisten maanomistajien maille. Hankkeesta 
on tiedotettu maanomistajia kahdella kirjeellä. Maanomistajat 
ovat järjestäneet myös omaehtoisen keskustelutilaisuuden ai-
heesta, jossa paikan päällä oli Puhuri Oy:n hankekehityspäällik-
kö Harri Ruopsa.

Pudasjärven kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen kaa-
voitusaloitteen syksyllä 2020. Alueella on tehty alustavia ympä-
ristövaikutustenarviointiin liittyviä luontoselvityksiä ja ne jat-
kuvat vuoden 2021 puolella.

Hankkeen uudeksi omistajaksi on joulukuussa 2020 tullut 
Yhteistuuli Oy, jonka omistajat ovat samat kuin Puhuri Oy:n 
ja hankkeesta vastaavat henkilöt säilyvät ennallaan. Puhuri Oy 
on suomalainen tuulipuistoja kehittävä ja puistojen valmistues-
sa omistajilleen sähköä tuottava yhtiö. Puhuri Oy:llä ja Yhteis-
tuuli Oy:llä on sama omistajapohja; Oy Katternö Kraft Ab, Suo-
men Voima Oy, Valkeakosken Energia Oy ja Ålands Elandelslag. 
Puhuri Oy on omistajiensa tuulivoimaosaaja ja toimii hankeen 
käytännön toteuttajana.

Yhteistuuli Oy:n tavoitteena on kehittää, rakentaa, operoida 
ja omistaa tuulivoimaa Pudasjärven kaupungissa ja lähiympäris-
tössä. Yhteistuuli Oy rakentaa tuulivoimaa tuulisille, mutta ym-
päristön ja ihmisten kannalta järkeville paikoille. 

Yhteistuuli Oy tiedotus 


