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Työtä metsien 
hyväksi kolmannessa 

sukupolvessa s. 6

Seisovat vedet saatu 
liikkeelle s. 7
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Äänestäjä
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Sinä päätät uuden 
valtuuston 

kokoonpanosta. Tässä 
sinulle yksi vaihtoehto
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-	 Ikä	34	vuotta.
-		Maanviljeliä.
-	 Ammattikorkeakoulututkinto	 liiketalouden	 koulutusohjel-
massa	oikeuden	ja	hallinnon	suuntautumisella.

-	 Perheeseen	 kuuluvat	 sisarusten	 lisäksi	 avopuoliso,	 4	 ja	 6	
vuotiaat	 lapset	 sekä	 74	 ja	 79	 vuotiaat	 vanhemmat,	 joten	
lapsiperheen	arki	on	tuttua	siinä	kuin	ikääntyvien	ihmisten-
kin	huolet	ja	tarpeet.

-	 Yhteistuumin!	 Sillä	 tiedolla,	 taidolla	 ja	 osaamisella,	 mitä	
tulevasta	 valtuustosta	 löytyy,	 on	 kehitettävä	 sellaista	 ta-
lous-	ja	elinkeinorakennetta,	mikä	turvaa	nykyiset	lähipal-
velut	 ja	 luo	 edellytykset	 myös	 palveluiden	 kehittämiselle	
asuinpaikasta	riippumatta.

TerveTuloa alkavaan kukkaloisToon

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335, 0400 239 754   

AvoinnA:
mA-pe 9-19, 
lA-su 9-16,

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Meiltä lahjakortit! 

orvokki 
10,-/ 12 kpl
15,- / 20 kpl

komeaT pelargoniaT ja 
kesTäväT markeTaT 20,-/ 4 kpl

HyöTykasviT, 
yrTiT, 

mansikan-
TaimeT

omenapuuT, 
marja- ja 
korisTe-
pensaaT!

Hyvä valikoima 
monivuoTisia 
kukkia, myös 
maxiTaimeT!

kekkilän 
puuTarHamulTa 

50l 
16,90/ 5 kpl 

lannoiTTeeT!

kaTso lisää 
FacebookisTa!

PLUSSA-TARJOUS

RAJOiTeTTU eRä!

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14, su 10-14   www.k-rauta.fi

1-.

Meiltä Kontio 
Kruiser 2.0 preMiuM 
sähKöMopot

sohvasetti Cello lille

Väreinä punainen sininen ja gold.

Cello Lille -sohvaryhmä, jossa on kahden istuttava sohva, kaksi 
tuolia ja sohvapöytä. Sohvassa ja tuoleissa on käsinojat. Mate-
riaali on harmaata Textile -kangasta ja runko terästä. Pöydässä 
on karkaistu lasikansi.

149-.

995-.alkaen

Kunnallisvaalikyytiä tarjolla Sarakylän 
alueella, ota tarvittaessa yhteyttä:

Esko Piipponen  p. 040 038 8231
Iivari Jurmu  p. 040 021 9486
Arto Tuominen  p. 040 024 4195
Jukka Särkelä  p. 040 025 5616

Keskusta Sarakylän Py.

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Volvo V70 
2,5T farmari, vm. 2003, aj. 293 500 km, 
automaatti, HIENO, juuri katsastettu, 
uudet kesärenkaat ja hyvät talvirenkaat, 
nahkasisusta, ilmastointi.   
 3800 €

Toyota Hiace 
2,5d, vm. 2007, lyhyt NELIVETO, aj. VAIN 
252 300 km, kahdet renkaat, kats. 3/21, 
työkaluhyllyt, ilmastointi, webasto kellol-
la.   11 500 € 
 sis. 24% alv

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen 
kuin tulet.

Toyota Corolla 1,3 bensa, 
viistoperä, vm. 1999, AJET-
TU VAIN 174 000 km, kahdet 
renkaat, auto on hienossa 
kunnossa.   
 2700 €

Audi A6 1,9tdi farmari, 
vm. 2004, aj. 390 200 
km, SIISTI, nahkasisusta, 
kahdet renkaat, iso huolto 
tehty.  2500 €

Toyota Corolla 1,6 ben-
sa farmari, vm. 2004, aj. 
311 020 km, HYVÄ AUTO, 
ilmastointi, kahdet hyvät 
renkaat, huollettu.   
 2600 €

Renault 19 1,4 bensa se-
dan, vm. 1995, aj. 281 300 
km, hyvin pidetty, ollut edel-
lisellä omistajalla 18 vuotta, 
kahdet renkaat. 
HALPA 600 €

Toyota Carina 1,6 bensa 
sedan, vm. 1994, kahdet 
renkaat, iso huolto tehty, 
HYVÄ KÄYTTÖAUTO. 
TARJOUS  1000 €

Tarjous koskee uusia silmälasi- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin 
etuihin eikä pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin eikä jakaa toisen henkilön kanssa.
Yksien lasien ostajalle 40 %:n alennus, kaksien ostajalle molemmat –50 %.  
Tarjous on voimassa 8.8.2021 asti.

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 010 190 200 (mpm/pvm)

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTA JALLE0€

Kaikki
SILMÄ- JA AURINKOLASIT

S I S Ä L T Ä Ä  K E H Y K S E T  J A  L I N S S I T

OSTA 1 –40 %saat

saat

OSTA 2 –50 %molemmat

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

• Mitsubishi electric  
ilmalämpöpumput ja  
ilma-vesilämpöpumput

• Uponor putkiremontit

• Muut LVI työt

A&H Lämpötekniikka Oy
041 317 9114
Info@ahlampo.fi

Varmasti järkevään hintaan,  
soita ja kysy tarjous!

-maanmuokkaukset
-ojankaivuut
-piennartien kaivuut
-ym. kaivuu ja 
 maanrakennustyöt

METSÄTYÖ KUOPUS OY
93277 Iinattijärvi • 040 7039826, 040 7018145 • metsatyo.kuopus@gmail.com

PUUNKORJUU-
PALVELUT 
nykyaikaisella 
korjuukalustolla

KAIVINKONETYÖT

Keskustan  
ehdokkaat 

xxxxxxxxxxx

1. Turvaamme tasa-arvoiset mahdollisuu-
det hyvään elämään kaikkialla Suomessa.
Työpaikkoja, peruspalveluja, koulutusmah-
dollisuuksia, liikenneyhteyksiä ja nopeat
verkkoyhteydet on oltava koko maassa.

2. Vastaamme ihmisten toiveisiin useamman
paikan elämästä. Jotta arki sujuu, etätyö-
mahdollisuuksia pitää luoda ja parantaa,
panostaa teihin ja verkkoyhteyksiin ja hyö-
dyntää rohkeasti tekniikan mahdollisuuksia.

3. Meille on tärkeää, että ihmiset luottavat ja
osallistuvat päätöksentekoon. Edistämme
aktiivista kuntalaisuutta. Tämä tarkoittaa
mm. kuntalaisten kuulemista ja oma-aloit-
teista vaikuttamista, sujuvaa tiedonkulkua
ja tekniikan laajempaa hyödyntämistä.

4. Kun perheet voivat hyvin, yhteiskuntakin
voi hyvin. Rakennamme kuntia, jotka otta-
vat huomioon erilaisten perheiden tarpeet,
myös yksinasuvien. Tämä tarkoittaa mm. lä-
hipalveluita ja kohtuuhintaista asumista eri-
laisiin elämäntilanteisiin, matalan kynnyksen
kotiapua, lapsiperheiden palveluihin panos-
tamista sekä lähikouluja ja -päiväkoteja.

5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen on olta-
va laadukkaita ja ne pitää saada läheltä
jokaiselle, vauvasta vaariin ja muksusta
mummoon. Samalla terveyden ja hyvin-
voinnin eroja on kavennettava. Vain näin ta-
kaamme onnistuneen sote-uudistuksen.

6. Oppiminen, kulttuuri ja liikunta ovat tär-
keä osa jokaisen hyvää elämää ja alueen
elinvoimaa. Niihin pitää olla mahdollisuus
jokaisessa kunnassa kuntalaisen tulotasoon
katsomatta.

7. Kunta on alueensa tärkein elinvoiman ke-

hittäjä. Kuntien on oltava hyviä työnantajia, 
yritysmyönteisiä toimijoita ja aktiivisia elin-
keinoelämän mahdollistajia. Tämä tarkoittaa 
mm. yrittäjyyttä ja investointeja tukevaa
kaavoitusta, ennakkoluulotonta yhteistyötä
sekä apua työllistämiseen.

8. Huolehdimme siitä, että kunnan asiat
jäävät tuleville sukupolville paremmas-
sa kunnossa kuin ne nyt ovat. Tämä pä-
tee kaikkeen – niin talouteen, ympäristöön,
kunnan kiinteistöihin kuin palveluihinkin.

9. Meille järkivihreys on kunnissakin käy-
tännön tekoja. Huomioimme luonnon kaa-
voituksessa vapaaehtoisia ja kannustavia
keinoja suosien, käytämme vastuullisesti
tuotettua lähiruokaa ja uusiutuvia kotimai-
sia energianlähteitä ja suosimme etätyötä.
Kuntien ilmastotyö on sekä pieniä tekoja että
suuria innovaatioita. Siirrämme puheen ja
teot ilmastoahdistuksesta ilmastoinnostuk-
seen. Etsimme ratkaisuja ja vahvistamme
tulevaisuususkoa.

10. Huolenpito ja vastuu lähimmäisistä
ovat tärkeä osa ihmisyyttä. Kuntien tulee
tukea järjestöjä, jotta niillä on mahdollisuus
toimia ja tehdä hyvää. Tämä tarkoittaa mm.
toiminnan puitteiden tarjoamista ja kump-
panuussopimuksia.

Tutustu ehdokkaisiimme

ja muuta tekstiä tähän jos

tarvitsee.

Keskustan vaaliteemat

(Tähän vaikka apila omilla kuvilla:)

(Tähän paikalliset teemat)

Reijo Talala

89

Laadukkaat peruspalvelut saatava  
tasa-arvoisesti omasta kunnasta
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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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 23.5. kello 10. Toimittaa 
Eva-Maria Mustonen, avustaa Timo Liikanen, kanttori-
na Elias Niemelä. Messuun voi osallistua kirkkosalissa 20 
henkeä ja isossa kahviossa 15. Tilaisuus striimataan YouTu-
be-kanavan kautta.  
Lapsiparkki pe 21.5. kello 9.30–12. Voit tuoda 1–6-vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217, 
Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan. 
Lasten kevätkirkko ke 26.5. kello 10 YouTube-kanavalla. 
Ystävän kammari to 20.5. kello 12–13.30 seurakuntatalon 
pihalla. Mukavaa yhteistä ohjelmaa ja pientä tarjoilua hyvän 
sään salliessa. Huonolla ilmalla olemme sisällä, jolloin osal-
listujarajoitukset ovat voimassa (max. 15 henkeä). 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.  
Sarakylän hautausmaan siivoustalkoot ma 24.5. kello 
16. Talkoolaisille tarjolla kahvit ja nuotiomakkarat.  
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: Aili Mirjami Pekkala 88 v, Rauni Irmeli Piri 86 
v, Eero Isola 85 v, Esko Lasanen 84 v, Pentti Matias Pesälä 
79 v, Anneli Elisabet Taipale 66 v, Eeva Kaarina Berg 65 v. 

Näinä keväisinä viikkoina olemme saaneet 
viettää ja juhlistaa hyvin merkittäviä tapah-
tumia paitsi kirkkovuodessa, myös muissa-
kin merkeissä.

Kirkkovuoden kulku on edennyt sii-
hen vaiheeseen, että ristiinnaulitsemisen ja 
pääsiäisen tapahtumista on kulunut jo 40 
päivää ja Helatorstaina iloitsimme ja juh-
listimme Kristuksen taivaaseenastumis-
ta. Ja tulevana lauantaina kirkkovuoden 
pääsiäisjakso päättyy ja siirrymme hellun-
taijaksoon – sunnuntaina iloitsemme ju-
malanpalveluksessa Pyhän Hengen vuo-
dattamisesta.

Mutta tällä kertaa nostan tässä kirjoi-
tuksessani erityisesti esille viime sunnun-
tain, joka oli myös kaatuneiden muisto-
päivä. Täällä Pudasjärven hautausmailla on 
suuret sankarihauta-alueet. Näissä hau-
doissa lepäävät ne Suomen puolesta aika-
naan taistelleet urheat sotilaat, jotka eivät 
taisteluista enää omiin koteihinsa palan-
neet. He saivat kutsun taivaan kirkkauteen 
julmalla ja raa´alla tavalla, sodassa. Heidän 
uhrinsa on merkityksellinen meille jokai-
selle. Saamme elää vapaassa ja itsenäises-
sä maassa. Saamme tunnustaa julkisesti 
uskoamme ja saamme luottaa valtionhal-
lintomme oikeudenmukaisuuteen ja yh-
teiskunnan toimivuuteen. Näin ei ole kai-
kissa naapurimaissamme. Ilman taistelleita 
ja uhrinsa antaneita sotilaitamme näin ei 
välttämättä olisi meilläkään.

Sodassa ja sen taisteluissa tapahtui pal-
jon ihmeellisiä asioita, jopa ihmeitä. Tällai-
sia silminnäkijä- ja kokijatarinoita löytyy 

kirjallisuudesta paljon. Taistelun tilanteen 
näyttäessä epätoivoiselta, tappion varmal-
ta, tapahtuu yhtäkkiä jotakin, mikä muut-
taa taistelun kulun. Tapahtuma, jota mikään 
sotataktinen tai muu inhimillinen toiminta 
ei voinut selittää. Tapahtui Jumalan ihmei-
tä. Suomen sotilaat eivät taistelleet yksin, 
heillä oli tukenaan paitsi toinen toisensa, 
myös suuri Jumalamme. Hän varjeli ja Hän 
suojeli, mutta joitakin Hän myös kutsui tai-
vaan kotiin.

Johanneksen evankeliumin luvussa 15 
sanotaan näin: ”Sen suurempaa rakkautta 
ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa hen-
kensä ystäväinsä edestä.” Ja sen uhrin nämä 
taisteluissa kaatuneet antoivat. He olivat 
varmasti peloissaan, kauhuissaan, he ru-
koilivat, he eivät voineet tietää kohtaloaan. 
Ja he antoivat henkensä ystäväinsä edestä. 
Myös niiden tulevien sukupolvien edestä – 
eli meidän – joista he eivät itse voineet mi-
tään vielä tietää.

Heidän ansiostaan meillä on itsenäi-
nen valtio nimeltään Suomi. Sitä kiitollisuu-
den velkaa saamme maksaa paitsi muista-
malla kaatuneita heidän muistopäivänään, 
myös pitämällä huolta siitä alati pienene-
västä veteraanijoukosta, joka vielä keskuu-
dessamme elää. He ovat ansainneet kaiken 
sen, mitä voimme heidän hyväkseen tehdä.

Olen itse veteraanin poika. Isäni taiste-
li muiden ikäistensä nuorten miesten kans-
sa taisteluja, joiden lopputulosta he eivät 
voineet taistellessaan tietää. Me tiedäm-
me sen nyt. Oma isäni sai palata sodasta 
terveenä; edes henkisiä vammoja saamat-

ta. Sodasta hän ei kuitenkaan koskaan pu-
hunut. Ne kokemukset olivat hänessä niin 
syvällä, niin voimakkaina, ettei niiden esiin 
nostaminen ollut mahdollista. Ne mielensä 
sopukoissa olleet menneiden tapahtumien 
kauhut hän vei mukanaan hautaan noin vii-
si vuotta sitten.

Jokainen taisteluissa kaatunut ja jokai-
nen keskuudessamme vielä elävä vete-
raani on ansainnut kaiken kunnioituksen 
ja arvostuksen, minkä vain voimme heil-
le osoittaa. On asioita, joita ei koskaan saa 
unohtaa. Kunniavelkamme Itsenäisen Suo-
men meille varmistaneille miehille ja naisil-
le on sellainen.

Virren 577 sanoin: 
Sun kätes, Herra voimakkaan suo olla turva 
Suomenmaan niin sodassa kuin rauhassa ja 
murheen onnen aikana.

Oi Herra, käy sä siunaamaan nää rannat 
rakkaan synnyinmaan. Suo aina rauha suloi-
nen ja estä sota verinen.

Suo että sanas kirkkaana saa keskelläm-
me kaikua, ja kautta sukupolvien suo soida ni-
mes kiitoksen.

Kiitollisuudella kaikkia 
kaatuneita ja veteraaneja 

siunaten ja muistaen

Jari Valkonen
seurakuntapastori ja 
veteraanin poika

Suurten tapahtumien aikoja

Metsuri

Esko
LASANEN

s. 8.3.1936 Pudasjärvi
k. 27.4.2021 Pudasjärvi 

Kaipaamaan jäivät

lähiomaiset

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnäollessa.

Lämmin kiitos osanotosta 
suuressa surussamme.

Niin 
ilosta 
kuin 

surusta
ILMOITA 

PUDASJÄRVI-
LEHDESSÄ 

Hirsikampuksen yhtenäis-
lukiosta valmistui tänä ke-
väänä 36 ylioppilasta.

Ervasti Noomi, Haataja 
Eetu, Hanhela Essi, Hank-
kila Pauli, Hemmilä Jenna, 
Hirvasniemi Anni, Hyvä-
rinen Vilma, Hökkä Julia, 
Juutinen Aleksi, Kellolam-
pi Sakari, Kemppainen Jen-
ni, Koivukangas Iida, Ko-
samo Ossi, Kälkäjä Veera, 
Laakkonen Kasper, Lehto-

la Riikka, Liikanen Minna-
liina, Lohilahti Sami, Löp-
pönen Luukas, Manninen 
Jenna, Niemelä Pieta, Nis-
kala Noa, Ojala Aliina, Oja-
la Juho, Pätsi Emma, Ranua 
Juri, Riikola Sonja, Ronkai-
nen Jussi, Ruokangas Jaak-
ko, Räisänen Salla-Maaret, 
Saarijärvi Mika, Sainsalo 
Moona, Salmi Niko, Takki-
nen Tinja, Tuohimaa Han-
nes, Vääräniemi Reino. 

Hirsikampukselta 
36 ylioppilasta

Metsäpalveluyrittäjä Timo 
Kerälä vietti 60-vuotismerk-
kipäivää tiistaina 4.5. Koro-
na-ajan vuoksi hän juhli sitä 
perhepiirissä Naisjärven 
mökillään veljen ja veljen-
pojan kanssa kalastellen 
ym. muisteloiden merkeis-
sä. Juhlakahvit juotiin myös 
sisarusten ja omien tyttärien 
kanssa.

-He ovat minulle tärkei-
tä ja heidän avullaan olen 
päässyt elämän vaikeistakin 
kriiseistä yli.

Veteraanityö on ollut Ke-
rälän sydäntä lähellä. Hän 
on ollut aloitteentekijänä 
ja puuhaihmisenä jo neljän 
vuoden ajan järjestämäs-
sä Pudasjärven lionsklubin 
hirviarpajaiset, joiden tuotto 
on mennyt Sotaveteraanien 
ja sotainvalidien hyväksi.

-Ari Rantalan vetämäs-
sä yhteisluvassa arpajais-
voittolihojen lahjoitus on 
huomioitu koko arpaisten 
toteuttamisen ajan, kertoi 
Kerälä. 

Aktiivisena hirvien met-
sästystoimintaan osallis-

tuvalla Kerälällä on myös 
selvä mielipide Riistanhoi-
toyhdistyksen ja Riistanhoi-
topiirin nykyisistä kaatolu-
pamäärien ratkaisuista, jota 
hänen mielestään pitää kat-
sella yhteistyön merkeissä.

-Jos tilanne on se, ettei 
kaikilla alueilla ole hirviä 
yhtä paljon, niin ei ole myös-
kään järkevää antaa kaikille 
alueille samoja lupamääriä. 
Ne tasaantuvat jossakin vai-
heessa, kun maltti pidetään 
päällä, toteaa Kerälä.

Metsäpalvelu- 
yrittäjänä
Timo Kerälä on toiminut 
koko ikänsä metsäalalla. 
Hän valmistui vuonna 1979 
metsätalousteknikoksi. Sen 
jälkeen hän ehti työsken-
nellä metsäalalla lähes kol-
men vuosikymmenen ajan 
ennen yrittäjäksi ryhtymis-
tään. Metsähallituksessa 
hän teki lähes kaikkia mah-
dollisia metsään liittyviä 
töitä, muun maussa kiersi 
ympäri Suomea tekemässä 
maanmuokkaukseen ja ve-

Timo Kerälä 60 v
Monipuolista metsäalan palvelua 

siensuojeluun liittyviä työ-
tehtäviä.

E&A Metsä-Kerälä Oy 
yrityksen taustalla on pit-
kä alan työkokemus. Yrit-
täjyyttä hän opiskeli Työ- 
ja elinkeinotoimiston kautta 
järjestetyssä koulutuksessa. 
Yritys tarjoaa asiakkailleen 
kaikki ne palvelut, jotka liit-
tyvät metsään ja metsän-

hoitoon; muun muassa 
leimaamispalvelua, taimi-
konhoitoja sekä metsänvil-
jelyä. Loppukesästä ja syk-
syisin Kerälää työllistää 
aurausviittojen tekeminen. 
Myös joulukuusien myynti 
on ollut useina vuosina oh-
jelmassa. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Sotaveteraanien edustajana Esko Törmänen 
kiitti Timo Kerälää hirviarpajaisten hyväksi tekemästään 
työstä, joista on tullut merkittävä lahjoitussumma Sotave-
teraaneille ja -Invalideille.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

P U D A S J Ä R V I    
24.5.-29.5.

 

Salon Lakkitehtaan
keväthattuja

Tervetuloa
ostoksille!

TÄYTETYT
KESÄKURPITSAT
rEsEpTi K-rUOKA.Fi/rEsEpTiT 
TAi K-rUOKA-sOVELLUs

Tavallista parempia

MAKUJA

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 ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 20.-23.5. ELLEI TOISIN MAINITA

399
rs

pKT 4.-2 pl

-19%
Plussa-kortilla -23-30%

Plussa-kortilla

Naughty BRGR
nAUdAn  
hAMpUrilAiSpihvi
2 kpl/280 g (14,25/kg)

Pepsi Max ja 7UP
virvOiTUS-
JUOMAT
1,5 l (1,07/l) 
sis. pantit 0,80

790
KimppU

piOniKiMppU
3 kpl, Ranska/Hollanti

Ilman Plussa-korttia  
2,49-2,69 pl (1,39-1,53/l) sis. pantin 0,40

249

Valio
vOi  
nOrMAAliSUOlAinen
500 g (4,98/kg) 
Rajoitus 2 pkt/talous

Ilman Plussa-korttia  
3,09 pkt (6,18/kg)

499
ps

nAUdAn  
JAUhelihA 10 %
600 g (8,32/kg)

099
Kg

KeSäKUrpiTSA
 Espanja

099

Atria

ATrilli 
grilliMAKKArA 
400 g (2,48/kg)

pKT 199

SipUli- 
nippU
Suomi

nippU SUOMI

1195
Kg

K-ruokamestarin
peKOnipOSSU

Voimassa TO-LA 20.-22.5.

SUOMI 299
Kg

Kariniemen
KAnAnpOJAn 
grillibOxiT

n. 1,7 kg

2595
Kg

TUOre SUOMAlAinen
SiiKAfilee
Merenkurkku, 

Suomi, säävaraus

Voimassa TO-LA 20.-22.5.

SUOMI

erä

pOSTipAlvelUT 
lÖYdäT 

nYT MeilTä.
pOSTin AUKiOlOAJAT:

MA-pe 7.00-20.30
lA 7.00-18.00

SU 10.00-14.00

Sään lämpeneminen kiih-
dyttää lumen sulamista ja 
ennusteissa luvataan myös 
vesisateita. Iijoen tulvasta 
ennustetaan keskimääräistä 
suurempaa. Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus ja Tulva-
keskus kehottavat varautu-
maan tulviin.

Iijoen valuma-alueen lu-
men vesiarvo on keskimää-
ristä hieman pienempi. Yö-
pakkaset ja viileät kelit ovat 
viivästyttäneet lumien su-
lamista. Lähipäiville on 
ennustettu selvästi läm-
pimämpää keliä. Lumet tu-
levat sulamaan nopeasti ja 
virtaamien ennustetaan kas-
vavan jopa runsaslumista 
edelliskevättä suuremmiksi. 
Iijoen tulvasta ennustetaan 
siten keskimääräistä suu-
rempaa.

Jongun alueella veden 
arvellaan nousevan Länsi-
rannantielle. Tulvan arvi-
oidaan olevan huipussaan 
hieman toukokuun puolivä-
lin jälkeen. Mikäli Iijoelle tu-
lee runsaita sateita, Jongun 
alueella tieyhteydet voivat 
olla poikki tavallista pitem-

ELY-keskus ja Tulvakeskus 
kehottavat varautumaan tulviin

pään.
Koillismaalla tulvan 

suuruus riippuu paljolti tul-
va-aikaisten sateiden mää-
rästä. Yöpakkasia ei ole en-
nusteen mukaan tulossa 
hidastamaan tulvan kehitty-
mistä, kuten 2020 keväällä. 
Runsaat tulva-aikaiset vesi-
sateet pahentavat tulvaa.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus seuraa vesiti-
lannetta ja on valmistautu-
nut kevättulviin.

ELY-keskus kehottaa tul-
variskialueilla asuvia varau-
tumaan tulviin erityisesti 
Kuiva- ja Iijoella poistamal-
la irtotavarat tulva-alueil-
ta ja varautumalla kiinteis-

töjen suojaamiseen. Iijoella 
tulva tulee nousemaan ta-
vallista nopeammin. Erityi-
sesti Jongun alueella tulee 
varautua myös mahdolli-
seen Ruottisenharjuntien 
katkeamiseen.

Ely-keskus tiedotus

ELY-keskus kehottaa tulvariskialueilla asuvia varautumaan tulviin erityisesti Kuiva- ja Ii-
joella poistamalla irtotavarat tulva-alueilta ja varautumalla kiinteistöjen suojaamiseen.

Keskustan
kyläkierrokset
jatkuvat
la 22. ja su 23.5.
Lauantai 22.5.
Hetepirtti klo 10-11
Kipinän koulu klo 11.30-12.30
Tori, Kurenalus klo 13-14
Aittojärven koulun th klo 14.30-15.30
Siuruan laavu klo 16-17

Sunnuntai 23.5.
Syötteen kylätalo klo 10-11
Pintamon kylätalo klo 12-13
Hirvaskosken koulu klo 13.30-14.30
Ervastin nuotiopaikka klo 15-16
Korpisen kylätalo klo 17-18
Puhoksen Möykkälä klo 18.30-19.30

Ilmoituksen maksaja: 
Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö ry

Kahvi- ja/tai
makkaratarjoilu.

Tule porisemaan!

Säilytetään turvavälit!
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Siivoushaasteen tiimoilta raiteille ja oleskelupaikoille
Keskustan valtuustoehdok-
kaalta tuli mainio haaste kai-
kille valtuustoehdokkaille 
osallistua vähintään tunnin 
verran yhteisten ja yleisten 
paikkojen siivoustalkoisiin. 
Otin heti haasteen vastaan ja 
Minni-koiran ulkoiluttamis-
lenkin varrelta tuli näppäräs-
ti kerättyä pussillinen lumen 
alta paljastunutta monenlai-
sista tavaraa. Seuraava hara-
vointi- ja roskien keräyskohde 
oli Pudasjärven uimarannan 
laavun ympäristö. Siivouska-
verini Mikko Liehun kanssa 
olimme työmme loppusuo-
ralla, kun paikalle saapuivat 
Kerttu ja Hannu Simu sekä 
muutamia uimarantaan tu-
tustumiskäynnille piipahta-
neita kesän odottajia. Tulijat 
saivat todeta laavun olevan 
siistissä käyttökuosissa ja val-
mis suurempaa kohentamista 
varten.

Poisheitetyt roskat saivat 
minut miettimään niitä asioi-
ta, joiden eteen olen nykyise-
nä ja mahdollisena tulevana 
valtuutettuna valmis panos-
tamaan kaikilla käytössä ole-

villa voimavaroillani. Lapsen 
käytetty vaippa, tutti ja pari 
lelua muistuttivat kokonais-
valtaisesta varhaiskasvatuk-
sen ja perhetyön tukemisen 
tärkeydestä. Tyhjä lääkepa-
ketti herätti ajattelemaan ter-
veydenhuollon ja sosiaali-
palvelujen sekä vanhustyön 
merkitystä. Samoin kuin päih-
de- ja mielenterveyden aikai-
lemattomaan hoitoon pääsyn 
ehdottomuutta. Näiden pal-
velujen laadukkuus, helppo ja 
nopea saatavuus on taattava 
koko kunnan alueella asuville 
ihmisille. Muutama koulutar-
vike ja ojan pohjalle vierinyt 
pallo herättivät ajattelemaan 
lasten ja nuorten opiskelun ja 
vapaa-ajan toimintojen ja pal-
velujen monipuolistamista ja 
turvaamista. Oman paikka-
kunnan yritysten tuotteiden 
käärepaperit ja laatikot kertoi-
vat yritystemme ja niissä työs-
kentelevien kuntalaistemme 
suuresta merkityksestä ylei-
seen hyvinvointiin, elinvoi-
maan, tekemisen intoon selkä 
paikkakuntamme kiinnosta-
vuuteen nyt ja tulevaisuudes-

Sointu Veivo, Fatma ja Emin Akkoc sekä Kerttu ja Hannu 
Simu Pudasjärven laavulla tyytyväisinä Sointu ja Mikko 
Liehun talkoosiivouksen työnjälkeen

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n kevätkokous
Pudasjärven Perussuoma-
laiset ry:n kevätkokous jär-
jestettiin lauantaina 15.5. 
jo tutuksi tulleella Liepeen 
pappilan väentuvalla. Ko-
kouksen avasi yhdistyksen 
puheenjohtaja Mirka Väyry-
nen. Avauspuhe sisälsi huo-
mioita yhdistyksen tilantees-
ta tuleviin kuntavaaleihin. 
Perussuomalaiset lähtevät 
vaaleihin varsin hyvistä läh-
tökohdista.

Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Paula Soro-
nen, tilinpäätöksen vahvis-
tamisen ja vastuuvapauden 
myöntämisen osalta toi-
mi puheenjohtajana Han-
nu Pulkkanen. Toiminta-
kertomukset kuultiin niin 
yhdistyksen kuin valtuusto-
ryhmän osalta ja ne vahvis-
tettiin. Yhdistyksen toimin-
takertomuksessa todetaan 
seuraavasti: ”Toimintavuosi 
on ollut kokonaisuutena ak-
tiivista ja määrätietoista te-
kemistä. Meillä on hyvähen-
kinen, yhteistyökykyinen ja 
positiivisen jämäkällä otteel-
la asioihin tarttuva paikal-
lisyhdistys. Kuntavaalitulos 
tulee aikanaan kertomaan, 
millä tavoin tinkimätön 
työ näyttäytyy kuntalaisil-
le sekä millaisella puolueko-
koonpanolla ja arvopohjalla 
kunnassa jatkossa päätök-
siä tehdään. Pudasjärven Pe-
russuomalaiset ry on valmis 
ottamaan vastaan vastuun 
kaupungin suurimpana puo-
lueena, mikäli kuntavaaleis-
sa se mandaatti meille suo-
daan.”

Kokousväki kävi vilkas-
ta keskustelua kaupungin 
asioista, näitä aiheita ovat 

myös kuntalaiset vahvasti 
ottaneet tapahtumissa esil-
le. Viikonloppupäivystyksen 
palauttaminen, toripaikka, 
kiinteistöjen kunnossapito 
ja tyhjät kiinteistöt, Siuruan-
joen mahdollinen kaavoit-
taminen, talouden haastava 
tilanne ja paikallisten yrittä-
jien huomioiminen työura-
koissa olivat muun muassa 
keskusteluissa esillä. 

Perussuomalaisten halli-
tukseen kuuluu puheenjoh-
taja ja seitsemän varsinais-
ta jäsentä, joilla jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. 
Hallituksen kokouksissa on 
läsnä- ja puheoikeus myös 
varajäsenillä, joten laajalla 
joukolla paikallistasolla lin-
jauksia ja päätöksiä tehdään. 
Hallituksen kokoonpanoa 
täydennettiin seuraavasti: 
aiemmin varajäsenenä toi-
minut Soronen valittiin var-
sinaiseksi jäseneksi ja uusina 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Paula Soronen ja sih-
teerinä Elleni Käsmä.

Kokoukseen osallistujia: Pertti Manninen, Kaisu Heikkinen, Arja Vähäkuopus, Marika Sil-
lanpää, Jenni Sillanpää, Tatiana Huitsi ja Seppo Huitsi.

varajäseninä aloittivat Han-
nu Pulkkanen, Hannu Nissi 
ja Tero Väyrynen. Hallituk-
sen jäseninä ovat toimineet 
vuoden alusta Juho Kello-
lampi (vpj), Marko Sarajär-
vi, Marika Sillanpää, Kaisu 
Heikkinen, Seppo Huitsi ja 
Jukka Puurunen sekä varajä-

seninä Tatiana Huitsi, Reino 
Niskasaari, Aino Asikkala ja 
Pentti Perttunen, yhdistyk-
sen sihteerinä ja talouden-
hoitajana toimii Elleni Käs-
mä.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

Tässä aluksi pientä histo-
riaa, jota olen selvittänyt 
kaupungin entisiltä työn-
tekijöiltä. Vuonna 2012 
toukokuussa ulkoistettiin 
yleiset alueet ja myös lii-
kuntapaikat. Aikaisem-
min oli jo liikuntapaikko-
jen kunnossapito siirtynyt 
sivistystoimelle.  

Sivistystoimen rahat 
eivät riittäneet ja sitten 
liikuntapaikkojen kun-
nossapito siirrettiin ta-
kaisin tekniselle puolelle. 
Samaan aikaan oli tun-
tuva määrärahan piene-
neminen talousarviossa, 
vaikka lupaus oli, että ta-
lousarvio pysyy toteutu-
neiden kustannusten ta-
solla. Viimeinen muutos 
eli taas siirto liikuntatoi-
melle takaisin tapahtui 
muistaakseni 2015 talous-
arviossa. Tämän jälkeen 
liikuntapaikat ovat olleet 
koko ajan osa sivistystoi-
men budjettia.  

Tässä vaikeassa talou-
dellisessa tilanteessa ja 
viranhaltijoiden ja luot-
tamushenkilöiden epätie-
toisuuden vallitessa missä 
mitkäkin rahat kulkevat, 
kuten talouden sopeut-
tamisohjelman aikana on 
tullut esille - on parem-
pi että liikuntapaikkojen 
hoito siirretään takaisin 
tekniselle puolelle, koska 
liikuntapaikkarakentami-
nen on selkeästi teknisen 
toimen osa-aluetta. Tämä 
ratkaisu selkiyttäisi meno 

– ja tulovirtojen seuraa-
mista myös virkamiesko-
neistossa - luottamishen-
kilöistä puhumattakaan. 

Liikuntapaikkojen 
kunnossapidon valvon-
ta on nykyään sivistystoi-
men alaista toimintaa, ja 
itse näkisin sen kyllä ole-
van osa teknisen toimen 
kokonaisuutta. En tiedä 
mitä säästöjä tai raken-
teellisia ratkaisuja on jos-
kus haettu tällä muutok-
sella. Ilmeisesti tämä on 
tehty silloin kuin tehtiin 
teknisen toiminnan totaa-
linen alasajo.   

Tämä tilanne, jossa 
kunnossapito, valvonta ja 
suunnittelu olisi osa tek-
nistä toimea, tämä koko-
naisuus selkeyttäisi eri-
laisten sopimusten tekoa 
ja nopeuttaisi myös eri-
laisten reittien luvitusta, 
koska lupien hakija oli-
si samaa organisaatioita 
kuin sopimusten tekijä. 
Otetaan tässä esimerkiksi 
pitkään puhuttu Pytkyn 
pisto, kelkkareitti pätkä, 
johon ei ole nyt voitu ta-
loudentasapainottamises-
sa tehdä lopullisia suun-
nitelmia.  

Yhteistyöterveisin 
Marko 
Koivula 
kuntavaali-
ehdokas 
(Keskusta)

Liikuntatilojen
kunnossapito 

kokonaisuudessaan 
teknisen toiminnan alle

5 ja 6 metrin noutopaloista.
Värit musta, ruskea ja valkoinen.

Myös saumattomat puolipyöreät kourut. 
 - Alastulot pyöreät ja kantikkaat
 - Piippujen suojahatut
 - Seinä- ja kattotikkaat
 - Kattosillat, lumiesteet. 

Kimmo ja Matti Mäki Ay
P. 040 506 9227    www.peltimies.com

VesiKourut alk. 3 €/m

ti 25.5. Klo 11-16 
PudAsjärVen torillA

sa. Kuntamme taloutta voi-
mistavaan yritystoimintaan, 
yhdistystoimintaan ja työlli-
syyteen ei tuhlata koskaan lii-
kaa voimavaroja.

Äkkiseltään ei uskoisikaan 
miten tärkeitä ja vakavasti 
otettavia asioita poisheitetyt 
tavarat nostavat pohdittavak-
si ja aikanaan toimeenpan-
tavaksi. Ympäristön siistinä 
pitäminen on perusaskel Pu-

dasjärven upean luonnon ja 
sen tarjoamien monimuotois-
ten antimien ja käyttömahdol-
lisuuksien kunnioittamiseen 
ja asianmukaiseen hyödyntä-
miseen asumisessa, yrittämi-
sessä ja matkailun kehittämi-
sessä.

Sointu Veivo
Kuntavaaliehdokas, 
(Keskusta)

PUDASJÄRVI -lehti
UUDET YHTEYSTIETOMME 

1.1.2021 LÄHTIEn:
ILMOITUKSET: KalevaMedia, Kimmo Patosalmi

p. 0400 266 556, kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

PÄÄTOIMITTAJA: VKK-Media Oy, Heimo Turunen, 
p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

SIVUnVALMISTUS:  
VKK-Media Oy, Katariina Niemitalo

p. 050 382 6585, ilmoitukset@vkkmedia.fi
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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

PERJANTAI-LAUANTAI 
21.-22.5.

MAANANTAI-ToRsTAI
24.-27.5.

Kungs 
AUToNPEsUhARJA
teleskooppivarrella 

1595

115

995

100

699

249

100

350

499

500 2 pkt/talous

pkt

595

2 pkt

pss tanko

199 199250

2 pkt/talous

prk195

kg

295

199

249

150

125

pkt

prk

279
pkt

695

350

pss

kgkg

599
kg

prk

pkt

pss

kg

kpl

100

199
pkt

pss

pkt

ras

895
kg 250 595

kg

100 249
pkt

2 kpl

3 prk

4 pkt

3490 3995 2390

1990 4290 2990

2990 5495 1090

1990 1490 2990

2 pkt

MA-TI 24.-25.5.            KE-To 26.-27.5.

PE-To 21.-27.5.

2,7 l

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l

650 1695

NEKTARIINI
500 g
rasia

PUUTERvA
esim. 2,5 l

2995

Bonne
ANANAs- tai 
MUsTIKKA-

MEhU 
1 l

PE 21.5.       LA 22.5.

Black&Decker 
AKKUPoRAKoNE-
sARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

Valio
JogURTTI

1 kg

Saarioinen
PIzzAT

200 g

Suomalainen
TUoRE-

KURKKU

Eldorado
sEKA-
hEdELMäT
250 g
kuivatut

Snadi
PILLI-
MEhUT
10x2 dl

Keski
vANILJA-
RINKELI
378 g

VIP
oMENA-
TäYsMEhU
1 l

Froneri
cLAssIc
JääTELÖ-
PUIKoT
90-100 ml

HK
Camping
gRILLI-

MAKKARAT
400 g

Kananpojan
RINTALEIKE

3-4 kpl, 
marinoitu

sAToJA TARJoUKsIA 

JoKA PäIvä!

2 kpl

399

Kananpojan 
maustetut

gRILLIPALAT
500 g paistista

RAUTAosAsToLTATEKsTIILIosAsToLTA

Atria hIILLos
gRILLI-
MAKKARAT
400 g ja 
MAKKARA-
PIhvIT 320 g

Apetit 
kotimainen
PERUNA-
sIPULI-
sEKoITUs 500 g

Sievin 
KUMI-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-
Aicon
KoMPREssoRI  
24L 3HP 2-syl
Teho 3.0hp/2.2kW  

259,-

- Suoravetoinen  
- 2-sylinterinen V-lohko  
- Käyttöjännite: 230V~ 50Hz
- Vapaatuotto 413 l/min, paineen alainen  
  tuotto noin 330 l/min
- Max. työpaine 8 bar
- 1 kpl pikaliitin  
   ulosottoa
- 2 mittaria
- 5” umpikumi- 
  renkaat
- Paino: 37 kg 

2 pkt

KoTTIKäRRYN
UMPIRENgAs
4x6

1990

NUohoUs-
sETTI

1495

HK Popsi
Iso
vIIToNEN
900 g

HK
JAhTI-
MAKKARA
1,5 kg

Noris
PIKA-
NUUdELI
50 g
kana tai liha

JAUhELIhA
sIKA-
NAUTA
2 kg/tal.

Porsaan
gRILLI-
KYLJYKsET
naturell tai 
maustettu

Arla vIILI, 
KEvYT-
vIILI  tai 
1% vIILI 
200 g

Valio
voI
550 g
normaali-
suolainen

Wasa Sport
NäKKI-
LEIPä
550 g

Oollannin
PYTTIPANNU
1 kg
pakaste

Pingviini
vANILJA-
JääTELÖ
1 l

HK O&O
YLIKYPsä-, 
sAUNAPALvI- 
tai  KEITTo-
KINKKU
300 g

Irto
KARJALAN-
PAIsTI

Poprilli
gRILLI-
MAKKARA
400 g

Viljaporsaan
NIsKA
n. 2,3 kg/kpl
naturell

Naudan
PAIsTI-
JAUhE-
LIhA

Valio
oLTERMANNI
JUUsToT
250 g

ERILAIsIA NAIsTEN LAKKEJA
Esim. 
Salon
LIERIhATTU

Salon
LIPPALAKKI

Salon
PUUvILLA-
hATTU

KEsäMEKKo
60% puuvilla
40% viskoosi
yksi koko

Miesten
T-PAITA
Koot: S-3XL

Miesten
T-PAITA
kaulus ja rintatasku
Koot: S-3XL

Ringella
MEKKo
Koot: 36-44

Cross Hatch
miesten
fARKKU- 
shoRTsIT
Koot: 30-38

Salon lakin
miesten
hATUT

Jade
cAPRI-
LEggINgs
Koot: S-XXL
pitsilahje

Soda Collection
naisten
shoRTsIT
Koot: 36-46

Salon lakin
LIPPALAKIT
useita eri värejä

Alkaen
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Allekirjoittaneelle on tullut 
ja julkisuudessakin mainittu 
tuskaisia kysymyksiä, että 
jos yrittää puhelimitse ta-
voitella terveyskeskuksesta 
henkilöä, jolle asiansa saisi 
esittää ja saada neuvoa, mi-
ten tulisi menetellä, jotta sai-
si avun asiaansa. On käsittä-
mätöntä, jos pitää odottaa 
puhelin korvalla ja kuunnel-
la automaatin höpinää, että 
on ruuhkaa, emme voi vas-

tata. Odottakaa sulkematta 
puhelinta. Siihen ihminen 
väsyy, luovuttaa ja asian 
hoitaminen jää siihen, tai 
vähintään siirtyy myöhem-
mäksi. Oulunkaaren pal-
velutuotantolautakunnasta 
on kysytty puhelinpalvelun 
takkuilusta ja palveluun 
vastauksien ajoista. On saa-
nut vastaamattomuusajoista 
keskimääräisiä lukuja, jotka 
ei mielestäni vastaa sitä, että 

eikö ihmiset joudu odotta-
maan kohtuuttoman pitkiä-
kin aikoja saamatta asiaansa 
hoidettua. 

Nyt on eletty poikkeuk-
sellista aikaa, mutta kun 
asia on kangertanut ennen 
koronaakin, niin jotakin 
varmaan pitää alkaa asian 
korjaamiseksi tekemään, 
jotta ihmiset saavat yhtey-
den, avun ja hoidon.

Entisellä isännällä vuo-

ti talon katto yhtenään. Kun 
naapurit hälle ihmetteli, että 
miksi et korjaa kattoa. ”No 
kun kesällä ei kerkiä ja tal-
vella ei tarkene”. 

Hyvää aurinkoista ja 
mieliä virkistävää kesää!

Erkki 
Honkanen

Puheluihin vastaamista toivotaan

Hyvin paljon on tullut yh-
teydenottoja eri puolil-
ta pitäjää tiestön huonos-
ta kunnosta. Me olemme 
Sarakylän alueella toden-
neet konkreettisesti saman 
asian. Teiden kunto on sur-
kea. Kelirikkokausi kes-
tää lähes koko kesäkauden 
ja estää raskaan liikenteen. 
Tämä hankaloittaa päivit-
täistä liikennöintiä, matkai-
lua ja peruselinkeinojen har-
joittamista.

Palautetta on annet-
tu tienkäyttäjän linjal-
le, urakoitsijalle ja suoraan 
Ely-keskukselle soittamalla 
ja tekstiviestein. Palaute kir-
jataan, seurataan tilannetta, 
käydään laittamassa kuo-
pan merkkejä ja kerrotaan 
tilanteen olevan yhtä vaikea 
koko pitäjän alueella. Pa-
lautteen antaminen ja soit-
taminen on turhauttavaa. 
Meidät sivukylien asukkaat 
on jätetty tässä tilanteessa 
suorastaan heitteille.

Otin tiestön kunnon esil-

le viime kunnanhallituksen 
kokouksessa Keskustan ryh-
män linjauksen mukaises-
ti ja esitin kaupunginhalli-
tuksen kannanottoa asiaan.  
Asiasta käytiin vilkasta kes-
kustelua ja kaikki olivat yk-
simielisiä, että asiaa täytyy 
viedä eteenpäin. Kaupun-
ginhallituksen päätökseksi 
tuli, että tekninen toimi kar-
toittaa tiestön kunnon koko 
pitäjän alueella ja selvitys 
toimitetaan Ely-keskukselle 
tulevien perusparannusten 
suunnittelemista ja rahoitta-
mista varten

Jorma Kouva
kuntavaaliehdokas 
(Keskusta)
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön pj.

Kylien elinvoiman 
edellytyksenä 

kunnolliset tieyhteydet

Mielipidemittaukset osoitta-
vat, että monessa kunnassa 
valtuutetut vaihtuvat suu-
remmalla prosentilla kuin 
yleensä. Jopa historialliset 
vaalit ovat seuraavat kunta-
vaalit, ei vain Pudasjärvellä, 
vaan laajemminkin. Kun vii-
meisiä paikkoja jaetaan, joka 
ikinen ääni on ratkaisevassa 
roolissa. Arvoisat äänestä-
jät, nyt jos koskaan on näy-
tön paikka. Lähtekää run-
sain joukoin vaaliuurnille. 

Minä kannatan terveys-
keskuksen viikonloppupäi-
vystyksen aloittamista jo 
kesän aikana. Sen voisi pyö-
rittää esimerkiksi lääkäreil-
lä, joilla on vielä yksi vuo-
si opintoja jäljellä. Jos tulen 
valituksi, teen tästä hank-
keesta valtuustoaloitteen 
ensitöikseni. Menopuolella 
pitää priorisoida harkitusti, 
mikä on todella tarpeellis-
ta ja kiireellistä. Tulot ja me-
not pitää olla tasapainossa, 

samoin kuin kotitaloudes-
sakin. Lähivuosina inves-
toinnit pitää olla maltilliset. 
Esimerkiksi mölkkypeli on 
halvempi, kuin keilahalli. 
Vakavasti ottaen, meillä on 
kaikki mitä tarvitsemme jo-
kapäiväisessä elämässä.

Yrittäjiä tänne kaivataan 
lisää, jotta syntyisi uusia 
työpaikkoja. Olen ihminen, 
joka en havittele irtopisteitä, 
pitkänlinjan harkitseva rea-
listi. En muuta mielipidettä 

siksi, että se jotakin henkilöä 
miellyttää.

Hyvää kesän ja vaalien 
odotusta!

Mauno 
Ruokangas
kuntavaali-
ehdokas (ps)

Tulossa historialliset kuntavaalit

Työtä metsien hyväksi 
kolmannessa sukupolvessa
Metsäpalvelu Tuomaala oy 
palkkasi Lauri Tuomaalan 
yritykseen töihin. Lauri val-
mistuu metsätalousinsinöö-
riksi Rovaniemeltä ja on 
suvussa metsämies kolman-
nessa polvessa. Isä-Tuomon 
lisäksi Laurin pappa Rauno 
on tehnyt pitkän metsämie-
suran.

Metsäpalvelu Tuomaa-
la on toiminut Pudasjär-
vellä kahdeksan vuotta. 
Töitä tehdään pääasiassa 
yksityisille metsänomista-
jille. Työssä on tärkeää saa-
vuttaa metsänomistajien 
luottamus. Luottamuksella 
on saatu pitkiä asiakassuh-

teita yli sukupolvien.
Metsäpalvelu Tuomaa-

lalta saa kaikkiin metsään 
liittyviin töihin palveluja. 

-Neuvomme metsä-
asioissa, teemme tila-arviot, 
vahinkoarviot, metsäsuun-
nitelmat, leimikot, kilpai-
lutamme puukaupat sekä 
teemme taimikonhoidot ja 
metsänviljelytyöt.

Metsänhoidossa ja hak-
kuissa suosimme vanhoja 
ja hyväksi havaittuja mene-
telmiä, joilla metsä kasvaa 
parhaiten antaa parhaan 
tuoton, selvittää Tuomo 
Tuomaala. 

Tuomaalat ovat pan-

neet merkille, että nykyi-
sin liian usein näkee huo-
nosti perustettuja taimikoita 
ja että luontaista uudista-
mista tai kylvöä yritetään 
tehdä sopimattomiin kas-
vupaikkoihin. Metsänvilje-
lyssä usein uudistusala jä-
tetään raivaamatta, joka 
on uudistusketjun halvin 
ja yksi tärkeimmistä töistä. 
Raivaamattomilla uudistus-
aloilla muut metsänviljelyn 
työt menevät hukkaan, kos-
ka viljelytaimikko ei pääse 
kehittymään raivuupuus-
ton alla. Metsäammattilais-
ten kuuluu neuvoa met-
sänuudistamisissa, koska 

sillä metsien tulevaisuus 
tehdään.

Tällä hetkellä kesäkor-
juukelpoiset leimikot kiin-
nostavat ostajia ja hinta 
puulle on noussut. 

-Nyt kannattaa olla yh-
teydessä meihin, jos on ai-
keita myydä puuta. Myös 
nuorten metsien hoitotyöt 
kannattaa panna käyntiin, 
sillä nykyinen kemera-laki 
on voimassa vuoden 2023 
loppuun, jonka jälkeen tu-
kitasot alenevat, Tuomaala 
neuvoo. 

Pudasjärvi-lehti

Tuomo Tuomaalan yritys Metsäpalvelu Tuomaala on toiminut kahdeksan vuotta. Lauri Tuomaala on suvussa metsämies 
kolmannessa polvessa.

Kulunut vuosi 2020 on ol-
lut haasteellinen tapahtu-
mien järjestämisen kannalta 
myös tuottajayhdistyksel-
le, ja yleisötapahtumat ovat 
jääneet pakon sanelemana 
toteuttamatta. Olemme aja-
telleet, että tuottajat ovat 
hankalassa asemassa mah-
dollisten koronavirustartun-
tojen levitessä, sillä navet-
taan on jonkun aina pakko 
mennä, eikä useiden yhtä-
aikaisten tartuntojen tilan-
teissa korvaavaa työvoimaa 
riittäisi kaikkialle. Tuottajil-
le, jäsenille ja yleisölle jär-
jestettävissä tapahtumissa 
yhdistyksen kontolle tulisi 
valtava riski kannettavak-
si koronatartuntojen leviä-
misen kannalta, emmekä 
näin ollen halunneet vaa-
rantaa jäsentemme turvalli-
suutta kokoontumalla yhtei-
siin tilaisuuksiin. Muutamat 
varainhankinnan kannal-
ta tärkeät ja tartuntariskien 
kannalta merkityksettömät 
toimet on kuitenkin toteu-
tettu siinä määrin, kun ta-
louden kannalta on ollut 
välttämätöntä. Perinteinen 
puurojuhla jäi järjestämättä 
totuttuun tapaan jouluruo-
kailuna, mutta tempaisim-
me K- supermarketin kans-
sa yhteistapahtuman, missä 
jaoimme asiakkaille suuren 
hiilijalanjäljen omaavalle rii-
sipuurolle vaihtoehdoksi lä-
hellä tuotettuja ohrasuuri-
mopusseja. Toivomme, että 
rokotusten avulla pääsem-
me kesän 2021 työsesongin 

jälkeen kiinni normaalim-
paan arkeen myös yhdistys-
toiminnassa.

Jäsenrekisteriuudistus-
ta ja MTK:n ja MHY:n jä-
senmaksujen yhdistämistä 
valmisteltiin vuoden 2020 
aikana yhteistyössä MTK- 
Pohjoissuomen kanssa, 
mutta uudistukset taisivat 
olla kertarysäyksellä tekni-
sesti liian monimutkaisia, 
sillä rekisterien tiedonsiir-
rossa on tapahtunut usei-
ta ongelmia. Pahoittelemme 
jäsenille aiheutuneita viiväs-
tyksiä jäsenmaksu ja jäsen-
korttiasioissa, ja pyydämme 
edelleen olemaan yhteydes-
sä yhdistyksen jäsensihtee-
riin, mikäli laskutuksessa il-
menee ongelmia.

Vaaliasiaa
Johtokunta on päättänyt 
kustantaa tämän, tai viime 
vuoden aikana jäsenmak-
sun suorittaneille MTK- Pu-
dasjärven jäsenille yhteisen 
kuntavaalimainoksen, mi-
hin tulee nimi, kuva, puo-
lue ja numero. Jäsensihtee-
ri varmistaa ehdokkaitten 
jäsenyyden jäsenrekisteris-
tä ja on yhteydessä ehdok-
kaisiin seuraavan viikon ai-
kana. Voitte mielellään olla 
myös oma- aloitteisia ja lait-
taa kyseiset ehdokastiedot 
suoraan sihteeri Eero Hyt-
tisen sähköpostiin eerohy@
hotmail.com

Johtokunta 
MTK Pudasjärvi 

MTK- Pudasjärven 
kuulumisia viime

vuodelta
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tialueeseen tulee olemaan. 
Siksi Oulunkaaren tilanteen 
tarkastelu on edelleen ajan-
kohtaista, vaikka sote-uu-
distus tuntuu toiveiden mu-
kaisesti etenevänkin.

Henkilöstön  
hyvinvointiin  
panostaminen
Kaupungin palvelut tuote-
taan osaavalla ja motivoi-
tuneella henkilökunnalla. 
Kaupungin henkilöstön hy-
vinvointiin on tällä valtuus-
tokaudella satsattu. Henki-
löstöasioita hoitamaan on 
palkattu henkilöstöpäällik-
kö ja hyvinvointikyselyi-
den tulosten perusteella on 
tehty toimia hyvinvoinnin 
lisäämiseksi. Työn kuor-
mittavuus on suurta ja lisä-
väkeä ei ole mahdollista 
palkata. Laadukas esimies-
työ ja tehtävien priorisoin-
ti ovat avainasemassa, jotta 
kuntalaiset saavat tarvitse-
mansa palvelut laadukkaas-
ti. Työntekijöiden ja viran-
haltijoiden rekrytoinneissa 
on viime aikoina onnistut-
tu. Onnistumiset ovat ol-
leet tärkeitä niin yksittäisten 
työyhteisöjen että koko kau-
pungin kannalta.

Keskustelujen kautta 
yhteisiin ratkaisuihin
Kaupungissamme on val-
linnut hyvä päätöksente-

kokulttuuri. Asioista on 
pystytty keskustelemaan 
ja näkökantoja yhteen so-
vittamaan. Kaikista asiois-
ta emme ole olleet samaa 
mieltä, mutta demokratias-
sa on menettelyt tällaisia-
kin tilanteita varten: Päättä-
jien enemmistön mielipide 
tulee päätökseksi. On hyvä, 
että päättäjinä on erilaisia 
ihmisiä ja heillä monenlai-
sia näkemyksiä. Ne raken-
tavat tasapuolisesti kun-
taamme. Vaalikaamme 
vapaata keskustelun kult-
tuuria ja opetelkaamme en-
tistä paremmin kuunte-
lemaan toisiamme. Näin 
demokratia toteutuu ja kaik-
ki käytettävissä oleva osaa-
minen tulee hyötykäyttöön 
kuntalaistemme parhaaksi.

Anni-Inkeri Törmänen, 
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja

Marja Lantto,  
Keskustan valtuustoryh-
män puheenjohtaja

Seisovat vedet saatu liikkeelle
Valtuustokauden 
2017-2021 tunnelmia
Neljä vuotta on aherrettu. 
On tehty hyvässä yhteis-
työssä kaikkien puolueiden 
kesken kuntamme kannalta 
merkittäviä ratkaisuja. On 
katsottu pitkällekin eteen-
päin. Kaikki työn hedelmät 
eivät näy vielä tässä hetkes-
sä. Tuntuu, että tehdyt rat-
kaisut ovat olleet oikeita ja 
saaneet seisovat vedet liik-
keelle. On oikeastaan ikävä 
tulevaisuuteen, vaan edel-
leen on työtä tehtävänä ja 
sitä kannattaa tulevaisuutta 
odotellessa tehdä.

Elinkeinopolitiikasta
Kunnan elinvoiman ja hy-
vinvoinnin lähde on yri-
tystoiminta. Se tuottaa 
kuntalaisten tarvitsemia 
palveluita, antaa työtä teki-
jöilleen ja tuottaa verotuloja 
yhteisten palveluiden järjes-
tämiseen. Neljä vuotta sitten 
kuului usean yrittäjän pu-
heissa turhautuminen kau-
pungin tapaan tuottaa tie-
toa ja tukea yrityselämän 
tarpeisiin. Kunnan tulee 
olla mahdollistaja, ei yrittä-
jä tai yritysideoiden tuput-
taja. Kunta jo asenteellaan ja 
nyt myös yritysneuvonnan 
avulla tasoittaa yrittäjien 
polkua. Kehittämistoimen 
uudelleenorganisointi ja Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n pe-
rustaminen on ollut onnis-
tunut ratkaisu Pudasjärven 
elinkeinoelämän kannalta.

Asumisen uudet 
ratkaisut
Kasvustrategia laittoi val-
tuutetut pohtimaan asioi-
ta, jotka estävät Pudas-
järvellä asumista tai 
Pudasjärvelle muuttamista. 
Asumisen mahdollisuuksia 
on parannettu uudistamalla 
Pudasjärven Vuokrataloyh-
tiön asuntokantaa kahdella 
hirsikerrostalolla ja valmis-
telemalla uusien omako-
tialueiden kaavoitukset 
Kurenalla ja lisäämällä mah-
dollisuuksia vakituiseen 
asumiseen myös Syötteellä. 
Hirsikerrostalot ja toivotta-
vasti pian käynnistyvä kehi-

tysvammaisten asumispal-
veluiden tilan rakentaminen 
parantavat oleellisesti myös 
kehitysvammaisten kunta-
laisten itsenäisen elämän ja 
asumisen mahdollisuuksia 
omassa kotikunnassaan. 

Hyvän olon  
keskuksen synty
Terveysaseman sisäilmaon-
gelmat on otettu todesta ja 
käsittelyyn ja päädytty Hy-
vän olon keskuksen raken-
tamiseen. Samalla kirjas-
to, nuorisotilat ja kulttuurin 
tilat uudistuvat ja kaikki 
nämä hyvää oloa tuottavat 
toiminnot saadaan saman 
katon alle tuottamaan kun-
talaisille iloa ja mukavaa 
yhdessäoloa. Investointi-
päätöstä tehdessä todettiin, 
että nykyisten sisäilmaon-
gelmaisten sotetilojen vuo-
tuinen käyttökustannus on 
suurempi kuin uusien ti-
lojen leasingkustannus. Se 
helpotti investointipäätök-
sen tekemistä.

Liikenneyhteydet ovat 
merkittävä asia elinvoiman 
kannalta, niin myös Kuren-
alan saavutettavuuden osal-
ta. Liittyminen Kuusamon-
tieltä Kurenalle on ollut 
satunnaiselle ohikulkijalle 
vaikeasti miellettävä. Lii-
kenneympyrän rakentami-
sen avulla saadaan taajaman 
sisääntulo selkeämmäk-
si ja myös merkittävä mat-
kailijoiden virta paremmin 
käyttämään Kurenalustan 
palveluita. Sekä yleiset että 

yksityiset tiet laajassa pitä-
jässämme ovat olleet tänä 
keväänä erityisen heikossa 
kunnossa. Kaupunginhal-
lituksessa olemme päättä-
neet käynnistää tiestön kun-
tokartoituksen ja lähestyä 
sillä tiedolla ELY-keskusta, 
jotta kunnossapitoon ja pe-
rusparantamiseen saataisiin 
jatkossa resursseja Pudasjär-
velle.

Matkailun ja  
Syötteen kehitys
Matkailun puiteohjelmaan 
koottiin alueen matkai-
lualan yrityksiltä tulevien 
vuosien kehittämis- ja in-
vestointisuunnitelmat. Näin 
saatiin kokonaiskuva yri-
tysten tahtotilasta panostaa 
erityisesti Syötteen alueen 
matkailuun. Osa yrittäjien 
suunnitelmista on jo toteu-
tunut, niin myös kaupun-
gin panos sisäliikuntaan ja 
tapahtumien järjestämiseen 
sopivan tilan LumiAreenan 
rakentaminen. Myös kau-
pungin hankkeistama lii-
kennealueiden infrahanke 
on tuonut kaivattua järjes-
tystä Syötteen alueen liiken-
nöintiin ja paikoitukseen. 
Lumipallo on saatu Syöt-
teellä liikkeellä ja alue kehit-
tyy nyt tahtiin, jota ei ole en-
nen koettukaan. Kiitos tästä 
kuuluu alueen yrittäjille, 
mutta myös kaikille luotta-
mushenkilöille, koska kau-
punki onnistui sysäämään 
kasvun eväitä liikkeelle juu-
ri oikeaan aikaan.

Taloudenpidon  
kulmakiviä
Kaupungin taloushaastei-
siin on tartuttu. Tällä val-
tuustokaudella kaupungin 
omat kulut ovat olleet en-
nakoitavissa ja niiden osal-
ta on päästy vuosittain ase-
tettuihin säästötavoitteisiin. 
Säästötarvetta on aiheutta-
nut erityisesti valtionosuuk-
sien pieneneminen. Käyttö-
talouden osalta haastavinta 
on ollut vaikuttaminen Ou-
lunkaaren kustannusten 
kasvuun ja kasvun ennakoi-
mattomuuteen. Siksi kau-
punki on muiden Oulun-
kaaren kuntien kanssa 
tiivistänyt omistajaohjaus-
taan suhteessa Oulunkaaren 
kuntayhtymään. 

Talouden osalta on tee-
tetty ulkopuolista arviointi-
työtä niin Oulunkaaren kuin 
kaupungin oman toiminnan 
osalta. Kaupungin budje-
tista on pystytty löytämään 
tarvittavat 3 miljoonan eu-
ron säästöt tälle ja kahdelle 
seuraavalle vuodelle laajas-
sa poliittisessa yhteistyös-
sä ja yhteisymmärryksessä. 
Oulunkaarelle on saatu hy-
viä ehdotuksia talouden so-
peuttamiseen, mutta konk-
reettiset esitykset kunnille, 
yhtymähallitukselle ja val-
tuustolle vielä suurimmalta 
osaltaan odottavat ilmaan-
tumistaan. Mitä paremmas-
sa kunnossa palvelurakenne 
ja palvelutuotanto Oulun-
kaarella on, sitä helpom-
pi siirtyminen hyvinvoin-

Asumisen mahdollisuuksia on parannettu uudistamalla 
Pudasjärven Vuokrataloyhtiön asuntokantaa kahdella hir-
sikerrostalolla ja valmistelemalla uusien omakotialueiden 
kaavoitukset Kurenalla sekä lisäämällä mahdollisuuksia 
vakituiseen asumiseen myös Syötteellä.

Hyvää oloa tuottavat toiminnot saadaan saman katon alle tuottamaan kuntalaisille iloa ja 
mukavaa yhdessäoloa.

Pudasjärven kaupungin joh-
toryhmä linjasi 12.5., että 18 
vuotta täyttäneiden ryhmä-
harrastustoiminta voi jatkua 
maanantaista 17.5. lähtien. 
Päätös koskee sekä sisä- että 
ulkotiloja. Päätös perustuu 
Pohjois-Pohjanmaan alueel-
lisen koordinaatioryhmän 
tekemään linjaukseen. Mui-
den rajoitusten osalta Pu-
dasjärvellä on edelleen voi-

massa johtoryhmän 7.5. 
tekemät päätökset.

Virkistysuimala Puikka-
ri sekä Puikkarin kuntosali 
on avattu kaikille maanan-
taista 10.5. alkaen. Yhtäai-
kaisten kävijöiden määrä on 
uimahallin puolella rajat-
tu 50 henkilöön ja kuntosa-
lilla 10 henkilöön. Kuntosa-
lin käyttö kulkulätkällä on 
mahdollista. Aukioloajat voi 

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä linjasi 
kaupunkikohtaisia rajoituksia

 – Aikuisten ryhmäharrastaminen on voinut jatkua 
Pudasjärvellä 17.5. alkaen.

Puikkari avoinna kaikille - aikuisten ryhmäharrastamiseen vapautuksia
tarkistaa Puikkarin verkko-
sivuilta.

Pohjantähden taidenäyt-
telytila on avoinna. Hen-
kilömäärärajoitus poistuu. 
Elokuvasali ei ole käytössä 
ja siltä osin rajoitus jatkuu. 

Kirjastossa palataan nor-
maaliin palveluun. Pääkir-
jasto on avoinna normaa-
lein palveluaukioloajoin. 
Myös omatoimikirjasto ava-
taan. Aukioloajat voi tarkis-
taa kirjaston verkkosivuilta. 
Kirjastoauto Iso Karhu lii-
kennöi reitillä edelleen ra-
joitetuin asiakasmäärin.

Nuorisotila on avoinna. 

Henkilömäärärajoitus pois-
tuu.

Kaupungintalon neuvot-
teluhuoneita, Otso ja Ota-
va, ei voi varata ulkopuolis-
ten yhdistysten ja järjestöjen 
käyttöön. Pohjantähden ti-
loja voi varata yhdistysten 
ja järjestöjen käyttöön.

Kaupungintalo ja asia-
kaspalvelupiste ovat toi-
minnassa, tietyin rajoituk-
sin: Asiakaspalvelu toimii 
normaaleilla aukioloajoilla, 
puhelinnumerossa 040 826 
6417. 

Kansalaisopiston kurssi-
toiminta jatkuu lähiopetuk-

sena. Asiakkaita tiedotetaan 
mahdollisien muutoksien 
osalta kurssien toiminnas-
ta tarkemmin kansalaisopis-
ton oppilaskanavien kautta. 

Karhupajan toiminnot 
jatkavat lähipalveluna. 

Hirsikunnas, työllisyys-
palvelut ja monikulttuuriset 
palvelut, jatkavat lähipalve-
luna.

Tuomas Sammelvuo-sali 
sekä muut ryhmäliikuntaan, 
kontaktilajeihin, joukkueur-
heiluun sekä muuhun vas-
taavaan liikuntaan tai urhei-
luun käytettävät kaupungin 
sisätilat ovat suljettuna ai-

kuisten (yli 18-vuotiaiden) 
vapaa-ajan toiminnalta ja 
harrastetoiminnalta. 

Ulkoliikuntapaikat on 
avattu yli 18-vuotiaiden va-
paa-ajan toimintaan ja ryh-
mäharrastamiseen 10.5.2021 
alkaen. Alle 12-vuotiaiden 
sekä 12 – 17-vuotiaiden ryh-
mäharrastustoimintaan ul-
koliikuntapaikat on avattu 
jo aiemmin. 

Pudasjärven kaupungin 
johtoryhmä
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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

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

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

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

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 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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 
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

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

Meiltä laadukkaat, 
kotimaiset sadevesi-
järjestelmät ja kattoturva-
tuotteet asennettuna.

SOITA 0400 259 511

  

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

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

MAANRAKENNUSTA

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKE-
MISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

Kinnuselle pronssia 
valtakunnallisessa golfkisassa
Lauantaina 15.5. golffattiin 
Gumböle Golfissa Sports 
Coach Boncare Winter Tour 
Finaali 2021. Talven aika-
na golfattiin Sports Coach 
golf-simulaattoreissa ympä-
ri Suomea kilpailusarjaa ja 
sitten parhaat pääsivät gol-
faamaan toukokuussa fi-
naalissa ulkona Golf-kentäl-
lä Espoossa. Pudasjärvellä 
ja Eerikkalassa muun muas-
sa golffattiin ahkerasti tal-
ven aikana.

Pudasjärveläinen Pekka 

Kinnunen kertoi, että Mau-
rin simulaattorissa golfasi-
vat talvella ahkerasti hänen 
lisäkseen Pauli Rinne, Sep-
po Goman ja Matti Illikai-
nen. Kaikki olisivat pääs-
seet loppukilpailuun, mutta 
muilla kuin Pekalla ei ol-
lut mahdollisuus sinne läh-
teä. Pekka toi samalla pää-
kaupunkiseudulta 20 vähän 
käytettyä golf-kärryä Koil-
lis-Golf kentälle kesän golf 
harrastuksen edistämiseksi. 

Kisan voitti Antti Korho-

nen tulos 65 netto 41 BP ja 
84 SCR tulos. Paras SCR tu-
los Tero Niskanen 79. Pek-
ka Kinnunen Pudasjärveltä 
sijoittui kolmanneksi. Nais-
ten paras oli Päivi Puska tu-
los 73 netto 33 BP ja 100 SCR 
ja paras SCR tulos Tiia Ko-
vanen 89. Jorma Seppälä sai 
talven aikana tehdystä si-
mulaattori holarista annok-
sen tulitikkuja. 

Rami Ruohola Finalistit yhteiskuvassa Petri Teivo, Kirsti nyberg, Päivi Puska, Jorma Seppälä, Antti Kor-
honen ja Pekka Kinnunen.
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Virkamiehet ja luottamus-
henkilöthän ovat sitä var-
ten, jotta Pudasjärvelle 
saadaan elinvoimaa ja ve-
rotuloja. Onko onnistuttu 
tässä asiassa?

Pitäisiköhän meillä Pu-
dasjärvellä ottaa uusi ajat-
telu yrittämiseen ja laa-
jentaa yrittämisen pohjaa, 
mahdollisena ajatuksena 
munat useampaan koriin. 
Pudasjärvellä on kyllä 
pääomaa, mutta se ei liiku 
ja suuntaudu tuottavaan 
ja työpaikkoja lisävään 
yrittämiseen. Tarvittaisiin 
enemmän luovuutta ja us-

koa sen onnistumiseen.
Myös kaupungilla on 

kehitettävä pienyritys-
ten auttamiseen mekanis-
mi, joilla autetaan heitä 
kaikenlaisessa byrokra-
tian pyörteissä. Kaupun-
gin järjestämä koulutus 
voisi olla hyvä tuki yrit-
täjäksi aikoville ja jo sii-
nä toimiville, eikä pe-
rinteinen tapa pakottaa 
yrittäjäkurssille esimer-
kiksi pitkäaikaistyöttömiä 
ja muita joilla ei ole siihen 
motivaatiota. Yleensä-
hän on jotta koulutukseen 
ryhtyvällä pitäisi olla oma 

halu, eikä luotu pakko.
Uutena mahdollisuu-

tena olisi Pudasjärven 
yrittämisideapankki, jota 
alussa hallinnois kaupun-
ki. Pudasjärven yrittämi-
sideapankki toimisi kaik-
kien ihmisten voimin. 
Ideanikkarien kalvolliset 
ideat palkittaisiin rahalli-
sesti ja heidän ideansa oli-
si suojattu heidän hyväk-
si.

Tässähän on yrittämi-
sideapankki ideaa avattu 
jo alustavasti, lisää tarvit-
taessa!

Jos tulen valituksi, otan 

tehtäväkseni asian viemi-
sen eteenpäin kaupungin 
hyväksi.

Kun kuuntelemme ih-
misiä ja annamme itsel-
lemme aikaa käsitellä 
kuulemaamme, voimme 
tehdä parhaamme yhteis-
ten asioiden eteen.

Kari Salmela, 
Keskusta (Sit.)

Innovaatioita yrittämiseen

Asettuessani ehdolle kun-
tavaaleihin 2017 Pudas-
järvellä oli se tilanne, että 
vuokra-asuntoa oli todella 
vaikea saada, koska vapai-
ta asuntoja oli todella niu-
kasti tarjolla ja aika-ajoin 
niitä ei ollut yhtään. Oli 
täysin selvää, että asunto-
politiikka oli täysin retupe-
rällä.

Pudasjärven Vasem-
mistoliitto ajoi hyvin voi-
makkaasti vuokra-asunto-
jen rakentamista eteenpäin 
kaikilla rintamilla, joissa 
meillä oli vaikuttajia ja se 
tuotti tulosta.

Otin asiaa vahvasti esille 
lähinnä jokaisessa mahdol-

lisessa vaiheessa, pöydäs-
sä ja keskustelussa muiden 
päättäjien kanssa. Välillä 
rakennuskannan lisäämi-
nen sai hyvää vastaanot-
toa ja välillä keskustelua 
käännettiin siihen suun-
taan, että; “kaupungissam-
me kyllä on tarjolla autioi-
tuneita taloja pitkin pitäjää, 
miksi ihmiset eivät muuta 
niihin?“. Vastaus oli help-
po antaa; jos ihminen ha-
luaa asua laadukkaasti kes-
kustassa vuokralla, ei hän 
ole valmis muuttamaan 
pitkien välimatkojen taak-
se vanhaan omakotitaloon.

Vuokra-asuntojen lisää-
minen oli vahvasti agen-

dallani ja siksi otinkin sen 
esille myös pitämässäni 
vappupuheessa 2018. Sil-
loin Pudasjärvellä ei ol-
lut yhtään vapaata vuok-
ra-asuntoa tarjolla. Siitä 
lähtikin käyntiin todellinen 
keskustelu asuntojen tar-
peesta ja asuntopulan aihe-
uttamasta pullonkaulasta 
Pudasjärven elinvoimalle 
ja kehittymiselle.

Nyt näemme Kurenal-
le valmistuvia kerrostalo-
ja - asuntokapasiteetin riit-
tävyyden varmistaminen 
on ehdottoman tärkeä osa 
elinvoimaa.

Pudasjärven kylien elin-
voimaa on pidettävä yllä, 

mutta sitä ei saa pitää yllä 
vaihtoehdottomuuden kei-
noin. Kun uudet vuok-
ra-asunnot ovat valmiita 
näemme, että onko Kure-
nalle tarpeen rakentaa vielä 
lisää kapasiteettia, vai onko 
nämä panostukset riittä-
viä. Uskoisin, että eivät ole, 
mutta aika näyttää todelli-
sen tilanteen.

Antti Tihinen,
kuntavaali-
ehdokas (Vas.)

Pudasjärvi - asuntopolitiikka

Olen asunut Pudasjärvellä 
vuodesta 2002 lähtien. Työn 
perässä tulin, vaimo opiske-
li Kajaanissa ja nuorimmat 
lapset kävivät yläluokat 
täällä. Urheilutoimintakin 
tuli lapsille tutuksi. Aluk-
si työskentelin matkailu 
alan lehtorina Koipak:lla, 
joka muuttui myöhemmin 
Osao:ksi. Suurin osa opis-
kelijoista oli paikkakunnal-
ta, osa ulkopaikkakunnis-
ta ja suuri määrä Venäjältä. 
Näin jälkeenpäin muisteltu-
na suurin osa opiskelijoista 
valmistui ammattiin, vain 
harva keskeytti. Vaikka 
opiskelu oli välillä rank-
kaakin, niin tukitoimia ja 
tsemppaamista käytettiin, 
että jokainen voisi valmis-
tua. Viimeistään kevätjuh-
lassa saatu tutkintotodistus 
veti hymyn suorastaan kor-
viin. Vaikuttavin keino vä-
hentää mm. syrjäytymistä 
on toisen asteen koulutuk-
sen saatavuuden paranta-
minen. Koulutusalat pitäi-
si olla nuoria kiinnostavia 
ja tukitoimien riittäviä, jot-
ta jokaisella olisi mahdol-
lisuus pysyä opetuksessa 
mukana.

Jokaisen kasvattajan, 
kasvatuksen tai opetuk-
sen taustalla on jokin maa-
ilmankuva tai arvo. On 
tärkeää kunnioittaa mieli-
piteen- ja sananvapautta. 

Uskonnonvapauden toteu-
tuminen kaikilla koulutus-
asteilla on turvattava. On 
tärkeää, että vaalimme kou-
luissakin omaa kristillistä 
kulttuuria ja perinteitä, em-
mekä häpeäisi sitä pohjaa, 
johon esi-isämme ja –äitim-
me ovat uskoneet. Maamme 
lainsäädäntökin on pitkälti 
perustunut Raamatun ope-
tuksiin, jonka tarkoitukse-
na on suojella kansaamme 
väkivallalta ym. paheilta ja 
luoda turvallista ilmapiiriä 
niin lapsille kuin vanhuk-
sillekin.

Olkaamme ylpeitä arvo-
pohjastamme, koska se an-
taa meille vastauksen sii-
hen, keitä me olemme ja 
vahvistaa meitä olemaan 
suomalaisia. Seurakuntien 
panosta arvokasvatustyös-
sä, erityisesti lasten ja nuor-
ten parissa olisi tuettava ja 
rohkeasti sallia sen laajen-
tua muillekin yhteiskunnan 
tahoille. Itsekin muistan 
alakoulujen joulu- ja kevät-
juhlat enkelikuvaelmineen 
ja suvivirsineen kauniina 
muistona.

Kunnan nuorisotyö on 
lakisääteinen tehtävä, jon-
ka avulla on tarkoitus tukea 
nuorten kasvua, itsenäisyyt-
tä ja osallisuutta yhteiskun-
nassa. Nuoret tarvitsevat 
kokoontumispaikkoja, hei-
tä arvostavia ja rohkaisevia 

aikuisia. Jos kotona on on-
gelmia, nuori etsii lohtua 
muualta. Etsivä nuorisotyö 
ja työpajat ovat hyviä kei-
noja auttaa hankalassa elä-
mäntilanteessa olevia nuo-
ria. Seurakunnan tekemä 
nuorisotyö tukee paikka-
kunnan nuorten hyvinvoin-
tia ja antaa ajattelemisen 
aiheita tulevaisuuteen. Us-
koisin, että paikkakunnal-
la tehtävä rippikoulutyö saa 
kiitosta monilta nuorilta.

Ajattelen, että tulevai-
suudessa me tarvitsemme 
enemmän sielunhoidollista 
tukea niin lapsille, nuoril-
le kuin aikuisiässä oleville. 
Vaalien alla kaikki lupaa-
vat vain hyviä asioita. Mut-
ta näyttää siltä, että vai-
keat ajat ovat vasta tulossa. 
Kuinka kuntamme on val-
mistautunut siihen enna-
koivasti? Kuntaliiton pu-
heenjohtajan mukaan ensi 
ja tuleva vuosi tulevat ole-
maan taloudellisesti vaikei-
ta monille kunnille. Koro-
napelko jäytää nyt monien 
sisimmässä aiheuttaen mie-
lenterveysongelmia, yksi-
näisyyttä ja ihmiskohtaami-
senpelkoa. 

Biologisen faktan kiel-
täminen, etteikö turve uu-
siudu tulee viemään monia 
työpaikkoja Pudasjärveltä-
kin. Näyttää siltä, että ny-
kyhallituksen agenda on 

tehdä oikeasta väärä ja vää-
rästä oikea? Lapsia ja nuoria 
manipuloidaan epäilyksillä, 
mitä sukupuolta he mahta-
vatkaan olla? Tunteet ovat 
tunteita, mutta biologia ker-
too totuuden. Minusta on 
väärin manipuloida lapsia 
ja nuoria heidän herkässä 
kasvuiässään. Paras lääke 
aikuisuuteen kasvamiseen 
on, että lapset ja nuoret saa-
vat rakkautta vanhemmil-
taan ja läheisiltään; anteek-
siantamusta, luottamusta ja 
rohkeutta tulla rakastetuk-
si. Erik Ewalds on sanonut: 
”En pysty rakastamaan, el-
lei suostu rakastettavaksi.” 
Ihmisen on opittava anta-
maan ja vastaanottamaan 
rakkautta. Ewalds jatkaa: 
”Minäkeskeinen ihminen 
on itserakas, pystymättä ra-
kastamaan itseään, vapaa 
ihminen rakastaa itseään 
ilman itserakkautta”. Jee-
suksen läheisin opetuslapsi 
Johannes oppi jotain syväl-
listä rakkaudesta: Me rakas-
tamme, koska Jumala on en-
sin rakastanut meitä.

Ape Nieminen, 
kuntavaali-
ehdokas 
(Kristillis-
demokraatit)

Nuoret tarvitsevat rakastavia aikuisia

Pudasjärven seurakun-
nan järjestämät hautaus-
maiden siivoustalkoot toi-
vat Riekinkankaalle heti 
aloituspäivänä 17.5. kym-
menittäin ihmisiä hara-
voimaan ja keräämään 
kynttiläroskaa pois hau-
doilta sekä ympäristöstä. 

Lumet olivat sulaneet 
kauttaaltaan, joten jokai-
selle kulmalle pääsi ha-
ravoimaan. Tämä kevään 
ensimmäinen talkoopäi-
vä oli helteinen joka omal-
ta osaltaan keräsi sankoin 
joukoin talkooväkeä hara-
van varsiin. Seurakunnan 
palkkaamia hautausmaa-
työntekijöitä on alkava-
na kesäkautena viisi ja he 
muun muassa keräsivät 
talkoolaisten tekemiä ros-
kakasoja pois.

- Moneen muuhun ke-
vääseen verrattuna, tänä 
vuonna kenttä oli suhteel-
lisen siisti, kun ei ole ol-
lut isompia talvimyrskyjä 
eikä tykkylunta mikä pai-
naa ja katkoo paksuja ok-
sia, iloitsi seurakuntames-
tari Juha Riekki.

Kiimingissä asuvat si-
sarukset Elsa Urmala ja 
Liisa Isokanniainen ker-
toivat tulleensa jo kymme-
neltä keräämään kynttilöi-
tä säkkeihin.  

- Siinäpä se päivä hu-
rahti ulkoilun merkeis-
sä ja nyt on tyytyväinen 
olo istua nuotiolla mak-
karanpaistossa ja kahvilla. 
Seurakunnan tarjoamilla 
eväillä täytetyllä vatsal-
la ja omalla talkoopanok-
sella saadulla hyvällä mie-
lellä on mukava lähteä 
kotimatkalle, kertoivat si-
sarukset.

Seuraava talkoopäivä 
Riekinkankaan hautaus-
maalla on tiistaina 25.5. 
alkaen kello 12. Talkoo-
väelle seurakunta tarjoaa 
perinteisesti nisukahvit, 
mehua ja nuotiomakkarat.

Invalidien kesä alkoi 
talkoilemalla
Pudasjärven Invalidit ry. 
yhdistyksenä kannoimme 

myös kortemme kekoon 
tämän vuoden hautaus-
maan siivoustalkoissa. 
Tämä tapahtuma osui so-
pivasti Invalidiliiton vuo-
tuiseen Helppo liikkua 
-viikkoon. Koska kerho-
kokoontumisia ei ole voi-
tu pitää sisätiloissa, pää-
timme olla yhdessä tällä 
tavalla ulkoillen. Puhelin-
soitolla kyseltiin ja saatiin 
halukkaita mukaan. 

Mikäli rajoitukset vielä 
jatkuvat, kokoonnumme 
kesän aikana ulkotiloissa. 
Aikaisempiin vuosiin ver-
rattuna, tiedossa on eri-
laista ja mukavaa yhdessä 
olemista retkeilyjen mer-
keissä, joista tiedotetaan 
myöhemmin.

Helppo liikkua -viikkoa 
vietetään 17. – 23.5.2021. 
Tänä vuonna teemana on 
esteetön pysäköinti sekä 
esteettömien pysäköinti-
paikkojen luvanvarainen 
käyttö.

Pudasjärven Invali-
dit ry. on tempaissut ai-
kaisemminkin näkymällä 
kauppojen edustoilla neu-
vomassa esteettömän py-
säköinnin tarkoitukses-
ta. Tällä viikolla liikutaan 
niin ikään muistuttele-
massa autoilijoita merkit-
tyjen ruutujen käyttötar-
koituksesta.

Terttu Salmi

Hautausmaalla 
haravat huiskivat

Pudasjärven Invalidit ry:n talkooporukasta allekirjoit-
taneen lisäksi saatiin yhteiskuvaan Maija-Liisa Piri, 
Kalevi Vattula ja Sisko Räisänen. Toiset ryhmämme jä-
senet olivat kuvaushetkellä  haravoimassa toisella lai-
dalla kauniilla Riekinkankaan hautausmaalla.

Petäjäkankaalta lähtöisin 
olevat sisarukset Elsa Ur-
mala ja Liisa Isokanniai-
nen tulivat talkoilemaan 
hautausmaalle Kiimingis-
tä asti.
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särkivaaran 
Vesiosuuskunnan 

VuosiKoKous 
ke 26.5.2021 klo 18.00 
Syötteen kylätalolla.  
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

70-vuotiaat luettiin aikaisemmin vanhuusväes-
töön. Ajat ovat muuttuneet, ja kun päätoimitta-
ja Heimo Turunen kuuluu nykyisin riskiryhmä-
läisiin, on turvallista tietää, että huolettoman 
vanhuuden kaava ei ole muuttunut. 

Kähmyt esittääkin parhaat onnittelut rehdil-
le keilakaverille näin ”nuorekkaan kaavamaises-
ti”:

Herbert Beerbohm Tree: Synnyit vanhana ja nuoren-
nut joka päivä. Tällä hetkellä olet 70 vuotta nuori.
Lin Jutang: Laiskottelukyvyn menettäminen keski-iässä 
on jo kyllin paha juttu, mutta sen menettäminen vanhana on 
ihmisen luontoa vastaan tehty rikos.
T.S.Eliot: Ikävuodet viidestäkymmenestä seitsemäänkym-
meneen ovat tukalimmat. Aina pyydetään tekemään jotakin, 
eikä vielä ole vielä tarpeeksi vanha kieltäytyekseen.
Goodman Ace: Olen löytänyt huolettoman vanhuuden 
salaisen kaavan: EMUS = Ellet Muista Unohda Se.
Mark Twain: Silloin kun ystäväsi alkavat imarrella sinua 
nuorekkaasta ulkonäöstäsi, se on varma merkki siitä, että 
alat ikääntyä.
Francis Spellman: Tunnethan nuo ihmisen kolme ikä-
kautta: nuoruus, keski-ikä ja ”sinähän näytät suurenmoiselta”!
Sidney Brod: Keski-ikä on tullut, kun poliisin varoitus 
liiasta vauhdista muuttuu lääkärin samansisältöiseksi varoi-
tukseksi.
Bennet Cerf: Keski-ikä on tullut, kun kaikki luokkatove-
rit ovat niin harmaita, ryppyisiä ja kaljuja, etteivät enää tun-
ne sinua.
Marcel Proust: Aika muuttaa ihmisiä, mutta ei mielikuvaa, 
mikä meillä heistä on säilynyt.
Bob Hope: Sitä tietää tulevansa vanhaksi, kun kynttilät 
maksavat enemmän kuin kakku.
Peter Pavlenko: Elämä eivät ole ne päivät, jotka ovat 
menneet, vaan ne päivät, jotka muistamme.
Marie Dressler: Ei ole kysymys siitä, miten vanha olet, 
vaan siitä, miten olet vanha. 
Helena Anhava: Kun alkaa olla kyllin vanha, uskaltaa olla 
nuori.
Irja Askola: Onnea Sinulle, päivänsankari. Tänä päivänä en 
tuo Sinulle kukkasia vaan jätän lyhyen tiedonannon: On se 
sentään kiva, että sinunlaisesi ihminen on olemassa! 

Martti Kähkönen
tietokirjailija; kesämökkiläisenä Iijoen varrella jo 21 vuotta                                                                                         

Heimo 
– 70-vuotias nuori   

Kollajan Vesiosuuskunnan
VuosiKoKous

la 29.5.2021 klo 12.00 
os. Raili Kynsilehto, Ollilantie 4.

Esillä sääntömääräiset ym esille tulevat asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.00.

Tervetuloa! Hallitus

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / 
vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muis-
tathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilötunnuksesi laskutusta varten.

PUDASTORI

MYYDÄÄN

VUOKRATTAVANA

Korennolla Vuokrattavana 3 h 
+ k + s. P. 0400 512 997.

Vuokrattavana yksiö 33,5 m2 
kerrostalossa. P. 0400 345 
466.

VuosiKoKous 
pe 28.5.2021 klo 18.00 

Kuren kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Kuren 
Vesiosuuskunnan

Hallitus

LÖYDETTY

Löydetty vene. Löydetty Jon-
gunjärveltä ajelehtimassa ollut 
lasikuituvene. Vene pelastettu 
ja viety törmälle. Tiedustella 
voi numerosta 040 769 5206.

syÖPäosAston 
syysretKi joensuuHun jA 
sAVonlinnAAn

Pudasjärven syöpäosaston syysretki suuntautuu Pohjois-Karja-
laan 9.–12.9.2021, mikäli koronatilanne antaa myöten. Retken hinta 
on 384–416 €/hlö riippuen lähtijöiden määrästä (osasto avustaa jäse-
niä 50 €/jäsen). Yhden hengen huoneesta lisähinta on 123 €. Retken 
hintaan sisältyy kaikki kustannukset. Matkalle sopii 50 ensiksi ilmoit-
tautunutta. Osaston jäsenet ovat ilmoittautumisessa etusijalla ja ei-jä-
seniä otetaan mukaan, mikäli paikkoja jää. Lisätiedustelut ja sitovat 
ilmoittautumiset 31.5. mennessä Maire Puhakka 044 970 7813.

Pudasjärven syöpäosaston johtokunta

Pudasjärven syöpäosaston 
VuosiKoKous pidetään keskiviikkona 

2.6.2021 klo 15 Palvelukeskuksessa. 
Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat. 

Kokouksessa noudatetaan koronasuositusten mukaisesti 
maskin käyttöä ja turvaetäisyyksiä. Tervetuloa!

Pudasjärven diabetesyhdistys ry
VArsinAinen 

KeVätKoKous 
Meritassa pe 28.5.2021 klo 16.00.

Hallitus

-sääntömääräiset asiat, vuoden 2020 kevät ja 
syyskokous asiat mitkä koronan vuoksi jäivät 

käsittelemättä. Kahvitarjoilu, 
lämpimästi tervetuloa ja 

muistetaan korona turvallisuus.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Vierailija P-P Sydänpiirin pj, lääkäri Päivi Hirsso.

Kerho kokouksen jälkeen.

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen  
kevätkokouS

ma 31.5.2021 klo 13 
seurakuntatalossa.

  
tervetuloa!

ikosen paliskunnan  
VArsinAinen 

KeVätKoKous   
la 29.5.2021 klo 16.00 

Olavi Hepolan talossa. 
Käsiteltävät asiat: 1. Poronhoitoasetukesen 4 pykälän 
määräämät asiat. 2. Teurastussuunnitelma 2021-2022. 

3. Kuolinpanta-asiat. 4. Muut esille tulevat asiat. 
Hallitus 16.5.2021

Pintamon paliskunnan
KeVätKoKous 
pidetään la 29.5.2021 klo 16 

Kuren kylätalolla. 
Käsiteltävät asiat: 

Poronhoitolain 4 pykälän asiat. 
Tervetuloa! Hallitus

OSTETAAN

Ostetaan mökki järvenrannal-
ta eteläpuolelta Pudasjärveä. 
P. 040 939 1660.

Suomi vanhoja kolikoita ja 
postimerkkejä. Kodin pikkuta-
varaa. Asiakaspöytä. Topitori, 
kauppatie 3, Pudasjärvi.

Esikoululaiset 
tutustumisretkellä 

Lammastilalle
Hirvaskosken koulun esi-
koululaiset kävivät maanan-
taina 17.5. retkellä Kosken-
lampureilla. Lammastilat 
sijaitsevat vain pienen mat-
kan päässä koululta, jo-
ten retki oli oikeaa lähiseu-
turetkeilyä. Anne ja Otto 
Holmströmin tilalla lap-
set saivat kuulla lampaiden 
hoidosta.

pääsivät rapsuttamaan ja 
syöttämään pieniä karitsoi-
ta tuttipulloista. Se oli lap-
sista Mukavaa ja jännittä-
vää puuhaa. Retkellä lapset 
näkivät myös kanoja, kaste-
matoja, sisiliskon, joutsenia 

ja kurjen. 

Annika Mattinen

Aittojärven kyläseura ry:n 
VuosiKoKous

Ti 1.6.2021 klo 18.00 alkaen 
Aittojärven koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Johtokunta

   Pudasjärven 
   sotaveteraanit ry:n 
VuosiKoKous 
pidetään pe 4.6.2021 klo 12

Pudasjärven seurakuntatalolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksessa käytetään maskia! 

Tervetuloa! Hallitus

Korpisen kyläseura ry:n 
VuosiKoKous

 su 30.5.2021 klo 13.00 Kylätalolla 
Turpeisenvaarantie 1150.

Esillä sääntömääräiset asiat, 
sääntöjen muutos sekä muut esille tulevat asiat. 

Kokoukseen voi osallistua myös etänä.
Ilmoittautumiset  paulam.paukkri@gmail.com.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!    Johtokunta

Valtatien 20 sekä maantei-
den 18775 ja 18777 tie- ja liit-
tymäjärjestelyt Pudasjär-
vellä Kurenalan kohdalla 
jatkuvat talvitauon jälkeen 
viikolla 20. Kesän aikana 
tehdään siltojen pinnoitus-
töitä, maanrakennustöitä, 
kiveystöitä ja viimeistely-
työt.

Tietöiden aikaisen kier-
totien purkaminen alkaa 
elokuun lopussa ja liiken-
ne siirtyy takaisin valtatiel-
le 20. Hankkeessa on mm. 

rakennettu uusia kiertoliit-
tymiä ja uusi taajaman kes-
kustan sisääntulotie. Hank-
keen tavoitteena on kevyen 
liikenteen olosuhteiden ja 
turvallisuuden parantami-
nen. Kiertoliittymällä pa-
rannetaan taajaman uuden 
sisääntulotien liittymän lii-
kenneturvallisuutta liiken-
teen kasvusta huolimatta.

STT info

Valtatien 20 tie- ja 
liittymäjärjestelyt jatkuvat

Päätoimittaja Heimo Turusella on 25.5. 70-vuotismerkkipäivä. 
Koronan vuoksi merkkipäivää juhlitaan kesäkuun puolella. Toi-
vottavasti rajoitukset ovat siihen mennessä höllentyneet.

Heimo Turunen



11PUDASJÄRVI -lehti 20.5.2021nro 20

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään Hirsikampuk-
sen liikuntasalissa, 
torstaina 27. päivänä 
toukokuuta 2021 alkaen 
klo 16:00. 

Luettelo kokoukses-
sa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 
21.5.2021 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. 

Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävä-
nä kaupungin yleisessä 
tietoverkossa 1.6.2021 
alkaen.

Pudasjärvi 14.5.2021 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

PUDASJARVI.FI

PIETARILAN VENEPAIKAT JA 
KANOOTTIVARASTO
Paikat vuokrattavana seuraavasti:
• 1.6.2021 - 30.5.2022   (Kanoottivarasto)
• 1.6.2021 - 15.10.2021 (Venepaikka)
Venepaikka 50 €/kausi 
varasto 40 €/kausi + avainpantti 20 €.
Varaukset: Heino Ruuskanen, p. 0400 346 097 
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

ILMOITUS ULKOÄÄNESTYKSESTÄ 
KAUPUNGINTALON ENNAKKOÄÄ-
NESTYSPAIKASSA
Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikassa 
Kaupungintalo, Varsitie 7, järjestetään ulkoäänestys 
teltassa seuraavina ajankohtina:
• 29.-30.5.2021 klo 10.00-14.00
• 31.5.2021 klo 10.00-18.00
• 4.6.2021 klo 10.00-18.00
• 5.-6.6.2021 klo 10.00-14.00
Muina ennakkoäänestyspäivinä äänestäminen 
tapahtuu kaupungintalon sisätiloissa:
• 26.-28.5.2021 klo 10 - 18
• 1.-3.6.2021 klo 10-18
• 7.-8.6.2021 klo 10-18

Keskusvaalilautakunta, 10.5.2021

PUDASJARVI.FI

KUNTAVAALIEN EHDOKASLIS-
TOJEN YHDISTELMÄ
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta on 
14.5.2021 vahvistanut 13.6.2021 pidettävien kuntavaa-
lien ehdokaslistojen yhdistelmän, mikä on nähtävillä 
kaupungin verkkosivujen ilmoitustaululla sekä saa-
tavana paperisena 20.5.2021 alkaen keskusvaalilau-
takunnan sihteeriltä Pudasjärven kaupungintalolta.

Keskusvaalilautakunta 
14.5.2021

Pudasjärvellä ovat rokotus-
vuorossa 16-49-vuotiaat ris-
kiryhmäläiset (joko THL:n 
määrittämä 1- tai 2-riskiryh-
mä) sekä kaikki yli 40-vuo-
tiaat, kuuluivat he riskiryh-
mään tai eivät (riittää, että 
täyttää 40 tänä vuonna).

Vapaita aikoja julkais-
taan nettiajanvaraukseen 
aina sen mukaan, kun tu-
levat rokotemäärät varmis-
tuvat. Eli joskus voi käydä 
niin, että netissä ei ole tar-
jolla yhtään vapaata aikaa. 
Tuolloin aikaa ei voi vara-
ta myöskään rokotepuhe-
limesta, joten asiaan kan-
nattaa palata parin päivän 
päästä uudelleen. 

Rokotteita ei saavu päi-
vittäin, ja niillä on rajallinen 
säilyvyysaika. Siksi emme 
voi suunnitella rokotuspäi-
viä ja antaa rokotusaiko-
ja viikkojen päähän, vaan 
elämme viikko-kaksi kerral-

laan, koronarokotuksia jär-
jestävät terveydenhoitajat 
toteavat.

Nettipalvelun kautta 
voi myös perua ensimmäi-
sen rokoteaikansa ja vara-
ta uuden ajan. Kuntalais-
ten tarvitsee varata vain 
ensimmäinen rokotus, sil-
lä vahvistusrokotteen ajan 
saa ensimmäisessä rokotuk-
sessa.

Rokotteita tulee Oulun-
kaarelle nyt paljon enem-
män kuin alkukeväästä, 
mutta toisaalta osa rokot-
teista menee vahvistusro-
kotuksiin. Tämän hetken ar-
vion mukaan viimeisetkin 
rokotusryhmät saisivat en-
simmäiset rokotteensa hei-
näkuussa. Rokotukset ete-
nevät ikäluokka kerrallaan 
vanhemmista nuorempiin, 
ja tuorein tieto löytyy Ou-
lunkaaren Facebook-tililtä ja 
osoitteesta oulunkaari.com.

Varaa rokotusaika ensisijaisesti netistä sivulta 
oulunkaari.com, jotta koronapuhelimet eivät 

ruuhkaantuisi.

Päivittyvä koronarokotustiedote
Itsenäisesti asuvien 

ikäihmisten tulee nyt katsoa 
huolella, koska se vahvis-
tusaika onkaan. Ensimmäi-
sellä rokotuskerralla on an-
nettu mukaan pieni kortti, 
josta aika näkyy, vs. perhe-
keskuskoordinaattori Kirsi 
Kähkönen muistuttaa.

Alle 65-vuotiaiden ro-
kote on Comernity tai Mo-
derna. Yli 65-vuotiaiden 
ensisijainen rokote olisi vi-
rallisesti AstraZeneca, mut-
ta käytännössä sitä ei ole 
Oulunkaaren alueella ha-
lunnut enää liioin kukaan 
sen jälkeen, kun yli 65-vuo-
tiaat saivat ruveta valitse-
maan jonkun toisen rokot-
teen. Jos on yli 65-vuotias ja 
toivoo AstraZeneca-rokot-
teen, aika tulee varata puhe-
limitse.

Kela korvaa koronaro-
kotusmatkat samalla tavalla 
kuin muut terveyspalvelui-
hin tehdyt matkat. Yhden-
suuntaisen matkan omavas-
tuu on enintään 25 euroa. 
Matkat korvataan yleensä 
halvimman matkustusta-

van mukaan. Jos asiakas ei 
voi terveydentilansa vuok-
si käyttää julkisia kulku-
neuvoja tai niitä ei ole käy-
tettävissä, hän voi saada 
korvauksen taksimatkasta. 
Tällöin asiakkaan pitää tila-
ta taksi alueellisesta tilaus-
numerosta 0800 93 150.

Ensimmäisen rokotteen 
on Oulunkaarella saanut 
tällä hetkellä noin 11 300 
henkilöä, ja toisenkin rokot-
teen saaneita on noin 1300 
henkilöä. Rokotusmäärien 
tiedot päivittyvät parin päi-
vän viiveellä.

- Oulunkaaren rokotus-
prosentti on valtakunnal-
lisesti ja maakunnallises-
ti vertailtuna erittäin hyvä, 
terveyspalvelujohtaja Liisa 
Cajan-Suokas iloitsee.

Rokotusnumero Pudas-
järvellä on 08 5875 5012 
palvelee ma-ti kello 8-10 ja 
13-15, ke-to 8-10, pe 8-9. Ro-
kotuspaikkana on Pudasjär-
ven terveysasema/neuvola, 
Juhontie 8.

Oulunkaari tiedotus 

Oletko kenties pohtinut 
suunnistuksen aloittamista, 
mutta et tiedä miten lähteä 
liikkeelle? Vai oletko kiin-
nostunut retkeilystä, mutta 
metsään eksyminen pelot-
taa? Pudasjärven Urheilijoi-
den suunnistusjaosto ja PoP-
Lin Hyvinvointitupa-hanke 
järjestävät yhteistyössä ai-
kuisille suunnatun kahden 
kerran suunnistuskoulun. 
Suunnistuskoulussa opetel-
laan karttamerkkejä, maas-
tossa liikkumista, kartan 
suuntaamista sekä pereh-

dytään retkeilyssä hyväk-
si havaittuihin sovelluksiin. 
Suunnistuskoulu on tarkoi-
tettu metsässä liikkumisesta 
kiinnostuneille; retkeilijöil-
le, marjastajille, suunnis-
tusta vasta aloittaville tai 
muuten vain aiheesta kiin-
nostuneille. Mitään aiempaa 
suunnistustaustaa ei tarvit-
se olla. 

Suunnistuskoulu ko-
koontuu kaksi kertaa: 26.5. 
Jyrkkäkoskella aiheena 
karttamerkit ja sovelluk-
set retkeilyssä sekä 2.6. Hir-

vaskosken koululla aiheena 
kompassin käyttö ja kartan 
suuntaaminen. Kerrat pi-
tävät sisällään sekä teoriaa 
että käytännön harjoittelua 
maastossa, huomioithan tä-
män pukeutumisessa. Kah-
den kerran jälkeen haluk-
kaille on tarjolla opastusta 
myös seuraavien iltarastien 
yhteydessä.

Suunnistuskoulu on 
maksuton kaikille Pudas-
järveläisille. Jotta voimme 
varautua tarpeeksi monel-
la ohjaajalla, pyydämme en-

nakkoilmoittautumista. Ilta-
rastitoiminta alkaa samana 
päivänä, 26.5 Jyrkkäkoskel-
ta. Maastoon pääsee kel-
lo 17:30 alkaen. Ratoja voi 
kiertää myös ilman ajanot-
toa eikä nimeään ole pakko 
antaa julki tuloksiin.

Löytämisen iloa!

Saana-Maria Rahko
P-P Liikunta ja Urheilu ry

Suunnistuskausi ja 
aikuisten suunnistuskoulu alkamassa

Pesästä nousseet karhut 
ovat nälkäisiä. Pitkä talvi-
lepo on kuluttanut niiden 
rasvavarannot vähiin ja 
luonnosta on alkukeväällä 
haastavaa löytää ravintoa. 
Mesikämmenet voivatkin 
etsiä herkkupaloja ihmis-
ten asumusten tuntumas-
ta. Karhun vierailuja piha-
piirissä voidaan kuitenkin 
ennaltaehkäistä, kertoo 
Suomen Riistakeskus tie-
dotteessaan. 

Karhuja ei pidä totuttaa 
ihmisten läsnäoloon lähes-
tymällä eläimiä tai ruok-
kimalla niitä esimerkiksi 
valokuvausta varten. Pa-
ras tapa ennaltaehkäis-
tä karhun pihavierailut 
on poistaa niitä houkutte-
leva ravinto. Karhulla on 
eriomainen hajuaisti, jon-
ka avulla se löytää ravin-
tokohteet tehokkaasti. Pi-

haympäristön siivous ja 
tarkistaminen voidaan teh-
dä jo hyvissä ajoin ennen 
karhujen pesästä nousua.

Jos karhu vierailee pi-
hassa, se tulee ehdottomas-
ti häätää pois mahdollisim-
man nopeasti. Tämän voi 
tehdä turvallisesti asuin-
rakennuksen suojasta esi-
merkiksi kolistelemalla 
kattilankantta tai huuta-
malla. Jos karhu ei poistu 
asutuksen piiristä tai ai-
heuttaa uhkaa, soita hätä-
numeroon 112.

Seuraavat viisi ohjet-
ta on hyvä pitää mieles-
sä karhualueella: Tarkista, 
että lintujen ruokintapaik-
ka on siisti ja lopeta ruo-
kinta maaliskuun loppuun 
mennessä, suojaa lemmik-
kien ruoat siten, että ne 
eivät ole karhujen ulot-
tuvissa, tarkasta, että ros-

Älä houkuttele karhuja

ka-astia tai komposti eivät 
ole helposti karhun saata-
villa. Vältä ruokajätteiden 
laittamista roska-astiaan, 
älä hautaa jätteitä pihapii-
riin, älä pidä pienpetohaas-
koja pihapiirin lähettyvillä 
(haaskojen pitäminen on 
luvanvaraista).

Ilmoita  
karhuhavainto
Kaikki karhuhavainnot 

kannattaa ilmoittaa alueen 
petoyhdyshenkilölle. Eri-
tyisen tärkeitä ovat ha-
vainnot pentueista, kos-
ka karhukantaa arvioidaan 
pääosin niiden perusteel-
la. Luonnonvarakeskuksen 
viimeisimmän kanta-arvi-
on mukaan Suomessa elää 
2300–2500 vuotta vanhem-
paa karhua.

Mika Timonen

KirPPis
ti-Ke 25.-26.5.   

Klo 11-15.

lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa! 

Puu suunnitus-
jAosto Maksuton 

Suunnistuskoulu 
aikuisille 26.5. klo 17 

Jyrkkäkoski ja 2.6. klo 
17 Hirvaskosken koulu. 

Tied. ja ilm. 
saana-maria.rahko@

popli.fi tai 050 572 8498.

Puu Kunto-
urHeilujAosto
Tehokävely su 30.5. 

klo 18. Kokoontuminen 
Jyrkkäkoski Camping 

piha. Vetäjänä Jimi 
Parkkinen.
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NÄIN ÄÄNESTÄT KUNTAVAALEISSA  
TURVALLISESTI KORONA-AIKANA
• Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos 

siihen ei ole estettä.
• Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
• Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspai-

kalla on tarjolla.
• Seuraa vaalivirkailijoiden antamia 

ohjeita.

Henkilöllisyyden tarkastaminen 
äänestyspaikalla
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaali-

virkailijan ilmoittamaan paikkaan.
• Käytä käsihuuhdetta.
• Jos vaalivirkailija pyytää sinua pois-

tamaan maskin, ota maski kasvoiltasi 
tarttuen korvalenkkeihin molemmin 
puolin.

• Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuk-
sen ajan.

• Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue 
maski yllesi varoen koskemasta kas-
vojasi.

• Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilölli-
syystodistuksesi talteen.

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai 
sinulla on hengitystieoireita
Hengitystieoireisia ja karanteenissa ole-
via äänestäjiä varten on suunniteltu eri-
tyistoimenpiteitä äänestyksen mahdol-
listamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, 
sairastutko ennakkoäänestysaikana vai 
vaalipäivänä. 

Ennakkoäänestysaikana kotimaassa  
26.5. - 8.6.2021 
Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koro-
natestissä ja odota testitulosta ennen kuin 
äänestät ennakkoon.
Jos olet omaehtoisessa karanteenissa tai 
eristyksessä, odota karanteenin tai eris-
tyksen päättymistä ennen kuin äänestät 
tai suosi ulkoäänestystä.  

Jos olet lääkärin määräämässä karantee-
nissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoää-
nestyshuoneistoon. Voit tietyin edellytyk-
sin ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 
klo 16 mennessä  (puh. 040 740 2550 tai 
puh. 0400 671 944) tai odota karanteenin 
tai eristyksen päättymistä ennen kuin ää-
nestät.

Vaalipäivänä 13.6.2021
Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoi-
reita tai olet omaehtoisessa karanteenis-
sa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mu-
kaan.
Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin 
määräämässä karanteenissa tai eristyk-
sessä, ota yhteyttä kunnan äänestysalu-
een vaalilautakunnan puheenjohtajaan 
mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä 
tule sisälle vaalihuoneistoon.

Äänestysalueiden puheenjohtajien 
yhteystiedot
1. Ervasti-Jaurakka-Puhoksen äänes-

tysalue, pj. Erkki Hyttinen, puh. 040 
515 6471

2. Hetekylä-Kipinän äänestysalue,  
pj. Kalevi Turves, puh. 0400 220 768

3. Kurenalan äänestysalue,  
pj. Erja Komulainen,  
puh. 040 735 0674

4. Sarakylän äänestysalue,  
pj. Esko Piipponen, puh. 0400 388 231

5. Siuruan äänestysalue,  
pj. Jukka Kuha, puh. 0400 204 488

6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskosken ää-
nestysalue, pj. Tiina Kuopus,  
puh. 040 540 9063

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai 
eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan 
äänestyspaikalle ilman tartuntatautilää-
kärin lupaa.

Keskusvaalilautakunta

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 • Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

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

meiltä tuotteet sekä veneet!
esim.

749€
kAmPAnJA

Ovh. 990€

1.190€
kAmPAnJA

Ovh. 1550€

1.350€
kAmPAnJA

Ovh. 1730€

BF 2.3 BF 4 BF 5

TERHI SAIMAN
Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene 
liikkuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perintei-
siä veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich-runko 
kestää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautu-
misen aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle 
perämoottorille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keski-
penkillä. Terhi Saiman on saatavissa vihreänä.

1.650€ Ovh. 1900€

TRIMMERI

UMS425
Puoliautomaattinen siimapää ”tap&go”. Kevyt käynnistää ja käyttää.  

Kaareutuva varsi helpottaa työskentelyä ahtaissa paikoissa.  
4-tahtinen. Hiljainen.

Moottori GX25

Tyyppi 4-tahti OHV

Tilavuus (cm3) 25

Kuivapaino (kg) 5,5

Polttoaine 95E10

Polttoainesäiliö (l) 0,58

Kahvasto varsiohjaus loop

Akseliputki halk. (mm) 26

Voimansiirto joustoakseli

Hinta (€) 369,- (sh. 395,-)

WWW.HONDAPOWER.FI

TARJOUS!
RUOHONLEIKKURI

HRG466 SKEP
Kevyt, teräs-runkoinen leikkuri. 

Kevyt käynnistää. Irroitettava keruupussi.  
Automaattirikastin. Pitkäikäinen. Bio-sarja.

Moottori GCVx145 

Tilavuus (cm3) 145

Vaihteet 1

Pyöräkoko  
etu/taka

(cm) 18/21

Runko teräs

Leikkuuleveys (cm) 46

Leikkuukorkeus (mm) 20-74 (6-asentoinen)

Keruupussi (l) 50

Paino (kg) 32

Silppuava kyllä

Itsevetävä kyllä

Hinta (€) 645,-

WWW.HONDAPOWER.FI

645€

369€
Ovh. 395€

Ikäihmisten kuntouttavan 
päivätoiminnan kuulumisia
Olemme aloittamas-
sa perjantaisin musiikki-
painotteista osapäivätoi-
mintaryhmää iltapäivisin 
vanhusten palvelukeskuk-
sessa. Ryhmä sopii kaikille 
ikäihmisille, jotka pitävät 
laulamisesta ja tarvitse-
vat arkeensa virikkeitä ja 
vaihtelua. Musiikilla on 
todettu olevan useita ter-
veysvaikutuksia. Ryhmäs-
sä myös jumpataan ja teh-
dään muistiharjoituksia. 
Ryhmästä menee osapäi-
vätoiminnan maksu. Toi-
vottavasti saamme ryh-
mään osallistujia!

Toisena uudistuksena 
meillä aloittaa perjantaisin 
aamupäivisin ikäihmisten 
omaishoidettavien ”park-
ki”. Omaishoitajat voivat 
tuoda läheisensä parkkiin 
vaikkapa asioinnin tai le-
potauon ajaksi. Omaishoi-
dettavasta huolehditaan ja 
tarjotaan virikkeitä voin-
nin mukaan. Parkki on il-
mainen ja siihen on en-
nakkoilmoittautuminen 
viikoittain. Parkki on pi-
lottikokeiluna juhannuk-
seen asti, olisiko tällaiselle 
toiminnalle tarvetta?

Myös muut ikäihmis-
ten päivätoiminnan ryh-
mät jatkavat toimintaan-
sa. Maanantaisin meillä on 

Lilja Kettunen ja Arja Panuma kertovat toivovat osallistujia 
ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan ryhmiin.

mahtava miestenryhmä, 
tiistaisin osapäiväinen lii-
kunnallinen kuntosaliryh-
mä, keskiviikkoisin ihanat 
naiset ja torstain toimelias 
ryhmä. Ryhmissä me jum-
pataan, muistellaan, nau-
retaan, joskus itketäänkin, 
ulkoillaan, pelataan pal-
jon eri pelejä, lauletaan, 
joskus askarrellaan, leivo-
taan, tehdään muisti- ja ai-
vojumppaharjoitteita, ja 
nautitaan toisten seurasta. 
Sosiaalinen vertaistuki on 

tärkeää usealle ikäihmisel-
le. Kahvi- ja ruokahetket 
kuuluvat luonnollisesti 
päivätoiminnan ohjelmaa. 
Ryhmiin voi tulla palve-
luohjauksen tai päivätoi-
minnan ohjaajan kautta. 

Kevätterveisin 
Arja Panuma 
päivätoiminnanohjaaja, 
Lilja Kettunen 
kotihoidon palveluesimies 


