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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.

Erkki 
Honkanen15

Tiukasti ihmisten ja kylien puolesta. 
Ei hömppää, vaan realismia.
Viime vaaleissa valtuustopaikka 
jäi yhden äänen päähän, 
nyt tsempataan!
Äänestä Erkki valtuustoon!
Kysy vaalikyytiä  0400 281 563
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Kesä
ja Aqualan L – kaikki, 

mitä suomalainen iho kaipaa.

RAJOITETTU 

DESIGN-ERÄ

PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14

www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Aqualan L

9,90€
(norm. 11,59 / 200g)

Eloisat kylät,
luonto, matkailu
Lapsissa,
nuorissa ja
perheissä on
tulevaisuus 79-

Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513. e-mail aila.repola@pp.inet.fi
os. Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

A. REPOLA OY
TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO

TOIMISTOMME TÄYTTÄÄ 
29.5.2021 30-VUOTTA.

Tämän vuoksi tarjoamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme kakkukahvit 

31.5.-1.6.2021.

LAHNAA SAVUSTETTUNA JA 
TUOREENA 

on jälleen saatavilla 
Aittojärvellä Taavitsaisella

Venkaantie 143 osoitteessa.
Myös pakastettua haukifilettä ja purkkikalaa

Kahvia ja ynnä muuta sellaista.
Perjantaina ja lauantaina 28.5.-29.5. 

klo 10.00-15.00. Puh. 0400 474 226
Tervetuloa!

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: ke-to-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

SUUTARIN KESÄLOMA-ALE!
KAIKKI MYYMÄLÄN TUOTTEET -30%

(ei KAARI tuotteet) ps. jäämme lomalle 7.6.

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, Pe 10-15, La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 2.6., ke 16.6. ja ke 30.6.

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
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Laadukkaat peruspalvelut saatava  
tasa-arvoisesti omasta kunnasta

M
aksaja: Reijo Talala

TERVETULOA 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

pELARgONIA jA 
mARKETTA 20,- / 4 KpL

(paljon eri värejä)

SAmETTIKUKKA 
12,- / 10 KpL

Kestävä RUUKKU-
NEILIKKA 3,90 
(paljon värejä)

Valtavasti KAUNIITA 
AmppELEITA jA 
KESäKUKKIA!

HyöTyKASVIT, yRTIT 
jA mANSIKANTAImET, 
myöS SATOTAImET

mONIVUOTISET KUKAT 
myöS mAxITAImET
OSTA 5 mAKSA 4

pUUT, HERUKKA-, 
KARVIAS- jA KORISTE-

pENSAAT

mUSTIKAT, VAdELmAT, 
HUNAjAmARjAT, SASKA-
TOON jA mARjA-ARONIA
Runsaasti OmENApUITA!

KEKKILäN 
pUUTARHAmULTA 50L 

16,90 / 5 pSS

LANNOITTEET jA 
TARVIKKEET!

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.

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

Toyota Carina 1,6 bensa 
sedan, vm. 1994, aj. 378 
000 km, kahdet renkaat, 
iso huolto tehty, katsastettu 
24.5.21, HYVÄ KÄYTTÖAU-
TO.  1000 €

Toyota Corolla 1,6 ben-
sa farmari, vm. 2004, aj. 
311 020 km, HYVÄ AUTO, 
ilmastointi, kahdet hyvät 
renkaat, huollettu.   
 2500 €

Toyota Corolla 1,3 bensa,-
viistoperä, vm. 1999, AJETTU 
VAIN 174 000 km, kahdet 
renkaat, auto on hienossa 
kunnossa. 
 2500 €

MB 200 D sedan, vm. 1995, 
VARMA PELI, aj. 505 000 
km, kats 10/2020, kahdet 
renkaat.  1500 €

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

1-.

Kannala lOG 45 hirsilatO

Puucee luOman lillevilla 2m²

Jykevä rakoseinäinen 
hirsilato, pariovet. 
Kaikki tavarat asennus-
valmiita, määrämittaan 
työstetty. Päätyseinät 
suorat, sivuseinät 
vinot. Kevythirsi 45 x 
145 mm. Huopakatto-
laudoitus, katemateri-
aali ja lattiarakenteet 
lisähintaan.

645-.

Puucee on kevythirrestä valmis-
tettu ulkokäymälärakennus, joka 
sopii hyvin kesämökille. Erilaisilla 
pintakäsittelyvaihtoehdoilla saat 
ulkohuussista juuri omaan mökki-
maisemaasi sopivan.

990-.

Tupailta 

Tilaisuudessa puhuu 
kansanedustaja, 

Keskustan 
varapuheenjohtaja 

Markus Lohi. 
Mukana paikallisia 

ehdokkaita. 

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö 

Hirvaskoskella 
Hirvaskosken kartanossa

Hirvaskoskentie 31
pe 28.5. klo 18

Tervetuloa!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Korkein luottoluokitus
©Soliditet 2013

Merkittävä metalliromun kerääjä
ROMULIIKE UTACON OY

Varastotie 9, Utajärvi    p. 0400 892 414
www.utacon.fi    sakari.kantojarvi@utacon.fi

OSTETAAN JA NOUDETAAN  
ROMUAUTOT JA METALLIROMUT

Myös kuparit, messingit ym. ym. 
NYT ROMULLA HYVÄ HINTA! Muista romutuspalkkio! 

Olemme virallinen vastaanottopiste.
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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 30.5. kello 10, toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina 
Keijo Piirainen. Osallistujamäärärajoitus kirkkosalissa 30 
henkeä ja isossa kahviossa 20 henkeä. Messu striimataan 
seurakunnan YouTube-kanavan välityksellä. 

Lapsiparkki pe 28.5. 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.

Kesäkerhojen leiripäivä ti 1.6. kello 9–12 ja kello 12–15, 
to 3.6. kello 9–12 ja kello 12–15 Hilturannan leirikeskuk-
sessa os. Petäjäkankaantie 434, Pudasjärvi. Leiripäivään 
voivat osallistua 3–6 –vuotiaat lapset, myös esikoulussa ol-
leet voivat tulla. Ennakkoilmoittautumista ei ole. Leiripäi-
vään otetaan 15 lasta tulojärjestyksessä. Mukaan varataan 
omat eväät ja säänmukainen vaatetus. Olemme sään sallies-
sa ulkona, sateella sisällä. Tiedustelut lastenohjaajilta.

Diakoniatyön vastaanottoa ei poikkeuksellisesti ole 
keskiviikkona 2.6.2021 

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. Virkatodistukset teh-
dään Oulun aluekeskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Viras-
toon jätetyt tilaukset välitetään keskusrekisteriin.  

Rauhanyhdistykset: Nettiseurat su 30.5. kello 16 (Samuli 
Leppänen). Osallistumislinkki seuroihin löytyy Pudasjärven 
Rauhanyhdistyksen nettisivuilta osoitteesta https://rauhan-
yhdistys.fi/pudasjarvi/

Haudattu: Paavo Antero Kuha 85 v, Pirkko Liisa Yli-Villa-
mo 80 v, Ritva Marjatta Pesälä 69 v, Pertti Alvar Väyrynen 
67 v, Pertti Niemi 63 v.

Mikä tekee ihmisestä kauniin? Sileä iho, 
tuuheat hiukset ja kiinteä vartalo ovat 
varmasti kauniin ihmisen ominaisuuksia, 
joita moni meistä tavoittelee. Mutta onko 
peli pelattu, kun iho rypistyy, hiukset har-
venevat ja harmaantuvat, ja keho painuu 
kumaraan? Ei suinkaan.

Kuinka kaunis onkaan kiitollinen van-
hus! Hän osaa nauttia elämän pienistäkin 
ilon aiheista. Hänen silmänsä säteilevät 
lempeää hymyä, vaikka aihetta murhee-
seenkin taatusti löytyisi. Hänen seuras-
saan virkistyy ja viisastuu. Hänen kauneu-
tensa korostuu vaivojaan ja puutteitaan 
vaikeroivien rinnalla.

Tällainen kauneus ei ilmesty ihmiseen 
automaattisesti tietyn vuosimäärän täy-
tyttyä. Kiitollisuus on tässä ja nyt elämis-
tä, sen huomaamista ja arvostamista, mikä 
elämässä on hyvää. Kiitollisuuden harjoit-

tajaa voisi sanoa ”mielensä hyvittäjäksi.” 
Kiitollisuutta usein luonnehditaan pysy-
väksi tavaksi suhtautua elämään, ihmisiin 
ja itseensä. Se on myös taito, jota voi har-
joitella ja parantaa. Voimme ihan itse va-
lita, kiinnitämmekö huomiomme siihen, 
mitä meillä on vai siihen, mitä meiltä 
puuttuu. Usein elämässä hyvät asiat ovat 
tulevat mutkan kautta. Epäonnistuminen, 
koettelemus tai viivästys voi pitkän ajan 
kuluessa osoittautua hyödylliseksi. Se on 
mahdollista maaperää kiitollisuuden kas-
vulle.

Kristittyinä tiedämme, että kaikki hyvä 
elämässämme on Jumalan lahjaa. Valitetta-
van usein unohdamme kiittää Häntä, kos-
ka mallillaan olevista asioista tulee niin 
helposti itsestäänselvyyksiä. Raamatun lu-
kuisista kiitokseen kehottavista kohdista 
päätellen Jumala haluaa kuulla kiitoksem-

me. Uskon Jumalan kehottavan meitä kii-
tokseen myös, ja ehkä juuri, siksi, että se 
tekee meille niin hyvää. Kiitollisuus tekee 
meistä kauniita.

Apostoli Paavali antaa kirjeessään efe-
solaisille konkreettisen ohjeen osoittaa 
kiitollisuutta Jumalalle: ”Veisatkaa yhdes-
sä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä laulu-
ja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä 
Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Juma-
laa, Isää, meidän Herramme.” 

Kiitollisuuden kaunistamaa 
tulevaa kesää!

Sirkku Fali 

Kiitollisuus kaunistaa

Rakkaamme

Seppo Johannes
KUKKA
s. 27.6.1947
k. 4.5.2021

Kauniit olivat onnemme päivät, 
kauniit muistot jäljelle jäivät.

Rakkaudella kaivaten
Rauni 
Marko 
Minna, Mauri, 
     Martti ja Vertti
Sisarukset perheineen 
Sukulaiset ja ystävät

Ei pienet sydämet ymmärtää voi 
miks´  kultainen pappamme otettiin pois.
Martti ja Vertti

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 23.5.2021. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Pudasjärvellä rokotusvuo-
rossa ovat kaikki yli 35-vuo-
tiaat, kuuluivat he riskiryh-
mään tai eivät (riittää, että 
täyttää 35 tänä vuonna). Va-
raa rokotusaika ensisijaises-
ti netistä sivulta oulunkaari.
com, jotta koronapuhelimet 
eivät ruuhkaantuisi. 

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.

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.

Vahvistusrokotteen ajan 
voi vaihtaa vain erittäin hy-
västä syystä. THL:n uu-
den linjauksen mukaan, jos 
on yli 65-vuotias ja on saa-
nut ensimmäisen rokotteen 
AstraZenecaa, vahvistusro-
kotteeksi voi pyytää muun 
rokotteen. Pyyntö tulee teh-
dä soittamalla hyvissä ajoin 
rokotusnumeroon, vaih-
toa ei voi tehdä enää roko-
tuspaikalla. Alle 65-vuoti-
aat saavat automaattisesti 
muun kuin AstraZeneca-ro-
kotteen.

Kesäkuun toisella vii-
kolla rokotuksia annetaan 
myös Iin Kuivaniemel-

Rokotusvuorossa jo 35-vuotiaatkin

lä, Kuivaniemi-talolla. Ro-
kotuspaikka tulee valita jo 
ajanvarausvaiheessa.

Tämän hetken ar-
vion mukaan viimei-
setkin rokotusryhmät 
saisivat ensimmäiset ro-
kotteensa heinäkuussa. Ro-
kotukset etenevät ikäluok-
ka kerrallaan vanhemmista 
nuorempiin, ja tuorein tieto 
vuorossa olevasta rokotus-
ryhmästä löytyy Oulunkaa-
ren Facebook-tililtä ja netti-
sivuilta.

Ikäihmiset ja heidän 
omaishoitajansa saavat nyt 
vahvistusrokotteita.

– 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.

Kela korvaa koronaroko-
tusmatkat 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 12 000 
henkilöä, ja toisenkin rokot-
teen saaneita on noin 2 300 
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.

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

Pudasjärvellä  
rokotusnumero ja 
soittoajat
Rokotusnumeroista voi ky-
syä lisätietoja koronaroko-
tuksiin liittyen. Myös saa-
mansa ajan voi muuttaa tai 
perua. Ajanvarauksia voi-
vat tehdä vain tällä hetkel-
lä rokotusvuorossa olevat. 
Rokotusnumero on 08 5875 
5012, palvelee ma-ti klo 8-10 
ja klo 13-15, ke-to klo 8-10, 
pe klo 8-9. Rokotuspaikka-
na on Pudasjärven terveys-
asema/neuvola, Juhontie 8. 

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

Kehitysyhtiön ja yksityisyrittäjien yhteistyön akti-
vointi. Kaupungin uuden hankintaohjeen mahdol-
lisuuksien hyödyntäminen paikallisille yrityksille.
Eläkkeelle siirtyville yhteinen tilaisuus pari kertaa 
vuodessa, jossa esitellään kaikki vapaa-aikaa 
rikastuttavat mahdollisuudet
Kokoomuksen Nuorten toiminta käyntiin Pudas-
järvellä
Ohjattua aikuisliikuntaa kuntosalista uimahalliin

Eteenpäin kannustamalla

T:mi Hanttihommat Pekka Kinnunen
Pekka Kinnunen

Pekka Kinnunen | 0400 381 548 | pekkaeinari.kinnunen@gmail.com

PainoPisTeeT:

M
ak

sa
ja

: p
ek

ka
 k

in
n

u
n

en

- Äänentoistopalvelut
- Kuntosaliohjaus
- Golfohjaus
- Hanttihommat

9

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 27.-30.5. ELLEI TOISIN MAINITA

499
ps 129

tlk 599

149
kg

-17%
Plussa-kortilla

Hook
KypSä ChiCKen WingS  
TAi BOneleSS
400-700 g (7,13-12,48/kg)

KevytOlo
MehU- 
KivennäiSvedeT
12 x 0,33 l (1,21/l)  
sis. pantit 1,20 
Rajoitus 2 erää/talous

MAnSiKKA- 
AMppeli
23 cm, Suomi

Norden Kings Beer
King eriK  
dArK lAger  
AlKOhOliTOn  
OlUT 0,5 %
0,5 l (2,28/l) sis. pantin 0,15

Ilman Plussa-korttia  
6,99 12-pack (1,46/l) sis. pantit 1,20

KUrKKU
Suomi HORIATIKI-

SALAATTI
resepti k-rUOkA.Fi/reseptit 
tAi k-rUOkA-sOVellUs

SUOMI

SATOA
KOKO KESÄN

SUOMI

12
-pack

1.-kpl

Ilman Plussa-korttia  
2,95 kpl (11,80/kg)

2495
kg

TUOre SUOMAlAinen
AhvenFilee

Ahvenanmeri tai Merenkurkku
Suomi, säävaraus

erä

799
kg

TUOre SUOMAlAinen
SUperiOr KirJOlOhi

Kasvattaja, Nordic Trout
Ahvenanmaa, Suomi

Rajoitus 2 kalaa/talous

Voimassa TO-LA 27.-29.5.

SUOMI

erä

10.-3 kpl

Pink Kiss ja Peach party
neiliKKA
12 cm, ruukussa, Hollanti

Yksittäin 4,50 kpl

1290
kpl599

kg

Atria

vilJApOrSAAn
KASSler
n. 2,5 kg

Voimassa TO-LA 27.-29.5. SUOMI

-66%
Plussa-kortilla

Valio

OlTerMAnni  
pAlAJUUSTOT
250 g (4,00/kg) 
Rajoitus 4 kpl/talous

Haastavan lukuvuotemme ol-
lessa loppusuoralla tuli ajan-
kohtaiseksi vuoden aikuisopis-
kelijan valinta kansalaisopiston 
kurssilaisista. Valinta suorite-
taan perinteisesti kurssien opet-
tajien tai muualta tulleiden eh-
dotusten perusteella. Tänä 
keväänä vuoden aikuisopiske-
lijaksi valittiin Riitta Lohvan-
suu.

Riitta on syntyperäinen pu-
dasjärveläinen ja pitkän linjan 
kansalaisopistolainen; hän on 
osallistunut kansalaisopiston 
kursseille jo nuoruudesta läh-
tien. Erityisesti Riittaa on kiin-
nostanut taide- ja taitoaineet 
sekä käden taidot. Hänen kurs-
sirebertuaariinsa on vuosien 
saatossa kuulunut mm. matto-
jen kudonta, posliinin maalaus, 
kansallispuku- ja supikaskurs-
si, puukkokurssi, keramiikka-
kurssit, taidekurssit ja puutyöt. 
Riitan ”puutyökurssiura” on 
käynnistynyt 1980-luvulla, kun 
hänen sisarensa oli ilmoittanut 
hänet salaa kansalaisopiston 
puutyökurssille, jota tuolloin 
ohjasi Alpo Pulkkinen. Siitä al-
koi Riitan innostus puutöihin ja 
sen myötä on kansalaisopiston 
kursseilla syntynyt kaappikel-

loa, sivusta vedettäviä puusän-
kyjä, mökkihuonekaluja pöy-
täryhmistä keittiön kaappeihin 
pienempien puutöiden ohella. 
Puukkokurssilla Riitta suunnit-
teli valmistavansa omat puu-
kot kaikille perheenjäsenilleen, 
mutta valitettavasti koronaepi-
demia keskeytti puukkokurs-
sien järjestämisen viime ke-
väänä. Toivottavasti kursseille 
saadaan jatkoa koronatilanteen 
rauhoituttua. Myös Riitan ke-
ramiikkatöitä on hänen lasten-
sa kodeissa käytössä ja koristei-
na. Kurssitarjontaan Riitta on 

kaivannut vehnäjauhobatiikki-
kurssia. Kurssi on jossain vai-
heessa ollutkin kansalaisopis-
ton kurssiohjelmassa, mutta 
kurssi ei ole toteutunut vähäi-
sen ilmoittautujamäärän vuok-
si.

Kurssilaisena Riitta on aktii-
vinen ja sinnikäs. Hän innostuu 
helposti uusista asioista, työ-
tavoista, tekniikoista jne. Hän 
on avulias opastaen ja auttaen 
muita kurssilaisia oman opis-
kelunsa ohella. Hän tulee hy-
vin toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa ja on usein innokkaas-

ti rekrytoinut uusia kurssilai-
sia sellaisille kansalaisopiston 
kursseille, jotka ovat olleet pe-
ruuntumis- tai keskeytymisu-
han alla vähäisen opiskelija-
määrän vuoksi.

Lämpimät onnittelumme 
Riitalle! Perinteisesti vuoden ai-
kuisopiskelija saa lahjaksi Kurs-
sipassin tulevalle lukuvuodel-
le. Toivotamme antoisia hetkiä 
kansalaisopiston kurssitoimin-
nan parissa jatkossakin.

Kansalaisopiston 
tiedotus

Kansalaisopiston vuoden aikuisopiskelijaksi 
valittiin Riitta Lohvansuu

Vuoden aikuisopiskelija Riitta Lohvansuuta (vas.) onnittelemassa kansalaisopistolta mu-
siikin vastuuopettaja Johanna Kilpijärvi, palvelusihteeri Tuula Haverinen, taide- ja taito-
aineiden vastuuopettaja Vuokko Nyman ja kansalaisopiston rehtori opetus- ja sivistys-
johtaja Juha Holappa.

Anna äänesi vaikuttaa

Juho
Kellolampi
maanviljelijä, valtuutettu

28
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Sydämen asialla 
Kasvokkain - Face to face

Yhdessä eteenpäin äänestämällä!

11

Hilkka 
Parkkisenniemi
Hyvinvointi ja terveys.
Asuminen, kaavoitus ja  

työllisyyden hoito.

On erittäin tärkeää ja var-
teenotettavaa puhua ihmis-
ten syrjään jäämisestä ja 
yksinäisyydestä. Korona-
epidemia sulki alkumetreil-
lään iäkkäämmän väestön 
elelemään ja pärjäilemään 
kodeissaan joko vain oman 
pienen kotiväen kanssa tai 
täysin yksin. Ensiarvoista 
elämän virtaa tuovat kon-
taktit lapsiin ja lastenlapsiin 
ja muihin ihmisiin tyreh-
tyivät kokonaan tai hyvin 
vähiin. Samaa kanssakäy-
misen porttien sulkeutumi-
nen tapahtui monille lapsil-
le ja nuorille lähiopetuksen 
muuttuessa etäopetukseksi. 
Lisäksi vielä osallistuminen 
ryhmäharrastuksiin ja ko-
koontumisiin oli mahdoton-
ta. Työssäkäyvä väestö sai 
mahdollisuuden etätyöhön, 
joka on toisille mainio työs-
kentelyn muoto, toisille taas 
pitemmän päälle painajai-
nen. Vielä kun muistetaan, 
että ennen tätä poikkeusai-
kaakin on kaikissa ikäluo-
kissa ollut liian paljon ih-
misiä, jotka ovat kokeneet 
itsensä hylätyiksi ja yksinäi-
siksi.

Keskusteluissa on verrat-
tu 90-luvun laman jättämiä 
tuskallisia seurauksia ihmis-
ten henkiseen, fyysiseen, so-
siaaliseen ja taloudelliseen 
olotilaan ja tämän päivän 
vitsauksen tuottamaa sa-
mojen alueiden vaikeuksia. 
Ihmisten puhe kontaktien 
ja yhdessä tekemisen kai-
puusta on herättänyt kysy-
myksen siitä, miten saamme 
sekä yksityisinä henkilöi-
nä että julkisten toimintojen 
avulla erilaisiin yksinäisyy-
den poteroihin jääneet edes 
pienessä määrin näkyviksi 
ja kuulluiksi. Tottahan on, 
että joukkue on yhtä vah-
va kuin sen heikoin lenkki. 
Sama ajatus on pätevä kun-
ta ja yhteiskunta tasolla, jo-
ten tulevilla kuntapäättäjillä 
on tämän yhteiskunnallisen 
perusasian kanssa kovasti 
hyvää ja tuloksia tuotavaa 
ennaltaehkäisevää tehtävää 
ja työtä edessään, jos halua 
riittää.

Sointu Veivo
Kuntavaali- 
ehdokas 
Keskusta

Jäinkö näkymättömiin ja 
kuulumattomiin?

- Jokainen ikäihminen an-
saitsee arvokkaan vanhuu-
den. Turvallinen vanhuus 
on ihmisoikeuskysymys, 
jota puolustamme määrä-
tietoisesti. Vanhustenhoito 
on saatava sellaiselle tasol-
le, ettei ikääntymistä tarvitse 
pelätä, näin sanotaan Kris-
tillisdemokraattien kunta-
vaaliohjelmassa. Kun ensi 
kertaa olin ns. kentällä teke-
mässä vaalityötä, tuli tämä 
sama huoli äänestäjien tahol-
ta. Kun kysyin, mitä Pudas-
järvellä pitäisi tehdä sinun 
mielestäsi, jos pääsen val-
tuustoon, sanottiin näin:

”Vanhustenhuollon laa-
tuun pitäisi kiinnittää en-
tistä enemmän huomiota, 
hoitajia lisää”. Eräs toinen 
viittasi omaishoitajien huo-
noon asemaan: ”Meillä tääl-
lä Pudasjärvellä on nel-
jä paikkaa Hirsikartanossa, 
jonne omaishoitaja voi vie-
dä hoidettavansa ja näin 
voi itse olla vähän omalla.” 
Muistelin, että Pudasjärvel-
lä on noin 90 omaishoita-
jaa. Kesseli Ry on antanut 

huomionosoituksena kai-
kille omaishoitajille lahja-
kortin, viimeksi viime jou-
lun aikaan. He ovat ryhmä, 
jota kai harvemmin kiitel-
lään. Kuulin myös, että he 
saavat erittäin pienen tuki-
rahan kuukaudessa, joka ei 
ole käytännössä mitään ver-
rattuna heidän uhrautuvaan 
työhönsä.

KD kannattaa omaishoi-
don lisäämistä, mut-
ta omaishoidon tukeen on 
saatava riittävät resurssit, 
omaishoitajien jaksamises-
ta ja hyvinvoinnista on huo-
lehdittava. Omaishoitajat 
tarvitsevat vapaapäiviä ja 
mahdollisuuden virkistäyty-
miseen, kuntoutukseen, ko-
tipalveluun sekä terveystar-
kastuksiin.

Keskustelimme, kuin-
ka vanhuksen kotihoidossa 
hoitajat vaihtuvat päivittäin, 
jopa pari-kolmekin kertaa. 
Tämä voi tuoda vanhuksel-
le turvattomuuden tunnet-
ta ja väsymystäkin. Kun ko-
tihoidossa oleva vanhus itse 
maksaa palveluista, on ne 

kotihoidon taholta suunni-
teltava siten, että vanhuksen 
toimintakyky säilyy ja arjes-
ta selviytyminen onnistuu. 
Palvelun laatua parannetaan 
työntekijöiden pysyvyydel-
lä. Kotihoidon pitää olla ko-
konaisvaltaista hoitoa, joka 
vastaa asiakkaan fyysisiin, 
psyykkisiin, sosiaalisiin ja 
hengellisiin tarpeisiin. Osa 
ikääntyvistä haluaa asua yk-
sikin, mutta toisia voi auttaa 
ns. yhteisöllinen asuminen, 
joka samalla helpottaa van-
huksen yksinäisyyttä ja pel-
koja.

Hoitajien vähyys niin lai-
tos- kuin kotihoidossakin ai-
heuttaa vanhusten epäin-
himillistä kohtelua, mutta 
heikentää myös työssä jak-
samista ja hoitotyön kiinnos-
tavuutta. On huolehdittava 
riittävän ja ammattitaitoi-
sen hoitajamitoituksen to-
teutumisesta lakisääteisen 
hoitajamitoituksen pohjalta. 
Valtion on turvattava toteu-
tuksen rahoitus.

Kun me kaikki kuiten-
kin ikäännymme täällä Pu-

dasjärvelläkin, niin eikö olisi 
ihanaa saada itse kokea nel-
jän takuun hoitoa! Ensiksi, 
että pääsisimme ulos vähin-
tään 2x viikossa (ulkoiluta-
kuu). Toiseksi, että saamme 
syödä rauhassa terveellis-
tä ruokaa ja saamme ruokai-
luun tarvittaessa apua (ruo-
kailutakuu). Kolmanneksi, 
että saamme pestyä eikä hy-
gieniatuotteista saa säästää 
(hygieniatakuu). Neljännek-
si, että yhteisötakuun avul-
la torjutaan aktiivisesti yksi-
näisyyttä.

Meidän isovanhempam-
me ja vanhempamme ovat 
kunnioituksemme arvoisia. 
He ovat meille tietä näyttä-
neet ja hoitaneet meitä, kun 
me olimme lapsia. Nyt on 
meidän aika hoitaa heitä.

Ape Nieminen 
kuntavaali-
ehdokas (KD)

Joka mummo ja ukki mukana

HKP Niskala ottaa vastaan 
puutavaraa, risuja ja oksia

HKP Niskala ottaa vastaan 
Kuusamontie 382 osoittees-
sa puutavaraa, risuja, oksia ja 
koko puutakin. -Kuusamon-
tieltä johtava portti on avoin-
na arkisin aamusta alkuiltaan 
kello 19 saakka, lauantaisin 
päivällä, kertoi paikkakunta-
laisille ilmaisen palvelun jär-
jestävä yrittäjä Aki Niskala. 

HKP Niskalalla on myös 
risujen ja oksien noutopalve-
lu kohtuullista maksua vas-
taan. Noutopalvelua tarjo-
avat myös Kiinteistöhuolto 
Riekki ja Kuljetuspudas. 

HKP Niskalan puutava-
ran vastaanotto paikalle ih-
misten tuomat risut ja oksat 
siirretään suurempaan ka-

Opastetaulu on heti alueel-
le tultaessa.

Aki Niskala kertoi oksien ja risujen tuonnin olevan vilkasta talven jälkeen. 

Niskala yrityksen kalustolla järjestyy myös puun ja risujen 
noutopalvelu. Samalla kalustolla siirretään ihmisten tuo-
mat risut vastaanottoalueella suurempaan kasaan.

Mikko Puhakka oli tyytyväinen, kun oli paikka, jonne sai 
tuoda kuusiaidan leikkauksen oksat ja latvat. 

saan, josta ne kesällä kuiva-
misen jälkeen syksyllä hake-
tetaan. 

Aiemmin risuja on voi-
nut viedä myös Heteharjuun. 
Aluetta hallinnoiva Turve-
ruukin taholta vastaanotto 
on lopetettu pääasiassa sen 
vuoksi, kun alueella ei ole 
valvontaa.

Yrityksen taholta muistu-
tetaan, että tuoda ei saa kan-

toja, haravointijätettä, puu-
tarha- tai rakennusjätettä. 

HKP Niskalalla on pit-
kä yrityshistoria. Nykyisten, 
vuodesta 2010, toimineiden 
yrittäjien Aki ja Antti-Jus-
si Niskalan isällä oli muun 
muassa sahaustoimintaa. 
Nykyisin yrityksellä on mo-

nipuolista energiapuun kor-
juu-, haketus-, kuljetus- ja 
myyntipalvelua. Yrityksen 
kuljetuskalustolla ajetaan li-
säksi myös muun muassa 
turvetta, rahtitavaraa, beto-
nia ja maa- aineksia.

Heimo Turunen

Pölkky Oy | puh. 020 764 0200, sähköposti: office@polkky.fi

OSTAMME ELÄMÄNTYÖTÄ

Oletko myymässä metsää? Toisille metsänomistus on rakas 
harrastus ja toisille elämäntyö. Meille perhe, luottamuksellisuus 
ja pohjoiset juuret ovat kaikki kaikessa. Ota yhteys lähimpään 
Pölkyn hankintaesimieheen ja solmi sekä sinua että metsääsi 

hyödyttävä kumppanuussuhde, joka kestää läpi elämän.

HAUKIPUDAS, II, KIIMINKI, 
MUHOS, OULU, PUDASJÄRVI, 
YLI-II, YLIKIIMINKI
Vilho Koivisto 
vilho.koivisto@polkky.fi
040 167 8961

MYYTKÖ METSÄÄ? OTA YHTEYTTÄ!
Kaikki puunostajamme näet osoitteesta www.polkky.fi

(Puunhankinta > Myy Metsää)
Ota yhteyttä verkossa tai puhelimitse.
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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 
28.-29.5.

MAANANTAI-ToRsTAI
31.5.-3.6.

Kungs 
AUToNPEsUhARJA
teleskooppivarrella 

1595

100

179

795

079

499

195

299

995

179

1195

pss

059

Voimassa 3.6.2021 saakka.

-KAUPAN 
sUPERETUKUPoNKI

2 kpl/kuponki "

kg kg

199 795099
kannu195

2 pkt

kg

795

199

350

100

100

pkt

plo

695
kg

100

500

kplkg

2 kalaa/talous 799
kg

prk

kpl

pkt

kpl

pkt

pkt

ras

799
kg 300 595

kg

100
prk

2 pss

6190 5450

2190 2690 1595

695

890

1150

1790 1795

1390 1290

prk

kg

pkt

pss

kg

KEsÄKUKAT
 oVAT

sAAPUNEET

Valmistujais 
RUUsUT sAAPUVAT 
KEsKIVIIKKoNA 2.6.

499
kplNiemitalon

LEIPÄ-
JUUsTo
500 g
pakaste

MA-TI 31.5.-1.6.            KE-To 2.-3.6.

PE-To 25.5.-3.6.

2,7 l

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä

650 1695

695

Wurth 
TERAssIRUUVI
ruskea 55 mm
250 kpl

Vihreä kivetön
RYPÄLE

500 g

Valio
JogURTIT

1 kg

Lalizas
PELAsTUs-
LIIVIT

ERÄ!

2990
kpl

PE 28.5.       LA 29.5.

Stocmos
sEKAMEhU-

TIIVIsTE
2,5 l

Eldorado
ToMAATTI-

MURsKA
390 g

Kotimainen
ToMAATTI

HK
cAMPINg
gRILLI- 
MAKARA
360-400 g

Olvi 
ANANAs tai 
VAdELMA 
LIMsA 
12x0,33 l sokeriton

HK hERKKU-
MAKsAMAKKARA
500 g tai 
MAKsA-
MAKKARA 
TUUbI 150 g

Olvi
LIMsAT
0,95 l
sis. pantin

McVities
dIgEsTIVE
KEKsI
400 g

Eldorado
ToNNIKALA-
hIUTALEET

185/140 g
öljyssä

Kingis
JÄÄTELÖ-

PUIKoT
78 g

sAToJA TARJoUKsIA 

JoKA PÄIVÄ!

499

Kariniemen
KANANPoJAN
sIsÄfILEPIhVIT

400-500 g

RAUTAosAsToLTATEKsTIILIosAsToLTA

4 prk

KoTTIKÄRRYN
UMPIRENgAs
4x6

1990

NUohoUs-
sETTI

1495

Atria
goTLER-
MAKKARA
palana

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

PullaPirtti
RUIsREIKÄ-
LEIPÄ
330 g

JAUhELIhA
sIKA-
NAUTA
2 kg/tal.

PullaPirtti
irto
VoIsILMÄ-
PULLA

Eldorado 
sPAghETTI
500 g

Vip
oMENA-
TÄYsMEhU
1 l

Naudan
KEITTo-
LIhAPALAT
makuluulla

Kariniemen
bRoILERIN
KoIPIREIsI
3 kpl/ras
marinoitu

PullaPirtti
ohRA-
RIEsKA
3 kpl/450 g

MAALAIs-
LIhA-
hYY-
TELÖ

Tuore irto
PoRsAAN
ULKofILEE
puhdistettu

Dennis
RAfKIN
PIzzAT
400 g 
Apetit pakaste

Tuore
kotimainen
KIRJoLohI

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA

KENKÄosAsToLTA

0,9 l

MELA puu

1995

Alkaen

AIRoT 240 cm

3895

Pisla 
RULLAKAIhTIMET
pimentävät
luonnonvalkoiset
Esim. 120x80 cm

2890

Nokian
KoNTIo 
cLAssIc
musta  ja keltainen

Nokian
PIhAsAAPAs
musta, karpalo ja 
keltainen

Jade naisten
T-PAITA
50% puuvillaa
50% modaali
Koot: M-XXL

M.X.O naisten
T-PAITA
95% viskoosi
5% elastaani
Koot: S-XL

Veniz naisten
cAPRI-
LEggINgs
Koot: M-XL

Veniz naisten
LEggINgs
reisiverkotus
Koot: M-L

Veniz naisten
LEggINgs
Koot: M-XL

Naisten
sUKAT
3 paria/pkt
Koot: 35-38, 39-42

Miesten
sUKAT
4 paria/pkt
Koot: 39-42, 43-46

Tyttöjen 
Frozen
T-PAITA
Koot: 98-128 cm

Poikien
puuhamies
T-PAITA
Koot: 80-122 cm

Poikien
shoRTsIT
Koot: 130-160 cm

sis. pantin

Superior
KERMA-
KARAMELLI
400 g
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Joukkoliikennepalvelujen reittejä jaettiin tarjousten perusteella
Kaupunginhallitus ko-
koontui 11.5. Kaupun-
gin toimesta on kilpai-
lutettu EU-kynnysarvon 
ylittävänä hankintana kau-
pungin sisäinen reittipohjai-
nen joukkoliikennepalvelu. 
Liikennöintivelvoitteen kor-
vaukseen sisältyy perusope-
tuksessa olevien oppilaiden 
kuljetukset. Lukion ja toi-
sen asteen oppilaiden kulje-
tuksen korvaamisesta sopii 
kukin oppilaitos. Tarjouk-
sensa jättivät JS Matkat Oy, 
Nevakivi Oy, Oulun Tak-
sipalvelut Oy ja SRJ Group 
Oy. Hallitus päätti Nevakivi 
Oy:lle reitit 1, 2 ja 3, 7, 17 ja 
18. JS Matkat Oy puolestaan 
hoitaa reitit 4, 5 6, 11, 12, 13, 
14, 15 ja 16. SRJ Group Oy 
reitit 8, 9 ja 1. Valintaperus-
teena oli kokonaistaloudel-
lisuus, jossa valinta tehtiin 
ryhmäkohtaisesti hintojen 
perusteella. Laadulle asetet-
tiin pakolliset vaatimukset.

Liikuntapaikkoihin 
säästöjä
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto hyväksyi 10.12.2020 
kaupungin sopeuttamisoh-

jelman. Ohjelman mukaan 
liikuntapaikkojen kustan-
nuspaikalta toteutetaan 
säästöjä vuodelle 2021 yh-
teensä 50 000 euroa ja vuo-
delle 2022 yhteensä 70 000 
euroa. Hallitus keskusteli 
liikuntareittien ja –paikko-
jen kokonaiskartoituksesta 
ja esitellyistä säästömahdol-
lisuuksista, sekä linjasi asian 
jatkokäsittelyn. Säästö-
suunnitelmaa esittelivät lii-
kuntapaikkamestari Heino 
Ruuskanen sekä hyvinvoin-
tipäällikkö Outi Nivakoski.

Kalustehankintoja
Kaupungin toimesta on kil-
pailutettu Minikilpailutus 
Pudasjärven Hyvän olon 
keskuksen Toimisto- ja au-
lakalusteet. Tarjoushin-
ta tuli sisältää kaikki tarjo-
tut tuotteet toimitettuna ja 
käyttökuntoon asennettu-
na sekä pakkausmateriaa-
lit pois vietynä. Hankittavat 
kalusteet tulee olla asennet-
tu ja käytössä 15.9. men-
nessä. Kalusteet päätettiin 
hankkia kokonaishinnal-
taan edullisimmalta toimit-
tajalta Isku Interior Oy:ltä.

Puskurilainoja ja 
ympäristöjohtaja 
Pintamon kyläseura ry:l-
le myönnettiin puskurilai-
naa 4 800 euroa Pintamon 
kyläseuran rakennushank-
keeseen, jossa kyläseuranta-
lon yhteyteen rakennetaan 
parkkipaikan laajennus ka-
ravaanialueeksi sekä sau-
narakennus ja ulkokäymä-
lä sen yhteyteen. Hankkeen 
ohjausryhmään nimettiin 
Marja Lantto. 

Pudasjärven Frisbeeseu-
ra ry:lle myönnettiin pus-
kurirahaa 7 574 euroa Jyrk-
käkosken frisbeegolfradan 
lopulliseen kuntoon saat-
tamiseen. Tarkoitus on to-
teuttaa väylien alkuun läh-
töpaikat ja väyläkartat sekä 
radan alkuun koko reitin 
käsittävä ratakartta. 

Ympäristöjohtaja Hen-
ri Pätsin irtisanoutumisen 
jälkeen määräaikaan men-
nessä oli saapunut ympä-
ristöjohtajan virkaan kuusi 
hakemusta. Päätettiin jatkaa 
viran hakuaikaa 31.7. saak-
ka. Virkaa aiemmin hake-
neet otetaan hakuprosessis-
sa huomioon.

Kouluasioita
Lukuvuoden 2021-2022 tun-
tikehystarpeesta on pyydet-
ty esityksiä koulujen reh-
toreilta. Mikäli Covid-19 
tautitilanne säilyy maas-
samme aktiivisena, tulee 
tuntikehykseen kohdistu-
maan painetta turvallisuus-
seikoista johtuen. Mah-
dollisiin tästä aiheutuviin 
kustannuksiin pyritään ha-
kemaan valtion rahoitusta, 
mikäli sitä saataville tulee. 
Hyväksyttiin esi- ja perus-
opetuksen sekä lukion tun-
tikehykset ja myönnettiin 
kouluille oikeus tehdä siir-
toja tuntikehyksen sisällä, 
tuntisiirtoja koulujen välil-
lä sekä vastuutettiin pysy-
mään omassa talousarvios-
saan. Lisäksi hyväksyttiin 
Pudasjärven perusopetuk-
sen opetussuunnitelman 
muutokset ja todistuspoh-
jat.

Päätettiin myöntää kau-
pungin stipendirahastos-
ta Pudasjärven lukiolle 400 
euroa ja Osao/Pudasjär-
ven yksikölle 400 euroa sekä 
Koillis-Pohjanmaan maa-
taloudellisten koulujen op-

pilasavustusrahastosäätiön 
varoista Osao/Pudasjärven 
yksikölle 400 euroa.

Museomaksuja
Pudasjärven kotiseutumu-
seon pääsy- ja palvelumak-
suja nähtiin tarpeelliseksi 
korottaa ja hinnoitteluperus-
teita osittain muuttaa. Hin-
nankorotukset perustuvat 
normaaliin kustannuske-
hityksen arviointiin ja hin-
noitteluperusteiden muu-
tokset selkeyttämiseen ja 
logistamiseen. Hinnoitte-
lussa on käytetty vertailu-
kohtana muiden kotiseu-
tumuseoiden hinnastoja. 
Nykyinen hinnasto on ollut 
pääosin voimassa ainakin 
vuodesta 2008 alkaen. Pie-
tarilan venelaiturin paikka-
maksuksi päätettiin 50 eu-
roa, kalustovajan maksuksi 
40 euroa ja avaimen pantti-
maksuksi 20 euroa.

Nimityksiä
Kaupunginvaltuusto on 
myöntänyt Aune Ekdahlille 
eron valtuutetun tehtävästä, 
tarkastuslautakunnan jäse-
nen tehtävästä. Valtuuston 

puheenjohtaja kutsuu var-
sinaiseksi valtuutetuksi jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi 
Kokoomuksen ensimmäi-
sen varavaltuutetun Mat-
ti Alatalon ja hallitus ohjeis-
ti Pudasjärven Lämpö Oy:n 
yhtiökokousedustajaa ni-
meämään yhtiön hallituk-
seen Mirka Väyrysen loppu-
kaudeksi 31.7. saakka.

Kaupunginhallitus on 
kokouksessaan 13.4. hyväk-
synyt Pudasjärven kaupun-
gin, Taivalkosken kunnan, 
Kuusamon kaupungin, Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen, Pohjois-Pohjan-
maan TE-toimiston ja 
Naturpolis Oy:n välisen 
työllisyydenhoidon kump-
panussopimuksen. Hallitus 
nimesi työllisyydenhoidon 
johtoryhmään jäseneksi hal-
lintojohtaja Seija Turpeisen 
ja varajäseneksi työllisyys-
päällikkö Irina Hallikaisen.

Kiertokaari Oy:n yhtiö-
kokousedustajaksi on ni-
metty eläkkeelle siirtyneen 
Eero Talalan tilalle Janne 
Karhun.

Pudasjärvi-lehti

MTK Pudasjärvi - Puhtaan kotimaisen ruoan puolesta!

JurMu 
PeKKa 
agrologi aMK, 
tilallinen, SDP

KellolaMPi 
Juho
maanviljelijä, 
PS

KoSaMo 
henna
kirjanpitäjä, 
maatalousyrittäjä, 
PS

PanKinaho 
SirKKa
merkonomi, PS

riTola 
VeSa
sairaanhoitaja, 
yrittäjä, PS

VähäKuoPuS 
inga
maatalousyrittäjä, 
PS

alaTalo 
MaTTi
maaseutuyrittäjä, 
Keskusta

heiKKilä 
Juha  
maanviljelijä,
Keskusta

hyTTinen 
eero
maanviljelijä, 
tradenomi, 
Keskusta

JurMu 
Juhani 
maatalousyrittäjä, 
Keskusta

lanTTo 
MarJa 
maatalousyrittäjä 
73, Keskusta

niVala 
KaiSa 
eläkeläinen, 
maatalousyrittäjä, 
Keskusta

PuolaKan-
aho urPo
maanviljelijä, 
Keskusta

PuTula 
heiKKi
maanviljelijä, 
Keskusta 

rieKKi 
VeSa
metsuri, 
Keskusta

ronKainen 
onerVa
ohjaaja, 
Keskusta

TörMänen 
anni-inKeri
Di, yrittäjä, 
Keskusta

635 28 29 40 46 57 62

92

65

67 73 78 82 83 84 85

MTK.fi/
kuntavaalit

Pytky Oy:n rannassa 
veneiden säilytyspaikkoja
Pytky Oy kunnostaa Syöt-
teellä Naamankajärven ran-
nassa sijaitsevan venevalka-
man ja alkaa tarjota paikkoja 
vuokralle veneiden kesäsäi-
lytykseen. 

-Alkuperäiset suunnitel-
mat koko rantaviivan käyt-
tämisestä yrityksen tar-
peisiin ovat muuttuneet ja 
mielellämme tarjoamme 
palveluita Syötteen asuk-
kaille ja mökkiläisille. On 
mukava, että rannalla on 

vilskettä ja toimintaa, ker-
tovat Pytky Oy:n yrittäjät 
Mari Kälkäjä ja Kirsi Han-
hela.

Venepaikkojen tiimoilta 
kannattaa olla Pytky Cafee-
seen yhteydessä sähköpos-
titse tai soittamalla. Toimin-
ta tapahtuu yhteistyössä 
Syötteen mökkiläisyhdis-
tyksen kanssa ja tarvittaessa 
Pytky Cafessa järjestetään 
yhteinen kahvitteluilta. 

Pytky Cafe pitää oven-

sa auki kesällä ainakin per-
jantaista sunnuntaisin ja 
aukiolopäiviä lisätään tar-
peen mukaan. Myös eri ta-
pahtumia aletaan pikkuhil-
jaa suunnittelemaan, mikäli 
koronasuositukset antavat 
myötä. Parttio Bistro toimii 
tilausravintolana normaa-
listi ja on varattavissa kesän 
juhliin. 

Korona-aika on hieman 
hidastanut kehittämiseen 
liittyviä toimia, mutta ei to-

dellakaan pysäyttänyt nii-
tä. Yritys suuntaa katseensa 
luottavaisin mielin tulevaan 
ja usko matkailualan myön-
teiseen kasvuun on kova, to-
teavat Kälkäjä ja Hanhela. 

Pudasjärvi-lehti

Olisi mukava, että rannal-
la on vilskettä ja toimintaa, 

pohtivat Pytky Oy:n 
yrittäjät Mari Kälkäjä ja 

Kirsi Hanhela.
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Lakarin koulun 3B-luokka 
otti torstaina 20.5. haravoin-
tihaasteen vastaan ja osal-
listui koulun piha-alueiden 
kunnossapitoon. Pieni ve-
sisade ei haitannut meinin-
kiä ollenkaan, vaan jätesä-
kit täyttyivät hurjaa vauhtia 
ja kaikki osallistuvat työn-
tekoon iloisella mielellä ja 
mahtavalla yhteishengel-
lä. Ja kuten talkoisiin kuu-
luu, oppilaat saivat töiden 
jälkeen herkutella pannari-
lla kermavaahdon ja hillon 
kera. Kiitokset kiinteistö-

huolto Riekille työvälinei-
den toimittamisesta ja hy-
västä yhteistyöstä!

Lakarin koulu haastaakin 
kaikki Pudasjärveläiset tal-
koilemaan ja pitämään yh-
teiset alueet siistinä.

Lakarin koulun 3B

Talkoohenkeä 
Lakarilla

Urakan jälkeiset 
tuuletukset.

Lapset keräsivät yli 20 säkillistä puutarhajätettä.Talkoolaisten ansaittu herkutteluhetki.

Kurenalan Kyläyhdistykseltä tukea Frisbeegolfradalle
Kurenalan Kyläyhdistyksen 
vuosikokous oli huhtikuun 
lopulla Halla&Cafeessa. 
Sääntömääräisten asioiden 
ohella kokousväki halusi tu-
kea Jyrkkäkosken frisbeegolf-
radan rakentamisen omara-
hoitusosuutta. 

Yhdistyksen tavoitteena 
on Pudasjärven keskustaaja-
man sekä lähialueen elinvoi-
maisuuden, toiminnan, yh-
teistyön ja asukkaiden sekä 
vapaa-ajan asukkaiden viih-
tyvyyden edistäminen. 

Toimintakertomukses-
ta kävi ilmi, että hallitukseen 

kuului vuonna 2020 puheen-
johtaja Kerttu Simu, varapu-
heenjohtaja Maria Laurila, 
sihteeri Aini Seppänen sekä 
hallituksen jäseninä Pertti 
Manninen, Leila Ruuskanen, 
Henna Ryhänen, Aune Ek-
dahl ja Veli Liehu. Rahaston-
hoitajana on toiminut Jouni 
Piri. Erovuorossa olleet halli-
tuksen jäsenet valittiin jatka-
maan. 

Tietopiste torilla oli toi-
minnassa kaksi viikkoa ke-
säkuussa. Työllistämistuel-
la palkattiin Enni Vengasaho. 
Pudasjärven rannan uimapai-

kalla työskentelivät Osuus-
pankin tuella kesäkuussa Jan-
ni Turpeinen ja Tiia Lasanen.

Aiempien kesien vilkasta 
torielämää rajoitti korona-ai-
ka. Peräkärrykirppiksiä ja yh-
teislaulutilaisuuksia pidettiin 
elokuussa kaksi kertaa. Syys-
kokouksen yhteydessä nau-
tittiin kiitoskahvit Halla Ca-
fessa.

Yhteistyötä kyläyhdistys 
on tehnyt kaupungin, seura-
kunnan, yrittäjien, hankkei-
den, toisten kyläyhdistyksien 
ja pudasjärveläisten kanssa. 
HT Kurenalan Kyläyhdistyksen vuosikokous kokoontui Halla&Cafeessa.

Vapunaikana makkaranpaistoa Kurenalla ja Siurualla
Perussuomalaiset järjestivät 
Vapun aattona 30.4. mak-
karanpaistotapahtuman 
Kirjakaupan edustan au-
kiolla. Mukana olivat kun-
tavaaliehdokkaista Heikki 
Erkkilä, Kaisu Heikkinen, 
Henna Kosamo, Jukka Ant-
tila, Outi Ojala, Olavi Kär-
ki, Pertti Manninen, Paula 
Soronen, Pentti Perttunen, 
Ari Pätsi, Mauno Ruokan-
gas, Marika Sillanpää, Ismo 
Riepula, Mirka Väyrynen ja 
Jenni Sillanpää. Erillisiä tee-
moja ei ollut, mutta kun-
talaiset nostivat keskuste-
luihin mm. terveysaseman 

ja viikonloppupäivystyk-
sen tarpeen paikkakun-
nalla, vanhustenhoidon, 
omaishoitajien jaksamisen, 
kaupungin hankkeet, talou-
den sekä yksityistieasiat. 

Vappuna 1.5. järjestettiin 
tapahtuma Siurualla, jos-
sa ehdokkaista olivat mu-
kana: Christa van der Vegt, 
Paula Soronen, Ismo Rie-
pula, Kaisu Heikkinen, Jari 
Heinonen, Pentti Perttunen, 
Marika Sillanpää, Mirka 
Väyrynen, Ari Pätsi, Pert-
ti Manninen ja Tero Väy-
rynen. Keskustelujen kär-
kiaiheiksi nousivat tieasiat, 

tuulivoima ja Siuruanjoen 
mahdollinen kaavoitus.

Molemmissa tapahtu-
missa käytiin hyvähenki-
siä ja rakentavia keskuste-
luita, joiden perusteella on 
todettava, että monenlais-
ta kehitettävää ja parannet-
tavaa kaupungistamme löy-
tyy. Monet asiat ovat hyvin, 
mutta on asioita, jotka ei-
vät hiljenemällä kummene, 
vaan toimeen on tartuttava 
rohkeasti ja avoimin mielin.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset 

Perussuomalaiset järjestivät vapun aikana tapahtumat Kurenalla ja Siurualla.
Ensi viikon lehdessä on kooste eri puolueiden kuntavaalitapahtumista, johon toivotaan aineistoa; 

kuvia ja juttua, ensi viikon maanantai-iltaan mennessä.
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Keskusta tekee toiveista totta
88

89

90

91

92

93

94

95

Seppänen Kauko
Yhdyskuntatekniikan
päällikkö, eläkeläinen

Talala Reijo
Eläkeläinen

Tervonen Raimo
Eläkeläinen

Tolonen Henna

Törmänen Anni-Inkeri

Vainio Taina

Veivo Sointu
Kasvatustieteen ja
hallintotieteen maisteri

Vengasaho Jouni
Prosessityöntekijä

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Abdulhusen-j Sahira (Sivi)
Lähihoitaja

Heikkilä Juha
Maanviljelijä

Hiltula Risto
Metsätalousinsinööri

Maanviljelijä, tradenomi

Ihme Hannu
Metsätalousinsinööri

Jurmu Juhani

Koivukangas Jouni
Rakennusmies

Koivula Marko
Toiminnanjohtaja

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Kortetjärvi Paavo
Lehtori

Kouva Jorma
Metsätalousinsinööri,
eläkeläinen

Kälkäjä Mari

Lehtimäki Outi
Ensihoitaja

Luokkanen Anna-Mari
Lähihoitaja

Majava Janne

Niskasaari Anne

Nivala Kaisa

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Oinas-Panuma Olga

Pirnes Tatu
Betoniaseman hoitaja

Pohjola Ulla

Puolakanaho Urpo
Maanviljelijä

Putula Heikki
Maanviljelijä

Riekki Vesa
Metsuri

Ronkainen Onerva
Ohjaaja

Rytinki Esa

Salmela Kari (sit.)
Tekninen avustaja
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mitä koiranelämään 
mahtuukaan

-lainakoiria

Kevätkesä on jälleen tullut! Wilman mielestä on paras-
ta se, ettei palele kylillä tassutellessa. Nyt täytyy ker-
toa Seija Mäen runoa mukaellen, että millaista se kylil-
lä kulku usein on. 

Itsepäinen kuin mikäkin ja omapäinen, tämä pikku-
koira, lenkkikaveri. Kun päättää, että tuota tietä men-
nään, eikä sinne, minne se emäntä nyt; niin kaikki neljä 
jalkaa tanaan vaan. Alkaa neuvottelu. Kuules kun tääl-
läpäin asuu se ja se, tai toisessa tienaarassa, että onko-
han ystävä kotona. Onhan niitä mielenkiintoisia asioita 
vähän joka tien päässä. Kuka sitä nyt koiraansa väki-
sin kiskomaan. Neuvotellen ei vielä koskaan olla tien-
haaraan jääty, oikea suunta on saatu. Kohta jo diplo-
maatiksi itsensä emäntä tuntee. Vaan mitä mahtavat 
ajatella ohikulkijat näistä neuvottelutekniikan näytök-
sistä katuvierellä? Hmm, meillä asiat ratkeavat useim-
miten niin, että kannan Wilman neuvottelupaikoista 
joitain askeleita eteenpäin. Ystävien tienhaarojen koh-
dilta tai suojatieltä - keskellä tietä seisoa töröttämäs-
tä, autoilijoilta kyselemässä, että oliskohan mitenkään 
mahdollista päästä ajelulle. Ainakin saadaan hymyä aina 
ihmisten huulille, positiivista se sekin on. Kun ollaan 
kotosalla, tämän suloisen pikkupörriäisen häntä heiluu 
aina ja naama on naurussa, koska elämä vaan on kaik-
kinensa niin mukavaa. Onhan se Tessakin ollut monet 
kerrat täällä iloa tuomassa. Tulee aina ilometakan kans-
sa sisään, että täältä tullaan, nyt ilo kattoon. Saattaapa 
seassa olla jokunen kysymyskin, että kuka koira tääl-
lä on ollut. 

Pikkukoiraksi Tessakin välillä itsensä mieltää, kun 
hellyydenkipeys vaivaa, nojatuoliin syliin hivuttautuu 
koko koira. Siinäpä sitten on tassuterapiaa kirjaimel-
lisesti sylintäydeltä. Lenkeillä aurinkoisena, häntää hei-
luttaen tämä collie neitokainen kohtaa jokaisen. Iha-
nia ovat viehkeän neitikoiran mielestä kaikki, niin kuin 
Tessa itsekin. Niinhän se on, että jokaisen sisäinen valo 
heijastuu ympärillä oleviinkin. Koirat opettavat jokaise-
na päivänä ihmisille, että on ihana päivä, on ilon aiheita, 
nautitaan niistä. Sitäkin, että ilon voi näyttää ja sitä voi 
huoletta tartuttaa muihinkin. Paljon on meillä ihmisillä 
oppimista ihanista tassuterapeuteista. 

Yksi kaunis päivä ajeltiin Wilman kanssa Livol-
le nuotioretkelle. Eikä osattu ollenkaan aavistaa mikä 
siellä oikeasti odottaa. Eipäs se ollutkaan nuotioretki. 
Rakkaat ystävät ja rakkaat koirulit, yllätitte minut ihan 
täysin. Oli ihana päivä siellä ulkona teidän kanssa. Kaik-
ki 8 koiraakin näyttivät nauttivan, kun juosta rallasivat 
yhdessä pitkin pihamaita. Sydämellinen kiitokseni, siitä 
päivästä jäi ikuinen, lämmin 
muisto sydämeen.

Katsotaanpas, mitä kesä 
tuokaan tullessaan.

Lahja Nurmela, sekä 
Tessa ja Wilma 

Tassuterapiaa 
sylintäydeltä

Wilma 
vapputunnelmissa.

Hankikävelyllä Tessan kanssa.

Henkilökohtaista mietin-
tää: Ensinnäkin. Kiitos kun 
terveyskeskuksen henkilö-
kunta jaksaa tehdä työtään 
sydämellään tässä vaikeas-
sa ajassa! Olette arvokkaita! 
Tehdään yhdessä vielä pa-
rempaa, jotta jaksatte!

Kysynkin mielipitei-
tänne kuntalaisilta ja toi-
vottavasti saan asiallisia 
kommentteja! Mitenhän 
Oulunkaari kunnioittaa 
ikäihmisiä tällaisessakin 
toimintamuodossa? Puhe-
luin ei tahdo päästä miten-
kään läpi, varsinkaan maa-
nantaisin! (Tässä kostautuu 
totaalisesti viikonloppu-
päivystyksen lakkautus!) 
Vaikka jättää soittopyyn-
töä, vastaussoittoa saa to-
vin odottaa. Nyt kun lisäksi 
labraan soitot on soitetta-
va ajanvaraukseen, vasta se 
ruuhkautuu!

Entä jos ikäihminen tai 
muu henkilö tarvitsee kii-
reellistä apuneuvoa, eikä 

saa yhteyttä. Onko neuvon-
antaja 112? No ei, koska sil-
loin kuormittaa hätäkes-
kusta. Ikäihmiset tuntevat 
turvalliseksi olonsa, kun saa 
heti ihmisen kanssa puhua, 
mahdollinen ”tuskakin” 
helpottaisi hieman.

Mitenhän on myös aja-
teltu: omahoitopalvelun 
käyttöä myös heille? Nuo-
remmiltakaan ei tahdo aina 
osata sitä käyttää, niin mi-
ten sitten ikäihmiset?

Jotenkin tuntuu niin sur-
kuhupaiselta edelleen tämä 
Oulunkaaren malli. Ei kaik-
ki hoitoonsa tyytymättömät 
jaksa tehdä Oulunkaaren 
johtoportaaseen soittoja tai 
valituksia, jotta pääsisi hoi-
toon! 

Usein olen kuullut myös, 
että terveyskeskuksen päi-
vystävä lääkäri sanoo: ”En 
kyllä osaa auttaa, ota bura-
naa ja jos ei helpota tule ta-
kaisin”. Kierre on valmis! 

Sanonkin, että jos ei saa 

hoitoa vaivoihin, neuvoisin 
vaatimaan lähetettä Oysiin, 
jotta saisi helpotusta ja hoi-
toa vaivoihisi. Ole rohkea ja 
tee niin! 

Ei ole häpeää pyytää, 
vaan häpeä on jäädä tuski-
neen kotia. Liian moni on 
jäänyt jo nyt kärsimään ki-
puineen kotia!

Olen jo monen vuoden 
ajan kirjoittanut asioista 
sekä lehtiin, että Oulunkaa-
ren johtoportaaseen useasti 
(sähköpostit vastauksineen 
tallessa)! Silti pääkallopai-
kalta iletään julkisesti ker-
toa, että ”ei ole tullut va-
lituksia tai muuta varteen 
otettavia asioita! 

Sain myös joku aika sit-
ten tiedon, että vanhus-
puolella intervallipaikat 
entisestään vähenisi, vaik-
ka intervallipaikoista ei oli-
si vara leikata lainkaan! 
Miten omaishoitajien jaksa-
misia täten tuetaan, kun ”ei-
vät pääse lomalle” vaikka 

olisi tuiki tärkeää tukimuo-
toa intervallit! Omaishoi-
tajia Pudasjärvellä on 90! 
Omaishoitajille tulisi ker-
toa, mitä kaikkia tukimuo-
toja heille olisi tarjolla! Esi-
merkiksi omaishoitajien 
kuntoutus!

Olen myös tämän asian 
takia lähtenyt kuntavaaliin 
mukaan, jotta saisimme ta-
sa-arvoiset hoidot alueel-
lamme, ikään katsomatta!

Onkohan tähän ratkaisu 
se, että erotaan Oulunkaa-
resta ja annetaan nämä pal-
velut kunnan omana palve-
luna? Näin mielestäni olisi 
parempi. 

Tiedoksi, että labra yms. 
ajankohtaisia tietoja löytyy 
Oulunkaaren sivuilta.

Kaisu 
Heikkinen 
kuntavaali-
ehdokas (PS)

Tasa-arvoiset hoidot alueellamme, 
ikään katsomatta!

Peruspalvelut omasta kunnasta
Keskustellessani kunta-
laisten kanssa, heidän pu-
heissaan esiin nousee huoli 
saada läheltä toimivat ja laa-
dukkaat peruspalvelut vau-
vasta vaariin ja muksusta 
mummoon.

Suurimpana huolenai-
heena kuntalaisilla on saa-
da toimivat arjen lähipalve-
lut omasta kunnasta, alkaen 
lasten ja nuorten koulutuk-
sesta, aina ammatilliseen 
koulutukseen tai lukiokou-
lutuksen kautta jatko-opin-
toihin. Eläkeläisten ja 
vanhusten kanssa keskuste-
luissa esille nousee huoli pe-
ruspalveluiden, terveyden- 
ja hyvinvointipalveluiden 

saatavuuteen sekä aktiivi-
seen ja hyvään elämään to-
teutumiseen omassa ko-
tikunnassa. Kuntalaisten 
tulee saada kokea, että hei-
tä kuullaan ja heidän toi-
veisiinsa paneudutaan sekä 
heitä kannustetaan aktiivi-
seen osallistumiseen ja vai-
kuttamiseen kunnan toi-
minnoissa. Kun perheet 
voivat hyvin, niin kuntalai-
setkin voivat hyvin. 

Työttömyyteen ja syrjäy-
tymiseen on määrätietoi-
sesti puututtava, jokainen 
työtehtävä on poimitta-
va. Heikoimmassa asemas-
sa olevia on rohkaistava 
ja tuettava saamaan työn-

syrjästä kiinni. Liikunta- ja 
vapaa-ajanpalvelut tulee 
vastata ensisijaisesti kunta-
laisten tarpeita ja niiden täy-
tyy olla jokaisen kuntalaisen 
käytettävissä, jolloin kun-
talaisten elinympäristö on 
viihtyisä asua sekä mahdol-
listaa heidän omaehtoisen ja 
aktiivisen omasta kunnosta 
huolehtimisen.

Yrittäjyyden ja työllis-
tymisen lisäämiseksi sekä 
turvaamiseksi tavoitteena 
pidetään paikallisen luon-
nonvarojen hyödyntäminen 
kestävän kehityksen mukai-
sella tavalla. Lähellä ja pai-
kallisesti tuotetut elintarvik-
keet ovat kilpailukykyisiä, 

joten niiden käyttäminen 
lisää Pudasjärven elinvoi-
maa ja työllisyyttä. Kylien 
tieverkostot ja verkkoyhte-
ydet on pidettävä kunnos-
sa, tällä turvataan kylien 
elinkelpoisuus asuttuina ja 
elinvoimaisina. Pudasjär-
ven hyvinvoinnin ja kasvun 
eteen tulee tehdä työtä Pu-
dasjärven omista lähtöko-
dista ja kunnan vahvuudet 
huomioiden, arjen realismin 
periaatteita noudattaen.

Reijo Talala
kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta 

On ollut mielenkiintoista lu-
kea kuntavaaliehdokkaiden 
kirjoituksia paikallislehdistä. 
Paljon on noussut ajatuksia 
ja mietintöjä niiden myötä 
ja oma näkökanta laajentu-
nut moneen asiaan. Itsestä 
tuntuu näin ”välikauden” 
jälkeen vähän ottavan ai-
kaa, jotta saa taas itsensä ku-
osiin siitä mitä tuleman pi-
tää ja millaiseen leikkiin on 
ryhtynyt lupautuessaan eh-
dokkaaksi. Lukemieni kirjoi-
tusten jälkeen tuntuu melko 
laimealta lähteä toteamaan 
olevansa itse liikkeellä il-
man sen kummempia vaali-
teemoja. Näkemystä, koke-
musta ja ehkä jonkin verran 
tietoakin löytyy useista 
asioista. En kuitenkaan ha-
lua nostaa jotain tiettyä 
asiaa ylitse muiden. Joten-
kin minun ajatusmaailmani 
on urautunut näkemään yh-
dessä ja yhteistyössä tehtä-
vän työn jokaisen kuntalai-
sen parhaaksi olevan se mitä 
kuntatasolla pitäisi tehdä. 

Meidän tulisi pyrkiä löytä-
mään yhteinen sävel Pudas-
järven parhaaksi. 

Vaaliteemoissa nousee 
esiin tiettyä kohderyhmää 
koskevat asiat tai tietty koh-
deryhmä on se, kenen asioita 
haluaa olla viemässä eteen-
päin ja saattamassa parem-
malle tolalle. Tätä olen poh-
tinut usein, kun minultakin 
on kysytty ”kassajono-gal-
lupissa” kenen asioita tu-
len ajamaan, jos valtuustoon 
pääsen. En pysty, enkä ha-
luakaan, eritellä tiettyä koh-
deryhmää; minulle jokainen 
pudasjärveläinen on yhtä 
tärkeä ja arvokas ja kaikkia 
koskevat asiat ovat tärkeitä. 
Totta kai voisin minäkin lue-
tella kuinka lapsiin ja nuoriin 
satsaaminen on kannattavaa, 
ikääntyneille on taattava laa-
dukkaat palvelut, perheiden 
palveluja lisättävä/tehos-
tettava, yrittäjyyttä tuettava 
jne. Miksi pitäisi nostaa jokin 
asia ylitse muiden? Minusta 
kaikki asiat, jotka koskevat 

pudasjärveläisiä ja Pudas-
järveä ovat samalla viival-
la. Päättäjien ja virkamies-
ten tehtävä on sitten pohtia 
ja puntaroida miten asiat tu-
lee hoitaa ja siitä tulee päät-
tää yhteistyössä.

  Itse koen olevani etuoi-
keutetussa asemassa, kun 
olen vuosien varrella saa-
nut työskennellä kaikeni-
käisten ihmisten parissa. Se 
on valtava rikkaus, kun on 
saanut oppia jokaiselta jota-
kin. Tämän hetkinen työni 
on sisällöltään täynnä tule-
vaisuutta, uutteraa tekemis-
tä ja aikuisuuteen kasvamis-
ta. Jokaisena päivänä saan 
nähdä konkreettisia askelia 
niin elämänpolulla kuin ko-
toutumisessakin, puhumat-
takaan kielikylvystä, joka on 
iloinen sekoitus suomea, so-
maliaa, tigrinia, persiaa, ara-
biaa, turkkia ja muutamaa 
muutakin kieltä. Ja muutoin-
kin koen olevani hyvin on-
nellisessa asemassa saades-
sani asua Pudasjärvellä ja 

kokea kaiken sen mitä sillä 
on täällä asuville tarjota. Mit-
kään sanat tai superlatiivit 
eivät riitä kertomaan meidän 
luonnon kauneudesta tai po-
sitiivisesta kylähulluudesta, 
päättäväisyydestä tai naapu-
riavusta. Se vain yksinker-
taisesti on ainutlaatuista. 
Minulle paljasjalkaisena pu-
dasjärveläisenä; Korento-
järven rannalla kasvaneena, 
Pikkaraisen kankaalta maa-
ilmalle ponnistaneena, Hir-
vaskosken koulusta matka-
eväät saaneena, kahdeksan 
lapsen äitinä ja kohta viiden 
lapsen mummona Pudas-
järvi on paras paikka elää ja 
asua. Sen vuoksi haluaisin 
olla mukana rakentamassa 
tulevaisuuden Pudasjärveä. 
Pudasjärveä, jossa jokaisel-
la on tasavertainen mahdol-
lisuus elää ja tulla toimeen.

Paula Manninen
kuntavaaliehdokas PS

Kaikki ovat tärkeitä
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Heikommassa asemassa oleville apua asiointeihin ja 
digitaalikehityksen pyörteisiin
Lopultakin on tehtävä jota-
kin aputarvitsevien, vajaa-
kuntoisten ja ikäihmisten 
auttamiseksi. He tarvitse-
vat apua erilaisissa päivit-
täisissä asioiden hoidoissa. 
Päivittäin tulee ongelmia vi-
rasto-, kauppa- ja pankki-
asioissa.

Tänä päivänä huudetaan 
vaan, jotta mene nettiin, kyl-
lä se siellä hoituu. On help-
po unohtaa, ettei tuo ole 

suurelle osalle itsestään sel-
vyys, kun itse on saanut 
työn puolesta koulutuksen 
siihen tai on nörttisukupol-
vea. Omaisten ja perheen 
avun puuttuessa apua tar-
vitseva on huutavassa hu-
kassa.

Virastot ja pankit on on-
nistuttu ulostaa Pudasjär-
veltä. On yritetty tehdä yh-
teispalvelupisteitä, en vain 
ole ymmärtänyt niiden ide-

aa ja toimintaa ja sitä onko 
niitä olemassa todellisuu-
dessa. Hei, onhan Kela auki 
muutaman tunnin viikossa 
ja kaikki heikommassa ase-
massa olevien palvelut kes-
kitetty sinne?

Hyvä kuitenkin on, jot-
ta kaupasta tuodaan ruo-
kaa maksusta, mutta olen 
myös nähnyt ikäihmisiä 
raahaavan ruokakasseja kä-
velemällä pakkasessa. No 

tässä on työsarkaa kaupun-
gille ja kolmannelle sektoril-
le saattaa nämä pienet–suu-
ret asiat kuntoon.

Mikähän tilanne on syr-
jäkyläläisillä, joilla ei ole au-
toa? Onkohan vastaus, jotta 
ostaa auto tai kävellä - Kä-
veltiinhän sitä ennenkin.

Ei unohdeta yhtä pää-
asiaa; heikommassa ase-
massa olevia digitaalikehi-
tyksen pyörteissä. Meillä 

on paljon henkilöitä, joilla 
ei ole tarvittavaa koulutus-
ta selvitäkseen internetissä 
ja digikehityksessä muka-
na. Yhteiskunta on luonut 
järjestelmän ja on velvolli-
nen hoitamaan asian heidän 
kaikkien osaltaan kuntoon, 
jotta he kykenevät toimitta-
maan asiansa.

Emme saa unohtaa ky-
seisiä kehittämisen kohteita. 
Olen valmis tekemään työ-

tä näiden asioiden eteen, jos 
pääsen valtuustoon. Käypä 
siis kohta äänestämässä!

Kari Salmela 
Kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta (sit.)

Kunnan eri palvelujen tuot-
taminen vaatii rahaa, ilman 
sitä on vaikea tarjota kunta-
laisille hyvinvointia. Nykyi-
senä tiukemman talouden 
aikana on tärkeää huoleh-
tia rahakirstun riittävyydes-
tä, jotta kaikkien palvelujen 
taso saadaan säilytettyä. Pu-
dasjärvellä on viime aikoi-
na investoitu kovasti niin 
infraan kuin rakennuksiin, 
mikä on näkynyt muutoksi-
na taajamassa.  Investointei-
hin on mennyt kovasti va-

roja ja niinpä mielestäni on 
aika välillä tahtia hellittää, 
mutta ei kokonaan lopettaa, 
koska rakennuskantaa pitää 
koko ajan uudistaa ja korja-
ta, jottei pääse syntymään ti-
lannetta, että yhtäkkiä kaik-
ki kaatuu päälle. Jäähallin 
rakentaminen on seuraa-
va isompi investointikoh-
de ja sen toteuttamisen aika 
on sitten, kun talous antaa 
myöten.

Palvelujen turvaamisek-
si tulo- ja menopuolen tulee 

olla tasapainossa ja kun me-
not pyrkii koko ajan lisään-
tymään, täytyy tulopuolel-
lekin saada lisäystä, mikä 
onkin sitten vaikeampi asia, 
verojakaan kun ei voi ko-
rottaa loputtomiin. Haas-
tetta siis riittää. Teollisia ja 
muita yrityksiä tarvitsem-
me tänne lisää, sillä ne tuo-
vat työpaikkoja, verotuloja 
ja elinvoimaa paikkakun-
nalle. Tuulivoimalat puo-
lestaan toisivat meille vuo-
sittain kiinteistöverotuloja 

ja kertaluonteisesti jokainen 
rakennettava yksikkö myös 
rakennuslupatuloa ja raken-
nusaikana elinvoimaan lii-
kettä. Niin yritysten kuin 
tuulivoimaloidenkin suh-
teen on tärkeää tehdä edis-
tävää työtä hankkeiden to-
teutumiseksi Pudasjärvelle. 
Mielestäni kaikkinainen 
tänne töitä tuova toiminta 
on tervetullutta, jotta koti-
paikkakuntamme säilyy it-
senäisenä kuntana ilman 
kriisikunnaksi joutumisen 

pelkoa. 
Pudasjärvi tarvitsee 

myös toisen asteen koulu-
tustarjonnan, jottei pudas-
järvisten nuorten tarvitsi-
si lähteä heti peruskoulun 
jälkeen toiselle paikkakun-
nalle opiskelemaan. Oman 
paikkakunnan lukio- ja am-
matillinen koulutus pie-
nemmissä yksiköissä tarjoaa 
hyvät puitteet työelämään 
tai jatko-opiskeluun. Suuret 
yksiköt muualla eivät takaa 
nuorille parempia ammatil-

lisia taitoja tai jatko-opiske-
luvalmiuksia. 

Pudasjärvi on hyvä paik-
ka elää ja yrittää - pyritään 
yhdessä pitämään se edel-
leen kaikille hyvänä asuin-
paikkana.

Paavo 
Kortetjärvi, 
kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta

Vakaa taloudenpito takaa hyvinvointia

Kunnissa päätetään toimi-
van arjen asioista. Tulevien 
vuosien aikana Suomen 
kunnat muuttuvat. Sosiaa-
li- ja terveysuudistuksen 
toteutuessa kuntien roolit 
muuttuvat. 

Politiikassa on kyse ar-
voista, mutta myös kyvystä 
hoitaa kunnan asioista yh-
dessä sopimalla ja rakenta-
malla.

Hyvä ja turvallinen arki 
on jokaisen oikeus. Turval-
lisesta ympäristöstä, turval-
liseen arkeen kuuluu, että 
lääkäriin pääsee tarvittaessa 
ja hoitoa saa jonottamatta.

Hoitajamitoitus on tär-
keä laadukkaamman van-
huspalvelun ja kotihoi-
don järjestämiseen, myös 
omaishoitajien työtä on 
tuettava tarpeeksi. Suurin 

ongelma hoitajamitoituk-
sessa on koulutetun henki-
lökunnan saatavuus.

Koulun ja päiväkodin 
on oltava turvallinen ja ter-
veellinen paikka niin lapsil-
le kuin henkilökunnallekin. 
Näihin Pudasjärvellä on vii-
me vuosina satsattu raken-
tamalla uusi yhtenäiskoulu 
sekä päiväkoti, sivukylien 
kouluja on myös remontoi-

tu ja laajennettu.
Koulutus ja sivistys ovat 

tulevaisuudessa kuntien toi-
minnan tärkeimpiä tehtäviä.

Aamu- ja iltapäivä toi-
minta on mahdollistettava 
kaikilla kouluilla. Tällä hel-
potetaan perheiden arkea 
sekä työssä käyntiä.

Liikunta ja kulttuuripal-
velut edistävät kaikenikäis-
ten ihmisten hyvinvointia 

ja niiden saatavuus on tur-
vatta mahdollisimman kat-
tavasti. Jokaiselle lapselle ja 
nuorelle on taattava saman-
lainen mahdollisuus harras-
tamiseen.

Kuntalaisia on kuunnel-
tava kehittämiseen ja eli-
nympäristöön vaikuttavien 
päätösten valmisteluissa. 
Kuntalaisaloitteet on otetta-
va kohtuullisessa ajassa kä-

sittelyyn.
Pidetään huoli kunnas-

ta kunta pitää huolta meistä!

Tuula 
Kuukasjärvi
Kuntavaali-
ehdokas (Sdp)

Meidän Pudasjärvi

Kaikki ovat tärkeitä
Kunnassamme on panos-
tettu määrätietoisesti elin-
voimaa ja asumista tuke-
viin hankkeisiin kaupungin 
toimesta ja paljon hyvää on 
saatu aikaan. Huomaamme-
ko itse tehtyjen päätösten 
vaikutuksen vai pidetään-
kö näitä itsestään selvyyte-
nä? Hyvän olon keskuksen 
valmistuttua meillä julkiset 
rakennukset ovat pääosin 
hyvässä kunnossa; koulut, 
palveluasunnot, vuokrata-
lot ja liikuntatilat. 

Viime vuonna Kuntaliit-
to toteutti kuntalaistutki-
muksen ja siinä selvisi, että 
Pudasjärvellä koululaisten 
vanhemmat ovat tutkimus-
kunnista tyytyväisimpiä 
perusopetukseen. Tämä on 
hieno tulos! Perusopetuk-
sen laatu on lasten ja nuor-
ten tulevaisuuden kannalta 
merkittävä asia. Tämä tutki-
mustieto kannattaa hyödyn-
tää sekä pito- että vetovoi-
matekijänä.

Kontiotuote on maail-

man johtava hirsitalojen ra-
kentaja. Pitkälti Pudasjär-
ven kaupungin esimerkin 
ansiosta maassamme ra-
kennetaan julkisia tiloja hir-
restä. Profin Oy on johtavia 
toimijoita lasiliukuseinä-
tuotannossa. Apetit on in-
vestoimassa kaksi miljoo-
naa euroa pizzalinjastoon ja 
on maailman pohjoisin pa-
kastepizzatehdas. Kaupun-
ki käynnisti Syötteen mat-
kailun puiteohjelmatyön, 
investointien arvo noin 50 
miljoonaa euroa ja paljon 
on saatu aikaan; Syötearee-
na, hotelli, rinteiden uu-
sintaa, maastopyöräilyä ja 
muuta matkailun ympäri-
vuotisuutta tukevaa pal-
velutarjontaa. Tänä kesä-
nä alueelle rakennetaan 
noin 50 uutta loma-asuntoa. 
Vuokra-asuntojen rakenta-
minen Syötteelle on myötä-
tuulessa ja omakotirakenta-
misen tontteja kaavoitetaan.

Kaikki tämä ei ole syn-
tynyt itsestään, vaan kes-

kustavetoisen päättäjien toi-
mesta kaikkien poliittisten 
ryhmien yhteistyönä. Toi-
vottavasti sama kehittämi-
sen suunta jatkuu tulevalla-
kin valtuustokaudella. Nyt 
ei ole missään nimessä va-
raa jämähtää paikoilleen, 
vaan on edelleen löydyttä-
vä rohkeutta jatkaa myön-
teistä kehitystä. Pudasjär-
ven Keskusta on valmis 
panostamaan kuntamme 
kehitykseen ja kääntämään 
muuttovirtaa ja asukaslu-
kua myönteiseen suuntaan. 
Opetellaan siis uusi lause: 
Meillä se tapahtuu!

Jorma Kouva   
Keskustan 
kunnallis-
järjestön pj.

Anni-Inkeri 
Törmänen
Keskustan 
kunnallis-
järjestön
sihteeri

Tolokusti Keskeltä
Kun nykyinen kaupungin-
valtuusto valittiin, sen kes-
ki-ikä oli 53. Nyt se hui-
telee siis jo lähempänä 
kuuttakymmentä. Pudasjär-
veläisten keski-ikä oli kak-
si vuotta sitten 48 vuotta. 
Valtuuston keski-ikä on si-
ten lähes kymmenen vuot-
ta korkeampi, kuin kunnan 
asukkaitten.

Nuorisolain mukaan 
nuori on alle 29-vuotias ih-
minen, mutta Pudasjärven 
kaupunginvaltuustossa ei 
istu yhtään alle 35-vuotiasta 
jäsentä. Minä sanon sen suo-
raan ja enempiä kaunistele-
matta: Kaupunginvaltuus-
toon tarvitaan uutta nuorta 
verta ja tuoreita näkemyk-
siä. 

Uskon, että kokeneiden 
konkareiden tieto ja taito 
yhdistettynä nuorten ihmis-
ten intoon ja näkökulmaan 
saa aikaan kaikkia kunta-
laisia tyydyttävät ratkaisut. 
Hyvässä kunnassa katso-
taan tulevaisuuteen, perus-

palvelut pelaavat vauvasta 
vaariin ja elämisen edelly-
tykset on kaikilla ikäluokil-
la ympäri kunnan.

Pari nuorta ihmistä ei te-
kisi valtuustossa yksin pää-
töksiä tai ihmeitä, mutta he 
pystyisivät antamaan nä-
kemystä, joka muuten saat-
taa puuttua päätöksenteosta 
kokonaan.

Usein puhutaan siitä, et-
tei nuoria kiinnosta olla mu-
kana politiikassa. Minusta 
se ei ole varsinainen ihme, 
jos valtuutettujen keski-ikä 
koko maassa on nyt lähes 
55 vuotta. Millainen samais-
tumispinta nuorella on po-
litiikkaan, jossa ei ole lähi-
mainkaan heidän ikäistään 
ihmistä?

Olen valmistunut Pu-
dasjärven lukiosta kolme 
vuotta sitten. Vaikka olen 
pitänyt kirjat aina Pudas-
järvellä, olen katsellut maa-
ilmaa myös opiskelukau-
pungeissani. Tiedän, että 
Pudasjärvellä on hyvä asua, 

mutta uskon, että kovalla 
työllä ja avoimella päätök-
senteolla tulevaisuudessa 
vielä parempi.

Nuorena ihmisenä 
myönnän nöyrästi, etten tie-
dä vielä kaikkea, mutta mi-
nulla on loputon halu op-
pia ja motivaatiota selvittää 
asioita ennen päätöksente-
koa ja yli puoluerajojen.

Olen pudasjärveläinen 
nuori, juuret syvällä Pudas-
järven mullassa. Minä us-
kon Pudasjärveen. Jos sinä-
kin uskot, rustaa lappuun 
nuoren ehdokkaan nume-
ro. Pelkkä myötäeläminen 
ei nyt riitä.

On aika uskoa eloisam-
paan, pirteämpään ja nuo-
rekkaampaan Pudasjärveen, 
jossa yksikään ikäluokka ei 
jää epähuomioon.

Olga 
Oinas-Panuma
kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta

Nuorta näkökulmaa valtuustoon
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

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

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

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

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

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 
Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Kaikki isot ja pienet 

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

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

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

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

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERäKESKUS
ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

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

SOITA 0400 259 511

  

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

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

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
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PUDASJÄRVI ON VIHREÄ
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Irma Inget (sit.)
opettaja, eläkeläinen

Kurenalus

98

Tapio Lievetmursu (sit.)
ammatillinen opettaja, 

eläkeläinen
Sarakylä

99

Sanna Parkkila
palkanlaskija

Kipinä

100

Hanne Vähäkuopus
medianomi, tuotekehittäjä

Pintamo

Äänestä kuntavaaleissa | Rösta i kommunalvalet 13.6.2021
Ennakkoäänestys | Förhandsröstning 26.5.–8.6.2021

96

Veikko Hyttinen
yrittäjä, eläkeläinen

Ervasti

Ihan 
pihkassa 
luontoon 

–  
Tavoitteena  

kestävä  
tulevaisuus
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MORGONDAGENS PUDASJÄRVI ÄR GRÖNT

Kuntavaalien alla arvioi-
daan mennyttä ja katsel-
laan tulevaisuutta. Me val-
tuutetut kerromme yleensä 
oman valtuustokauden 
saavutuksista. 

Valtuustokausi on nel-
jä vuotta, mutta kaupun-
gin toiminta on jatkumoa 
valtuustokaudesta toiseen. 
Hyvin herkästi me istuvat 
valtuutetut arvioimme val-
tuustokauden tuloksia ai-
van kuin omina tai oman 
puolueemme saavutuksi-
na. Toisaalta joku saattaa 
ajatella, että se ja se asia tu-
lee muuttumaan, kun uusia 
valtuutettuja saadaan päät-
täjäksi. Tämäkin on sallit-
tua ja joskus toteutuukin.

Se kaikki mikä tuntuu 
kaupungin toiminnassa ja 
näkyy katukuvassa ja myös 
yrityskentällä tänä päivä-
nä, on tulosta kolmen val-
tuustokauden päätöksistä. 
Talouden tasapainotusoh-
jelma 2009 sisälsi talouden 
ja toiminnan sopeuttamis-
ta, mutta samalla linjasi 
läpi myös koko kaupun-
ginrakenteen toimintatavat 
tuleville vuosille. Esimerk-
kejä tästä on mm. kaupun-
gin kiinteistömassan kunto 
ja hallinta, vuokra-asunto-
kannan riittävyys ja kunto, 
kaupungin omistamien yh-
tiöiden tilanne ja kehittämi-
nen, sekä kaupungin rooli 
Iso-Syötteen matkailupal-
velurakenteen hallinnassa. 

Kolmen valtuustokauden 
ajan on tämän ohjelman 
linjauksia toteutettu. Mo-
nia näistä on matkan var-
rella päivitetty ja terästetty. 
Kaikki puolueet ovat olleet 
hyväksymässä näitä pää-
töksiä.

Hirsirakentamisen 
edelläkävijä
Se, että nyt meidän kes-
kustan katukuvaa ja valta-
tien maisemaa hallitsevat 
monet upeat hirsiset kau-
pungin eri toimitilat, ei-
vät ole yhden valtuusto-
kauden aikaansaannoksia. 
Kaupungin 2010 käynnis-
tämä määrätietoinen työ 
modernin hirsirakentami-
sen kehittämiseen yhdes-
sä Kontiotuotteen kanssa 
on mahdollistanut meille 
pudasjärveläisille lapsille, 
nuorille terveet hoito- ja 
oppimisympäristöt, sekä 
vanhuksille ajanmukaiset 
ja viihtyisät hoivatilat. Yhtä 
merkittävä asia Pudasjär-
velle on se, että kaupungin 
modernista hirsirakenta-
misesta on tullut yksi no-
peimmin kasvavista raken-
tamisenmallista Suomessa, 
olemme siinä edelläkävi-
jöitä. Myös Pudasjärvellä 
tämä on näkynyt ja näkyy 
lisääntyvänä työnä ja toi-
meentulona.

Iso-Syötteen alueella ke-
hittäminen ja rakentami-

nen ei liene ole ollut sen 
neljänkymmenen toimin-
tavuoden aikana yhtä vi-
reää kuin se on ollut vii-
meiset kymmenen vuotta. 
Kaupungin mahdollisuus 
irtaantua vuonna 2009 ho-
telli- ja ravintolakiinteis-
töyhtiöistään antoi matkai-
lualan ammattilaisille ottaa 
ohjat käsiin ja niin lähti 
uusi kehittämisvaihe Syöt-
teen alueella. Tämä myön-
teinen kehitys on näky-
vissä Syötteen alueella 
useissa eri investointikoh-
teissa. Yksityisten mökki-
rakentaminen on ollut ko-
vassa kasvussa koko tämän 
ajanjakson ja kiinnostus 
aluetta kohtaan on kova.

Miksi minä näitä kerron. 
sen takia, että me valtuutet-
tuina ja ehdokkaina muis-
taisimme kaupungin jänte-
vän asioiden hoidon olevan 
yli valtuustokausien kestä-
vää. Ja harvoin tässä lajissa 
niitä pikavoittoja tulee.

Peruspalvelut  
turvattava
Entäpä tulevaisuus. No se 
toisaalta näyttää hyvältä, 
mutta on myös toisenlais-
takin näkymää. Jokin aika 
sitten Ylen uutisissa kerro-
tut Kuntatutkan tulokset 
2021 kuntamme kunnos-
ta osoittivat, että verrattu-
na 2017 kuntavaalien vas-
taaviin tuloksiin terveys ja 

elinvoima olivat molem-
mat kohentuneet yhdellä 
tähdellä, ilmapiiri oli pysy-
nyt samana kolmessa täh-
dessä. Huolestuttavampaa 
oli talouden osalta. Edel-
linen tulos, neljä tähteä, 
oli uusimman tutkimuk-
sen mukaan pudonnut niin 
paljon, että nykytilanne on 
talouden osalta vain yhden 
tähden arvoinen. Johtopää-
töksenä on, että tulevien 
valtuustokausien tärkeim-
piä tavoitteita on talouden 
tasapainoon saattaminen 
ja näin hyvien peruspalve-
luiden turvaaminen. Tulo-
pohjan vahvistaminen on 
ainut keino lisätulojen saa-
miseksi. Verojen korotus 
ei saa olla ensisijaisen toi-
menpiteenä. Veronmaksa-
jia tarvitaan lisää, ja haaste 
onkin saada uusia kunta-
laisia ja yrityksiä Pudasjär-
velle. Tässä riittää projektia 
useammallekin valtuusto-
kaudelle. Lohdutuksena lo-
puksi kaikille tulevilla val-
tuutetuille. Valmisteltavat 
ja päätettävät asiat eivät ai-
nakaan helpotu. Kannus-
tusta kaikille ehdokkaille 
ja kuntalaisille innostavaa 
osallistumista kuntavaali 
äänestyspäiville!

Vesa Riekki
Kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta

Valtuustokaudesta toiseen

Tuotteistamisen koulutusta  
yrityksille ja yhdistyksille
Tuotteistamistalkoot -kou-
lutus yrityksille ja yhdistyk-
sille järjestetään torstaina 
10.6. lähikoulutuksena Poh-
jantähdessä ja seuraavana 
päivänä 11.6. Syötteellä Lu-
miAreenassa. Mahdollisuus 
osallistua etänä myös Team-
sin kautta. Koulutukset kes-
tävät kuusi tuntia, sisältää 
tauot + työpajan. 

Kouluttajana toimii 
Kari Turunen, sopankeittä-
jä – Hyvistä raaka-aineis-
ta maittavaa keittoa! Karil-
la on takana yli 30 vuotta 
kansainvälisessä matkailus-
sa tuotteistajana, myyjänä, 
markkinoijana ja palvelun 
toteuttajana. Työnantajina 
Sokos Hotels, Holiday Club, 
RTG ReadyToGo ja oma yri-
tys KT Koutsaaja Oy.

Kari on toiminut Vi-
sit Finland Akatemian val-

mentajana vuodesta 2017 al-
kaen. Koutsaajana Kari on 
avoin ja erittäin käytännön-
läheinen, hakemalla aina 
kannattavimmat ratkaisut 
asiakkaalle ja palvelun to-
teuttajalle. Kari on aina val-
mis uusiin haasteisiin, missä 
vaan tarvitaan!

Molemmat koulutukset 
ovat maksuttomia ja sisäl-
tävät kahvitarjoilun (lounas 
omakustanteinen) Koulu-
tukset järjestävät Pudasjär-
ven Kehitys Oy, Syötteen 
Matkailuyhdistys ry, Iijo-
ki-sopimus.

Yhteyttä voi ottaa sekä il-
moittautumiset 31.5. men-
nessä Pudasjärven Kehityk-
seen tai kaupungilla Sinikka 
Mosorinille. 

Pudasjärvi-lehti

Yrittäjäpalsta

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Järkikampanja jalkautuu nuorten pariin
Marko Koivula, Mari Käl-
käjä, Vesa Riekki sekä Jan-
ne Majava ja Tuula Kuukas-
järvi tulevat lauantaina 29.5. 
puolen päivän aikaan Raja-
maan rantaan nuorten kes-
kuuteen. Ryhmä jakaa sa-
dalle ensimmäiselle alle 
18-vuotiaalle nuorelle oman 
frisbeekiekon. Tämä vii-
sikko on nähnyt tämän lii-
kuntaharrastuksen kasvun 

Pudasjärvellä. Ryhmä ha-
luaa tarjota sadalle nuorel-
le ilmaisen mahdollisuuden 
aloittaa hieno liikuntahar-
rastus. Tämä harrastus on 
merkittävä liikuttaja jo val-
takunnallisesti. Lajin harras-
tajia on Suomessa jo miljoo-
na. Frisbeegolf on koronan 
aikana matalan kynnyksen 
laji ja kynnys aloittamiseen 
tehdään vieläkin helpom-

maksi ilmaisella kiekolla. 
Yhdellä kiekolla voi aloit-
taa ja kun taidot kehittyvät 
niin silloin hankitaan lisää 
kiekkoja väylän suorittamis-
ta varten. 

Järkikampanja on aikai-
semmin jakanut ruusuja äi-
deille ja viime viikonlop-
puna kampanja jakoi 200 
sankoa itupottuja yleisöl-
le, koska myös Keskustan 

#HALONTEKOJÄRKEÄ #MUNKINTEKOJÄRKEÄ #PÖLLINTEKOJÄRKEÄ ja 200 sankoa itupottuja. Nämä on jaettu kun-
talaisille. 

toiminnassa Pudasjärvel-
lä on itua. Ja perunan istu-
tus ja maatalous yleensäkin 
on erittäin keskustalaista 
toimintaa. Kolmikko halu-
si tuoda ihmisille muistu-
tuksen siitä, että ruoka tu-
lee maalta. 

Pudasjärvi-lehti
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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
VUOKRATTAVANA

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

Vuodesohva, 2hlö, sinikukal-
linen kangaskuosi. P. 040 740 
0844.

LÖYDETTY

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

pudasjarvi.fi /kirjasto

KIRJASTO

KIRJASTON KESÄAUKIOLOAJAT
AUKIOLOAJAT 31.5. – 4.7.

Palveluaika Omatoimiaika

ma 10 - 19 8 – 10, 19 – 20

ti - pe 10 – 16 8 – 10, 16 – 20

la, su - 10 – 15

Juhannus

to 24.6. 10 – 15 8 – 10, 15 – 20

pe-su 25.-27.6. - 10 – 15

Tarkista kirjastoauto Ison Karhun reittiaikataulut 
osoitteesta www.pudasjarvi.fi /kirjasto tai kuljettajal-
ta 0400 281 053.
Kirjasto on suljettu ja kirjastoauto ei kulje 5.7. – 1.8. 
välisenä aikana.
outikirjastot.fi  – kirjasto@pudasjarvi.fi  – 
040 826 6434

VUOSiKOKOUS
la 12.6.2021 klo 12.00 

Hankasarvessa. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Hirvikokous ja 

ilmoittautuminen hirvenmetsästykseen 
syksylle 2021. Sihteeri

Ervastinseudun 
metsästysseura ry:n 

sääntömääräinen

ELäKELiiTON  PUdASJäRVEN  
yHdiSTyS Ry 

1. Pudasjärven Eläkeliitto järjestää jäsenilleen ulkoilupäivän 
8.6.2021 klo 11.00-14.00 Koskenhovilla (ulkotila). Tarjolla pulla-
kahvit, grillimakkaraa sekä leikkimielistä kilpailua. Tarjoilu jäsenille 
maksuton (ei arvontaa). Huomioidaan koronarajoitukset. Mukaan 
iloista mieltä!
2. Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestää hyvinvointi-
päivät Rokualla 29.9.-1.10.21. Päivien pakettihinta 195 euroa/hlö/2 
hh. Kuljetus järjestetään erikseen. Sitovat ilmoittautumiset 8.6.21 
mennessä matkavastaava  R. Pekkalalle puh. 0400 281 023. 
3. Kesän teatterimatka Suomussalmelle (Retikka) 20.7. ti:na, esi-
tys ”Konnat” alkaa klo 18.00. Aikataulu matkalle lähdöstä ja hinta 
ilmoitetaan myöhemmin. Koronarajoitukset huomioidaan. Ilmoit-
tautuminen 30.6. mennessä R. Pekkala puh. 0400 281 023. Ilmoi-
tuksia myös netissä.

KOKOUS
pidetään Huvikummussa 
torstaina 3.6. klo 19.00. 

Hallitus kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa! Hallitus

yLi-LiVON 
VESiOSUUSKUNNAN

Kivarin Erä ry:n 
VARSiNAiNEN 
VUOSiKOKOUS

lauantaina 12.6.2021 klo 18.00 
hirviliiterillä, os. Rissasentie 12.  

Asia: Sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen jatketaan hirviporukan kokouksella.

Puheenjohtaja

Pudasjärven 
Livon paliskunnan 

KEVäTKOKOUS 
pidetään Livon koululla 
su 6.6.2021 klo 18.00.

Käsiteltävä asiat:
Poronhoitoasetuksen 4§ määräämät ym.

esille tulevat asiat. Hallitus

Korentojärven kalaveden 
osakaskunnan sääntömääräinen

VUOSiKOKOUS
pidetään Hirvaskosken koulun liikuntasalissa, os. 

Jussintie 10 93270 Sotkajärvi, su 13.6.2021 klo 13.00. 
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat sääntömääräiset 

asiat sekä kirjolohien istutus ja rahastojen siirto. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on asianosaisten nähtävissä 
20.6.2021 alkaen Merja Herukkalla os. Hirvasvaarantie 46, 

93270 Sotkajärvi. Hoitokunta

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.paukkeri@gmail.com. 

Tervetuloa!    Johtokunta

Kalliosuon 
Vesiosuuskunnan

VUOSiKOKOUS
pidetään 6.6. klo 12.00 

Jukka Heikkisellä.
Tervetuloa!

Hallitus

Pudasjärvellä rokotusvuorossa ovat kaikki 
yli 35-vuotiaat, kuuluivat he riskiryhmään tai 
eivät (riittää, että täyttää 35 tänä vuonna).

Varaa aikasi ensisijaisesti netistä, 
oulunkaari.com, tai Pudasjärven 
koronarokotusnumerosta 08 5875 5012 
ma-ti klo 8-10 ja klo 13-15, 
ke-to klo 8-10, pe klo 8-9.

Vahvistusrokotteen ajan voi vaihtaa vain 
erittäin hyvästä syystä. Jos on yli 65-vuo-
tias ja saanut ensimmäisen rokotteen 
AstraZenecaa, vahvistusrokotteeksi voi 
pyytää muun rokotteen soittamalla hyvis-
sä ajoin rokotusnumeroon. Vaihtoa ei voi 
tehdä enää rokotuspaikalla. Alle 65-vuotiaat 
saavat automaattisesti muun kuin AstraZe-
neca-rokotteen.

Koronarokotukset 
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Syötteen Mökkiläisyhdis-
tyksen perustajajäsen ja 
puheenjohtaja Katri Vir-
tanen jättäytyi pois yh-
distyksen puheenjohta-
jan tehtävästä. Vuodesta 
2013 yhdistystä johtanut 
Virtanen kertoi lauantain 
22.5. vuosikokouksessa, 
että on aika saada yhdis-
tykseen uusia ajatuksia ja 
tekijöitä. Virtanen kokee 
saaneensa alulle mökki-
läisyhdistyksen verkos-
toitumisen alueen yritys-
ten ja toimijoiden kanssa. 
Hän painottaa myös va-
paa-ajanasukkaiden edun-
valvontatehtävää alueella. 
Merkittäviä edunvalvon-

tatehtäviä ovat olleet muun 
muassa jätehuoltoon ja ve-
den hintaan liittyvät asiat 
ja kaivosasioihin vaikut-
taminen. Hän toivookin 
vuorovaikutuksen säily-
vän niin kaupungin kuin 
alueen yrittäjien kanssa. 
Yhdistyksessä on 350 jä-
sentä. 

Yhdistyksen varapu-
heenjohtaja Vesa Kaski 
jatkaa puheenjohtajana ja 
hallituksen muut jäsenet 
Jarkko Karjalainen, Jou-
ko Piri ja Eija Tyybäkino-
ja jatkavat ja paluun hal-
litustyöhön tekee Juhani 
Kärkkäinen, Teuvo Pieni-
niemen jäädessä pois. KV

Mökkiläisyhdistyksessä 
henkilömuutoksia

Katiska löydetty tulvan kul-
jettamana Livojoesta Kynkään 
kohdalla. Saa lunastaa tunto-
merkit ilmoittamalla. P. 0400 
950 464. 

Eläkeliiton liittovaltuus-
to otti kevätkokouksessaan 
kantaa käteisen rahan saata-
vuuteen Suomessa. Käteisen 
rahan saatavuus on vähen-
tynyt Suomessa dramaat-
tisesti, vaikka käteinen on 
eniten käytetty maksuväline 
euroalueella ja tärkeä palve-
lu myös Suomessa tuhansil-
le ikääntyneille. Käteisen ra-
han saatavuutta heikentää 
pankkikonttoriverkon kar-
siminen ja henkilökohtaisen 
pankkipalvelun alasajo, joka 
on johtanut siihen, että mo-
net iäkkäät kansalaiset koh-
taavat yhä suurempia pank-
kiasioinnin esteitä.

Liittovaltuusto muistut-
taa, että käteinen on hyväk-
sytty maksutapa kaikkialla 
euroalueella. Ihmisillä tu-
lee olla jatkossakin vapaus 
valita maksutapansa. Suo-
men Pankin mukaan aina-
kin kansalaisten päivittäisen 
hyvinvoinnin kannalta tär-
keät palvelut, ennen muu-
ta elintarvikkeiden, lääk-
keiden ja polttoaineen 
hankinta, on voitava teh-
dä käteistä käyttäen. Nämä 
palvelut on myös huolto-
varmuuden kannalta luoki-
teltu kriittisiksi palveluiksi.

Osa kansalaisista on jou-
tunut käteisen rahan saata-
vuuden ongelmien vuoksi 
kohtuuttomiin tilanteisiin. 

Kehitys on osa digitalisaati-
ota, johon vuoropuhelun si-
jasta pakotetaan vastoin eu-
rojärjestelmän ja Suomen 
Pankin linjauksia. 

-Käteinen on laillinen 
maksuväline. Pankeilla on 
yhteiskunnallinen vastuu 
käteispalvelujen tarjoajina. 
Se tarkoittaa, että niiden on 
mahdollistettava kaikille 
kansalaisille ilmaiset tai ai-
nakin kohtuuhintaiset kä-
teisnostot ja taattava riit-
tävät käteispalvelut. Näin 
ovat linjanneet sekä eurojär-
jestelmä että Suomen Pank-
ki, tähdentää Eläkeliiton pu-
heenjohtaja Raimo Ikonen.

Eläkeliiton liittovaltuusto 
muistuttaa, että samalla kun 
digitaaliset maksutavat ovat 
helpottaneet monien arkea, 
on tämä sähköisen asioin-
nin digiloikka syrjäyttänyt 
osan iäkkäistä kansalaisis-
ta. Sähköiseen asiointiin tot-
tumattomien ryhmien sekä 
iäkkäiden ihmisten pankki-
asiointi on jäänyt aiempaa 
heikommin saavutettavaksi 
ja se on heille keskimääräis-
tä kalliimpaa. Niin kauan 
kuin kuluttajat tarvitsevat 
ja haluavat käyttää käteis-
tä, sen pitää olla mahdollis-
ta ilman kohtuuttomia kus-
tannuksia.

Pudasjärvi-lehti

Käteisen rahan 
saatavuus 
turvattava
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KESÄJUMPPAA JA -PUUHAA
YOGA

Tiistaisin klo 17.30 – 18.30. 
Rajamaanranta 8.6. ja 15.6. 

Pietarilan liikuntapuisto 22.6. ja 29.6.
Maksu 2 € / kerta tai 6 € / kaikki kerrat.  

Vetäjänä Janika.

PUISTOJUMPPA
Torstaina 10.6., 17.6. ja 23.6. klo 16.30 – 17.15 

Rajamaanrannassa. Vetäjänä Janika. 
Maksu 2 € / kerta.

SATUJUMPPA, 0-5 V. + VANHEMPI
Torstaina 10.6. ja 17.6. klo 15.30 – 16.00 
Rajamaanrannassa. Vetäjänä Janika. 

Maksuton.

HYVINVOINTIPASSIJUMPPA  
SENIOREILLE

Torstaisin 27.5. alkaen klo 10.00 – 11.00.  
Rajamaanrannassa.Vetäjänä Sampo. 

Hyvinvointipassi käy maksusta.

VESIJUMPPA
Tiistaisin 25.5. alkaen klo 14.15 – 14.45, 

vetäjänä Joonas. Maksu 2 € /kerta + uinti-
maksu.

TANSSITUNNIT RAITSUSSA
Keskiviikkoisin 12.00 – 13.00,  

yli 12-vuotiaille. 
 4 kertaa kesäkuun aikana.  

Maksuton.

Maksu paikan päällä tai Puikkariin.
Lisätiedot 040 679 1476 / Janika Körkkö.

www.pudasjarvi.fi/liikunta

LIIKUNTAPALVELUT

PUD
AS

JÄ
RV

I PUTIPUHTAAKSI
Osallistu kampanjaan 10.5. - 6.6.2021 

siistimällä yhteisiä alueita. Voit 
lähteä vaikka ”ploggaus-lenkil-

le”, jonka aikana voi kuntoilun 
ohessa kerätä roskia yleisiltä 
alueilta.
Kampanjan ajaksi kaupunki 
on sijoittanut keskeisille 
alueille ylimääräisiä jäteas-
tioita.
Ikuista siivousoperaatiosi 
Facebookiin tai Instagramiin 
tageilla #pudisputipuhtaaksi 
#siivouskampanja 
#pudasjärvi #vainhyviäsyitä. 

Somettajien kesken arvotaan 
luontoaiheisia palkintoja!

www.pudasjarvi.fi /pudisputipuhtaaksi

Pudasjärven 
Sos.dem.työväenyhdistys 

PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA

KUNTA PITÄÄ HUOLTA SINUSTA.

TIINA
HONKANEN

PÄIvI
POHjANvESI

TUULA
KUUKASjÄrvI

ELINA
TImONEN

SUSANNA
NIvAKOSKI

TAPIO
POHjANvESI

6 3 4

8 7 2

Kuntavaalien ennakkoäänestys 
26.5.-8.6.2021.

Vaalipäivä 13.6.2021

Perheryhmäkodin johtaja
SIIVIKKO

Ohjaaja
KURENALUS

Myyjä/tarjoilija
SARAKYLÄ

Lehtori, FM
KURENALUS

Lähihoitaja
PINTAMO

Eläkeläinen
KURENALUS

PEKKA
jUrmU 5
Agrologi, AMK
RUUHESUO SDP.fI

”Ruikonperän multakurkku” Jaakko Teppo 
muisteli aikoinaan suhdetta anoppiinsa, joka 
asui kivenheiton päässä. Kun Jaakon heitto 
osui, anoppi muutti 700 kilometrin päähän. 
– Kyllä nyt on hyvät välit, Jaakko kommentoi.   

* * *                            
Miesten kesken – Oletpas sinä masentu-
neen näköinen, Lauri tuumaa Maurille. 
– No kas kun Elli on lähdössä yksin kahden 
viikon lomalle.
– Ottaako se tosiaankin noin lujille niin mo-
nen avioliittovuoden jälkeen?
– Ei, kun tämä on vain siltä varalta, ettei Elli 
muuten lähdekään! 

* * *                                
Tunnustuksia 
– Menin naimisiin Allin kanssa siksi, että hän 
oli niin erilainen kuin muuta naiset. 
– Mitä tarkoitat – miten ”niin erilainen”? 
Samppa hämmästelee.
– No kun hän oli ainoa nainen, joka huoli mi-
nut! Jamppa huokaa. 

* * *
Laihialaiset ja seitsemän voileipää
Laihialaiseen taloon tuli vieraita. Isäntäpari 
ja viisi vierasta istuivat pöydässä. Tarjolla oli 
seitsemän voileipää. Yhtäkkiä valo sammui, ja 
samassa kuului parkaisu.

Kun valo syttyi, isännän käsi oli voileipien 
päällä ja kädessä viisi haarukkaa.

* * *
Laihialaiset sukelluksissa 
Kaksi laihialaismiestä oli lyönyt keskenään 
1000 markkaa vetoa siitä, kumpi jaksaa 
kauemmin olla sukelluksissa. Nyt heidän su-
kulaisensa käräjöivät, kumman perikunnalle 
se tonni oikein kuuluu.

* * *                       
Miehen kotiintulo ns. kosteista juhlista 
voidaan jatkossa tarkistaa. Jos mies on nukah-
tanut kodin eteiseen tuoreen aamun lehden 
päälle, hän on tullut kotiin liian myöhään. Jos 
taas lehti on miehen päällä, hän on tullut niin 
sanotusti ”ajoissa”. 

Jos ensimmäinen vaihtoehto toteutuu, sii-
tä on yleensä seurauksena ns. aamusaarna. 
Sen välttämiseksi isä neuvoi häihin valmistau-
tuvaa poikaansa: – Jos juhlat venyvät, älä tule 
kotiin silloin, kun Aune on kiukuissaan. Tule 
vasta sitten kun hän on huolissaan!                                                                 

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen 
varressa jo 21 vuotta         

Hyvät välit anopin kanssa 
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Valtuustokausi alkaa olla lo-
puillaan, aika on mennyt kyl-
lä todella nopeasti. Päällim-
mäisenä mielessä kiitollisuus 
siitä, että on saanut olla mu-
kana tässä kaikessa. Kehittä-
mässä ja ohjaamassa rakasta 
kotikaupunkia, Pudasjärveä. 

Viime kuntavaalien jäl-
keen oli helppo tarttua pu-
heenjohtajan nuijaan ja al-
kaa töihin. Kaupungin talous 
oli suhteellisen hyvässä kun-
nossa ja useita kouluja rii-
vanneet sisäilmaongelmat 
ratkaistu uudella yhtenäis-
koululla, Hirsikampuksella. 
Oireilut kuitenkin jatkuivat 
muissa julkisissa työpisteissä 
ja ainoa järkevä ratkaisu oli 
laittaa stoppi hyödyttömille 
sisäilmaremonteille. Tämän 
johdosta päätettiin kevääl-
lä valmistuvan Pudasjärven 
kaupungin historian suu-
rimmasta hankkeesta, Hy-
vän Olon Keskuksesta. Kes-
kukseen tulee sote-palvelut, 
nuorisotoimi, kirjastopalve-
lut, työllisyyden hoito, kult-
tuuripalvelut sekä liiketiloja.

Alkurytäkässä ajettiin alas 
Unelmatehdas, järjesteltiin 
kaupungin organisaatiota ja 

perustettiin Pudasjärven Ke-
hitys Oy. Jälkikäteen ajatte-
len ratkaisujen olleen oikeita. 
Toki aika kultaa muistot, var-
masti monenlaista kipuilua 
on itse kelläkin ollut. Organi-
saatiota täytyy hieman vielä 
möyhentää, liikuntapaikko-
jen kunnossapito tulee siirtää 
teknisen puolen alle ja ruoka-
palvelut sivistystoimen alai-
suuteen. 

Valtuuston työskentelyn 
olen kokenut hyvähenkisek-
si ja yhteistyöhakuiseksi. Ol-
laan oltu eri mieltä, mutta 
keskustelut on käyty asialli-
sesti ja haettu kompromisse-
ja. Valtuustoseminaareja on 
pidetty useita, näin valtuute-
tut ovat saaneet aidosti osal-
listua asioiden valmisteluun. 
Myös virkahenkilöiden ja 
työntekijöiden kanssa yhteis-
työ on toiminut kiitettävästi. 
Valmistelu ja työnjälki on ol-
lut hyvää. 

Kehittämis- ja  
toimintatuet tärkeitä
Kehittämis- ja toimintatuilla 
on tärkeä rooli kylien kehit-
tymisen kannalta, mutta kes-
kiössä ovat ne aktiiviset ih-

miset, jotka toimillaan luovat 
yhteishenkeä ja yhteisölli-
syyttä. Elinvoimaisissa kylis-
sä ei viimeisen tarvitse valo-
ja sammutella, se on varma! 

Paljon on tehty, mut-
ta monta asiaa on tekemät-
tä. Yhä edelleen käytämme 
enemmän rahaa korjaaviin 
toimenpiteisiin, kun paino-
tus pitäisi olla ennaltaeh-
käisevissä toimissa. Työt-
tömyys, lasten ja nuorten 
pahoinvointi, ikäihmisten 
yksinäisyys, työntekijöiden 
jaksaminen ja niin edelleen.  
Keskustelua Oulunkaaren 
ja muiden hallintokuntien 
kanssa on tiivistettävä ja alet-
tava tuumasta toimeen. Etsiä 
ne juurisyyt, miksi on näin. 
Uudelle valtuustolle kyllä te-
kemistä riittää!

Jäähallihanke  
yrittäjävetoiseksi
Henkilökohtaisesti yksi val-
tuustokauden isoja petty-
myksiä oli jäähallihankkeen 
kaatuminen rahan puut-
teeseen ja liian massiivi-
seen suunnitelmaan. Kus-
tannusten lähtiessä laukalle 
tulee etsiä muita ratkaisuja, 

eikä hirttäytyä hirteen. Jää-
halli ei tule etenemään kau-
pungin taholta lähiaikoina, 
yrittäjävetoisesti tämä voi-
si olla toteuttamiskelpoinen 
hanke. Otetaan mallia vaik-
ka frisbeegolf radan tarinas-
ta. Mikäli tahtoa löytyy, niin 
hankkeet toteutuvat ilman 
kaupungin panostusta.

Toinen mieltä painava 
asia on vanhuspuolen ongel-
mat ja uusien toimintamalli-
en jalkauttaminen. On aivan 
ensisijaisen tärkeä korjata ra-
kenteita pikaisesti sekä löy-
tää aidosti oikeita ratkaisuja 
ikäihmisten kotona asumi-
sen tukemiseksi. Esimerkik-
si digitalisaation tuottamat 
uudet ratkaisut eivät korvaa 
ihmisten kohtaamista kas-
vokkain, mutta antavat uusia 
työkaluja pakkiin. Niitä kan-
nattaa ennakkoluulottomas-
ti ottaa kokeiluun. Maailma 
muuttuu, niin se vain on.

Vierivä kivi ei  
sammaloidu
On rehellisesti myönnettä-
vä, että talouden tasapainot-
tamistoimenpiteet olisi pitä-
nyt aloittaa aikaisemmassa 

vaiheessa uhkakuvien häi-
lyessä näkökentässä. Olen 
kohtuullisen tyytyväinen so-
peuttamispakettiin ja sen si-
sältöön. Nyt pitää vain olla 
tarkkana, että sovitut säästöt 
toteutuvat ja tulevaisuudes-
sa olla tiukkana hankinto-
jen, kilpailutusten ja muuten-
kin kulujen suhteen. Uskon 
kaupunkilasten ymmärtä-
vän, että palveluista voidaan 
joutua hieman nipistämään. 
Kuitenkin yksittäiset vaiku-
tukset kuntalaisille jäänevät 
pieniksi.

Monen moista asiaa oli-
si mielen päällä, mutta tässä 
muutamia nostoja ja tunte-
muksia, kehittäminen ja työ 
Pudasjärven eteen jatkuu ta-
valla tai toisella. Vierivä kivi 
ei sammaloidu. 

Kehittämistä ja  
rakentamista
Viime valtuustokauden alus-
sa toimin Keräsen Niilon 
avustajana eduskunnassa 
ja hoideltiin isännän kanssa 
lampaita. Välissä kävin van-
huspuolella töissä, mistä jäi 
monia ihania muistoja. Yrit-

täjyys veti puoleensa ja seu-
raavaksi löysin itseni Syöt-
teeltä kahvilayrittäjänä. Heti 
perään lyötiin nykyisen yh-
tiökumppanin kanssa ”hynt-
tyyt yhteen” ja edessä on 
kovia kehittämisen ja ehkä 
rakentamisen vuosia, kun-
han koronasta selvitään. Ym-
pyrä sulkeutuu tässä kohtaa 
mukavasti, heinäkuusta al-
kaen asumme perheen kans-
sa osan viikkoa pikku mökis-
sä Syötteellä ja toisen puolen 
viikkoa kotitilallamme Rit-
van kylässä Aittojärvellä, 
edelleen lampaita hoidellen. 
Ja mikä parasta, saa asua rak-
kaassa kotipitäjässä Pudas-
järvellä. 

Lämmin kiitos kaikille  
palautteista, tsempeistä, pu-

helinsoitoista ja  
kohtaamisista. Jatketaan 

samaan malliin!
Hyvää kesää!

Mari Kälkäjä
Kaupungin- 
valtuuston  
puheenjohtaja

Valtuuston puheenjohtajan mietteitä

Minulta on monesti kysyt-
ty, että jos yhteiskunnan kau-
pungistuminen ei ole hyvä 
tulevaisuutta ajatellen, niin 
mikä sitten ja millä tavalla 
maaseutua pitäisi elävöittää? 
Kaupunkilaistollona maalai-
selämään opettelevana olen 
miettinyt asioita melkoisesti 
molemmilta kanteilta. Tähän 
yritän vastata nyt; pidä hatus-
tasi kiinni sillä ajatus lentää ja 
tarina luistaa!

Meidät on pienestä pitäen 
ohjelmoitu siihen, että nyky-
ajan mukavuudet ovat stan-
dardi, jota tavoitella. Olemme 
niin kiireisiä arjen ja velvol-
lisuuksien hoitamisessa, että 
unohdamme elää! Päivät ku-
luvat muiden asettamien ai-
kataulujen mukaan ja vähäs-
tä vapaa-ajastakin vain pieni 
osa käytetään itse asiassa ai-
dosti rentoutumiseen. Mie-
tipä vaikka itse omaa aika-
tauluasi, paljonko ajastasi 
päivässä teet sitä mistä oi-
keasti pidät? Viikot kuluvat 
odottaessa viikonloppuja, 
kuukaudet odottaessa lomia 
ja kaikki tämä aika vain kii-
rehditään kohti seuraavaa ta-
voitetta katsoen horisonttiin 

Minun utopiani?
nauttimatta matkasta.

Meillä on vain tämä yksi 
seikkailu ja siitä pitäisi ot-
taa kaikki irti. Unelmat ovat 
mahdollisia toteuttaa, jos nii-
hin on valmis laittamaan 
kaikkensa. Lapset ja eläimet 
elävät aidosti tässä hetkes-
sä; heillä ei ole ensi viikkoa 
tai ensi kesän lomia, vaan ai-
noastaan tässä ja nyt. Sii-
tä meidän aikuistenkin pitäi-
si ottaa oppia ja nauttia joka 
hetkestä, syleillä elämää! 

Hyvä arvojärjestys
Minunkin elämäni kaupun-
gissa oli hyvin tavallista, aa-
mulla töihin ja illalla kotiin 
kaupan kautta, ruoka pöy-
tään ja pakolliset pyykinpe-
sut. Vielä hetki omaa aikaa 
ja sitten taas jo petiin. Vapaa-
päiville kertyi niin paljon te-
kemistä, ettei silloinkaan oi-
kein ehtinyt tekemään mitään 
mielensä mukaan, vaan se-
kin aika menee velvollisuuk-
sien hoitamisessa. Kyllä vain, 
puitteita ja rahaa oli, muttei 
aikaa sitä kuluttaa tai siitä oi-
kein nauttia.

Nyt maalla arvojärjestys 
on toinen; rahaa ei ole, mutta 

aikaa kyllä. Suihkuun ei pää-
sekään kahdesti päivässä. No 
kumpi sitten parempi? Väi-
tän että jälkimmäinen. Siksi, 
että elän. Elän ihan joka päi-
vä, laulan lintujen kanssa aa-
mulla keväälle ja lampaan 
nenä taskussa etsimässä tu-
histen herkkuja lämmittää 
paitsi taskua, myös sydäntä.

Maaseutu tyhjenee, enkä 
suoraan sanoen ihmettele 
miksi. Ellei ole mahdollisuut-
ta ”standardin” mukaiseen 
toimeentuloon, on kaupunki 
helppo ratkaisu. Ennen mui-
noin joka nurkalla oli parin-
kymmenen lehmän karjoja; 
nämä kaatuivat lähes kaik-
ki EU:n tulon myötä. Nyt täl-
lä hetkellä kaatuu 30 – 50 leh-
män tiloja ja vain tilat, joissa 
on satoja eläimiä kannatta-
vat. Juuri ja juuri. Keskuste-
lin broilerikasvattajan kanssa 
ja kysyin; paljonko lintuja hä-
nellä on. Vastaus oli noin 20 
000 ja kun kysyin, että tulee-
ko sillä toimeen kuulin, että 
ehei, luku pitäisi olla lähem-
pänä 100 000, jotta sillä sai-
si kunnon elannon. Sellainen 
määrä lintuja vaatii aivan jär-
jettömiä investointeja tiloihin 

ja välineisiin, velkaa on lop-
puelämäksi ja ylikin. 

Kaupunki ja  
maaseutu elävät vie-
rekkäin
Minun utopiani siis? Minun 
ihannemaailmassani kau-
punki ja maaseutu elävät vie-
rekkäin, sovussa ja yhtä eloi-
sina. Palataan pienempiin 
tiloihin, joissa sekä tilallinen 
että eläimet voivat parem-
min. Joka talo tuottaa jotakin 
ja tulee toimeen tuotteillaan. 
Nythän tilanne on se, että 
mm. EU: n takia kilpailutilan-
ne Euroopassa on vääristynyt 
ja koska suomalainen tuottaja 
ei saa tuotteestaan kuin mur-
to-osan siitä hinnasta min-
kä kuluttaja kaupassa siitä 
maksaa, on tasoittamiseksi 
kehitetty tukijärjestelmä. Siis 
tuottaja myy tuotteensa ali-
hintaan ja elää tuilla. Mitä jos 
kääntäisimme tämän ympä-
ri? Tuet pois ja järjestelmää 
muokattaisiin niin, että sillä 
myymällään tuotteella eläi-
sikin suoraan. Tuontitavaral-
le korkea vero ja kotimaiselle 
matala, välikäsien osuus mi-

nimiin myymällä enemmän 
paikallisesti ja niin edelleen. 
Keinojahan kyllä on, jos en-
nakkoluulottomasti pohdi-
taan!

Raha pyörii  
paikkakunnalla
Jos maaseudulla on elannon 
mahdollisuus, uskon että 
hyppy pyörästä tulee hel-
pommaksi. Jokainen yrittä-
jä ja tilallinen on painonsa 
arvoinen kullassa kunnalle. 
Raha jää pyörimään paikka-
kunnalle ja hyödyttää kaik-
kia. Se tilallinen ostaa re-
hut paikalliselta myyjältä, 
joka sitten ostaa paikallises-
ta kaupasta vihannekset il-
lallispöytään (joka muuten 
sekin on ostettu paikallises-
ta huonekaluliikkeestä, jonka 
omistaja kävi syömässä pai-
kallisessa ravintolassa eilen), 
jonka kaupan omistaja kävi 
paikallisella kampaajalla lait-
tamassa hiukset ojennukseen, 
koska ensi viikolla on tyttären 
rippijuhla, johon on tilattu 
paikallinen pitopalvelu hoita-
maan tarjoilut. Joka muuten 
osti raaka-aineet paikallisil-
ta tuottajilta. Ja näin positiivi-

nen pyörä pyörähtää! 
Me emme ihan oikeas-

ti tarvitse tuoretta ananasta 
kaupan tiskille ympäri vuo-
den tai kahdeksaa erilaista 
broilerin filettä. EU:n alueel-
la kolmannes tuotetusta ruo-
asta menee hävikkiin. Siis 
miettikää: kasvatamme kol-
me nautaa lihaksi ja yksi niis-
tä päätyy suoraan jäteasemal-
le. Surullista, eikö totta?

Ylikulutus on vääristä-
nyt todellisuuden tajua. Kii-
na tukehtuu ilmansaasteisiin-
sa, koska länsimaat tuottavat 
siellä halvalla kaiken, min-
kä suinkin voivat. Pääasias-
sa muovirojua, jolla on ly-
hyt käyttöikä ja joka huoletta 
heitetään roskiin, koska uu-
den ostaminen on halvempaa 
kuin vanhan korjaaminen.

Jokainen meistä voi teh-
dä pieniä tekoja, joilla pyörä 
käännetään. Niistä pienistä 
asioista kasvaa iso virta aika-
naan. Jos niin haluamme - ja 
haluammehan me!

Christa 
van der Vegt, 
kuntavaali-
ehdokas PS

Taloudentasapainotus tar-
koittaa menojen ja tulojen 
saattamista lähemmäksi toi-
siaan ja mielellään + merkki-
seksi etuliitteeltään.

Tulopuolella on merkittä-
vää valtion avustukset ja ve-
rotulot monessa muodossaan. 
Työllisyysasteella on suu-
ri merkitys verokertymään. 
Mitä suurempi työllisyys niin 
sitä paremmin kaupungilla 
menee. Se luo myös tarpeita 

lisäpalveluille ja tarvitaan pal-
velun tuottajia. Samalla kan-
nattaa pyrkiä tekemään han-
kinnat paikallisista liikkeistä 
ja palveluntarjoajilta niin elin-
voima sen kuin kasvaa vain. 
Yrittämisen mahdollistami-
nen ja uusien yritysten hou-
kutteleminen paikkakunnalle, 
unohtamatta olemassa olevia 
yrityksiä tarjoamalla yritys-
neuvontaa ja ohjausta kohtaa-
maan tarpeet. Myös julkisissa 

hankinnoissa on tärkeää huo-
mioida paikallinen tarjonta 
ja mahdollistaa yrityksiä ke-
hittämään kanavia, jotta pää-
sevät suuriinkin hankkeisiin 
kiinni.

Menopuolella tarvitaan 
ymmärrystä, että jostakin täy-
tyy luopua, kun joudutaan 
sopeuttamaan taloutta. Pal-
velut pitää miettiä asukaslu-
kua vastaavaksi. Täytyy myös 
muistaa, ettei säästä liikaa ja 

menetä syntynyttä säästöä 
jossain toisessa kohtaa. 

Tarkka budjetointi ja bud-
jetissa pysyminen ovat avai-
mia talouden hallintaan ja li-
säksi tarvitaan suunnitelmat 
lyhyelle ja pitemmälle aikavä-
lille. Suunnitelmissa pysymi-
nen tuo tavoitteet todeksi.

Esimerkkinä voisin käyt-
tää yksityisteiden avustamista 
kunnossapidosta. Kaupungil-
le syntyy kuluja avustamises-

ta, mutta esimerkiksi metsä-
talous saa paremman hinnan 
kesäleimikosta, koneyrittä-
jä, puutavara-autoilija saavat 
töitä. Puunmyyjä, hakkaaja, 
autoilija sekä välilliset teki-
jät korjaamot ym. tuovat li-
sää verotuloja kaupungille, 
kun työllistyy ympäri vuo-
den. Teiden hyvästä kunnos-
ta on mahdollista hyötyä kai-
killa kuntalaisilla. Sivukylillä 
teiden kunto rajoittaa jo elin-

keinojen toimintaa ja hidas-
taa pelastustoimia. Mielestäni 
kiinteistöverotuloja tulisi koh-
dentaa teiden kuntoon saatta-
miseksi myös sivukylillä. Oi-
kea-aikainen lanaus ja aika 
ajoin mursketta, niin tiet säi-
lyisivät hyvässä kunnossa.

Juhani Jurmu, 
kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta 

Mietteitä taloudesta ja teistä


