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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!

Keskustan  
ehdokkaat 

xxxxxxxxxxx

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

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

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

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

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

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

7. Kunta on alueensa tärkein elinvoiman ke-

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

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

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

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

Tutustu ehdokkaisiimme

ja muuta tekstiä tähän jos

tarvitsee.

Keskustan vaaliteemat

(Tähän vaikka apila omilla kuvilla:)

(Tähän paikalliset teemat)

Reijo Talala

89

Laadukkaat peruspalvelut saatava  
tasa-arvoisesti omasta kunnasta

M
aksaja: Reijo Talala

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.

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

1-.

MansikantaiMi Polka 
10 kPl/kenno

VadelMa MaurinMakea 
rubus idaeus 
10 cM astia

995

495

1295

astia

kenno

Perenna 
erilaisia 
6 kPl Pakkaus

pakkaus

Puolangantie 1099, 93270 Sotkajärvi, p. 08 832 102
Lauantaina 5.6. suLjemme 

poikkeukseLLisesti kLo 14.

kyläkauppa Ervasti

 p.s. reippaalle henkilölle tarjolla kesätöitä n. 1.5 kk:ksi!

Palvelemme: ma, pe 8-18, ti, ke & to 8-17, la 8-16

Sitoutumattomana SDP:n ryhmässä. 
Koulutukseltani olen Agrologi AMK ja 
lisäksi opiskelen Ylemmässä ammat-
tikorkeakoulussa (maisterin tutkintoa) 
pääsuuntautuminen on talous ja sen 
suunnittelu. 
Luottamustoimet: 
Teollisuusliiton Erityisalojen sektorijoh-
tokunnassa, TES-neuvottelukunnassa, 
joissa edustan maaseutuelinkeinoja, 
Teollisuusdemareissa Oulu – Lappi. Lisäk-
si olen tätä nykyä uutena jäsenenä MHY:n 
valtuustossa ja hallituksen varajäsen.

Työtä ja toimeentuloa, elinvoimaa 
koko kuntaan, taajamasta sivukylille.

Pidetään huolta palveluista - hoito ja 
hoiva, koulut ja varhaiskasvatus

Pekka
jurmu
PUDASJÄRVI
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Tervetuloa SPR Pudasjärven osaston ja 
Koillismaan omaiset ja läheiset Ry:n järjestämään 

omaishoitajien virkistystapahtumaan!
Aika: 12.6.2021 klo 11-15, voit tulla ja lähteä oman aikataulusi mukaan

Paikka: Pudasjärven palvelukeskus (Kauppatie 25), hyvällä säällä ulkona. 
Kahvitarjoilu! Tilaisuus on maksuton. 

Tule viettämään kesäistä päivää mukavassa seurassa ja opi samalla arjen 
ensiaputaitoja Punaisen Ristin vapaaehtoisten johdolla. 

Paikalla on myös omaishoidon tukitoiminnan työntekijöitä, 
joilta saa lisätietoa  omaishoidosta ja siihen liittyvistä asioista.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Piia Jylänki 040 147 9350, Esa Erkkilä p. 040 508 6259, 

Arja Panuma p. 044 298 0074

Virkistystapahtuma 
omaishoitajille 

lauantaina 12.6.2021

Keskustan eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Juha Pylväs

Paikalla 
kuntavaaliehdokkaita.

Kahvi- ja 
makkaratarjoilu.

maanantaina 7.6. klo 18.45
Keskustan vaalituvalla 

(Kauppatie 3).

Tervetuloa juttusille!
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Pudasjärven Sotaveteraanit ry
Eero Ahonen keräysvastaava puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen myönteistä suhtautumista!

pudasjärveLLä

veteraani-
keräys

pe 11.6. klo 12-18
Keräystuotto käytetään 

sotaveteraanien, -leskien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

Koillis Golfilla avoimet ovet 
su 6.6. klo 13-17.

Kokeile peruslyöntiä sekä kiertele ja katsele väyliä. 
Kesäiset korppukahvit!

P. 0400 381 548 Kinnunen. 
Osoite Kuusamontie 1466. Tervetuloa!

mLL pudasjärven yhdistys 
järjestää

Leikkipuistotoimintaa 
7.-18.6. klo 10-14 

pietarilan 
lähiliikuntapuistossa

tervetuLoa Leikkimään 
ja peLaamaan!

Kouluikäiset voivat 
osallistua itsekseen, 

alle kouluikäiset 
vanhemman kanssa. 

Käsien pesusta huolehditaan! 

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www.

pudasjarvilehti.fi
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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 6.6. kello 10 toimittaa Eva-Ma-
ria Mustonen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Pii-
rainen. Tilaisuuteen voi osallistua kirkkosalissa 30 henkeä 
ja isossa kahviossa 20 henkeä. Messu striimataan YouTu-
be-kanavan kautta.
Kesäkuun toimintaa lapsi- ja perhetyössä:
Lapsiparkki pe 4.6. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217, 
Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan.
Kesäkerhot 7.–24.6. seurakuntakodissa 3–6-vuotiaille ma, 
ti ja to aamuryhmä kello 9–12 ja iltapäiväryhmä kello 12–
15. Kerhoihin ei ole ilmoittautumista, mukaan otetaan 15 
lasta tulojärjestyksessä. Kerhoon otetaan omat eväät mu-
kaan ja ulkoiluun sopivat vaatteet.
Perhekerho ke 9.6. kello 10 seurakuntakodissa. Tervetuloa 
kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien tai muun aikui-
sen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.  
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
Nuotioiltoja voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoher-
ranviraston aukioloaikoina. Nuotioiltoja pidetään heinä-
kuussa 5.-29.7. arki-iltoina (ma-to). Nuotioillan ohjelmassa 
on leikkimielisiä kisailuita, yhdessäoloa, makkaranpaistoa 
ja hartaushetki.
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.  
Kastettu: Aaro Aukusti Nevala.
Haudattu: Eini Mirjami Sarajärvi 91 v., Kaarlo Kalevi Kar-
jalainen 85 v., Simo Antti Savela, 81 v., Seppo Johannes 
Kukka, 73 v.

Älä kadehdi, kun joku rikastuu,
kun hän kartuttaa talonsa omaisuutta.
Kuollessaan hän ei ota mukaansa mitään,
hänen omaisuutensa ei seuraa häntä hau-
taan.
Vaikka hän eläessään ihastelee osaansa
ja toiset kiittävät hänen menestystään,
hänen täytyy mennä isiensä luo,
paikkaan, jossa ei valoa nähdä.
Rikkainkaan ihminen ei ole ikuinen,
eläinten tavoin hän lakkaa olemasta. 
(psalmista 49: 17-21)

Tulevana kirkkopyhänä meitä muis-
tutetaan katoavista ja katoamattomista 
aarteista. Nykyaikana muistutus näiden 
kahden erosta tuntuu tärkeältä, koska 
elämme ennennäkemättömän materia-
lismin keskellä. Kaupat pursuavat tavaraa 
ja mainokset huutavat, että osta ihminen, 
osta! Vaikka yhä useampi tieteellinen tut-
kimus alleviivaa sitä, ettei luonnon kan-
tokyky kestä nykyistä kulutusta, meille 
markkinoidaan tavaraa yhä enemmän ja 
halvemmalla. Tai jos ei halvalla, niin aina-
kin kalliilla brändillä. Jos ostat juuri tietyt 
lenkkarit, olet tyylitietoinen ja kuulut po-
rukkaan. Jos ei ole varaa juuri niihin lenk-
kareihin, ainakin halvemmat kopiot pitää 

saada. Muuten on ulkona kaikesta ja jo-
tenkin nolo. Ihminen on laumaeläin, joka 
haluaa sulautua joukkoon. Tähän laumasi-
eluisuuteen markkinavoimat iskevät, vaik-
ka se sitten tarkoittaisi satojen eurojen 
arvoista hupparia teinille tai kymmenien 
tuhansien eurojen autoa aikuiselle. Viime 
aikoina olen kiinnittänyt huomiota Muu-
mituotteisiin, joihin saadaan tutuilla hah-
moilla lisää hintaa. Muumit ovat söpöjä, 
mutta en halua maksaa kaksinkertaisesti 
lautasliinoista tai laukusta vain sen muu-
mikuvan takia. Toki joskus kalliimpi on pa-
rempi ja silloin mielellään maksaa. Hinta 
ja laatu eivät kuitenkaan nykypäivänä aina 
kohtaa. Kuluttajan on oltava entistä tar-
kempi siitä, mitä ostaa ja miksi ostaa. 

Aikamme kannustaa hankkimaan ra-
haa ja kuuluisuutta. Kuitenkin ”rahanhimo 
on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitel-
lessaan monet ovat eksyneet pois uskos-
ta ja tuottaneet itselleen monenlaista 
kärsimystä”, huomautetaan 1. kirjeessä 
Timoteukselle. Raamatussa meitä varoi-
tetaan liiallisesta maallisesta omaisuudes-
ta. Kymmenessä käskyssä yksiselitteisesti 
muistutetaan, että ”sinulla ei saa olla mui-
ta jumalia” ja ”älä varasta”. Kuinka mon-
ta pahaa tekoa olisi jäänyt tekemättä, jos 

ihminen ei himoitsisi rikkauksia tai toi-
sen omaa?  Jokin uusi huvittaa meitä het-
ken, mutta tavarat eivät tee meitä lopulta 
onnellisiksi, eikä niitä saa mukaansa, kun 
kuolee. Maallisten rikkauksien tavoitte-
lu johtaa helposti itsekkyydestä kasvaviin 
tekoihin, kun mielessä siintää vain seuraa-
va uusi ostos tai rahallinen korvaus. Jee-
sus sanoo: »Kootkaa itsellenne aarteita 
taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tu-
hojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja 
varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös 
sydämesi.» (Matt. 6:20–21) Jeesus Kris-
tus kutsuu meitä Jumalan yhteyteen ja 
lähimmäisen palvelemiseen, johon ylen-
palttinen materialismi sopii huonosti. Voi-
simme olla jopa onnellisempia, jos ostai-
simme vähemmän ja eläisimme enemmän.  

P.s. Kirjoittajan haasteena ovat kirjat. 
Niitäkään ei hyllyyn enempäänsä tarvitse, 
mutta voi sitä hetkeä, kun pitäisi yhdestä-
kin luopua…

seurakuntapastori 
Eva-Maria Mustonen

Aarteita maahan vai taivaaseen?

Rakkaamme

Pertti 
Niemi

s. 27.1.1958 
k. 2.5.2021

Muisto kaunis voimaa antaa
surun raskaan hiljaa kantaa. 

Kiittäen ja kaivaten

Arvo ja Aino
Tädit

Serkut perheineen                  
Ystävät

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnä ollessa.

Lämmin kiitos livolaisille, 
Livokas ry:lle ja 

kaikille meitä muistaneille.

Puistotie Kehitysvammaisten palvelukoti

Viime syksynä Pudasjärven 
Vuokratalot Oy aitasi ra-
kennusalueen torialueelta 
Puistotien varrelta. Toivee-
na oli, että kehitysvammais-
ten palvelukotia olisi päästy 
rakentamaan talven aikana. 
Kuitenkin asiasta tehdyn 
valituksen käsittely vuoksi 
on hallinto-oikeudessa vii-
pynyt noin 1,5 vuotta. Nyt 
toivomme, että saamme 
aloitusluvan kesäkuun ai-
kana ja voimme aloittaa työt 
mahdollisimman pian sen 
jälkeen. 

Kehitysvammaisten 
palvelukotiin on tulos-
sa asunnot 15 henkilölle 
sekä työtilat Oulunkaaren 
työntekijöille. Palveluko-
din tarve on todettu ennen 
suunnittelun aloitusta, ja tu-
levat asukkaat sekä työnte-
kijät odottavat kotia innol-
la. Tontti on valittu huolella 
ja eri vaihtoehdoista. Tontin 
valinnasta on keskusteltu 

yhdessä Oulunkaaren, kau-
pungin ja Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) kanssa. 

Kehitysvammaiset ovat 
Pudasjärveläisiä apua tar-
vitsevia ihmisiä. Heidän 
asuinolosuhteet eivät täl-
lä hetkellä vastaa heidän 
tarpeeseensa. Tästä syys-
tä olemme tahtoneet sijoit-
taa palvelukodin keskus-
ta-alueelle muun asutuksen 
ja palveluiden läheisyyteen. 
Rakennus tulee hirsiraken-
teisena ja osin kaksikerrok-
sisena. Kaksikerroksinen 
osuus on Puistotien puo-
lella. Väritys on punarus-
kea ja yhteneväinen mui-
den hirsirakennusten 
kanssa Puistotiellä. Rahoi-
tus on toteutettu ARA:n 
korkotukilainalla. Tämän 
lisäksi ARA on myöntänyt 
hankkeelle 50 prosenttia 
suoraa investointiavustusta. 
Hanke on saanut positiivista 

huomiota tulevilta asukkail-
ta, Oulunkaarelta, ARA:lta 
ja kunnan päättäjiltä, jotka 
viime kädessä hyväksyivät 
hankkeen.

Hankkeesta on kuiten-
kin tehty valitus, joka on 
tehty rakennuksen poik-
keusluvasta ja rakennuslu-
vasta. Valituksen on tehnyt 
hallituksen yksimielisel-
lä päätöksellä Kiinteistö Oy 
Kurenalan Liikekeskus. Hal-
lituksen jäsenet ovat Juha Ti-
monen puheenjohtaja, Kau-
ko Huhta, Sauli Harju, Matti 
Mikkonen ja sihteerinä Sep-
po Goman. Rakennusluvas-
sa he ovat erimieltä julki-
sivumateriaalista, väristä, 
sijoittelusta, käyttötarkoi-
tuksesta, autopaikkojen 
määrästä ja visuaalisesta il-
meestä. Hankkeesta pi-
dettiin ennen kilpailutusta 
markkinavuoropuhelu pai-
kallisille yrittäjille, jolloin 
kukaan ei esittänyt näis-

tä suunnitelmaratkaisuis-
ta eriävää mielipidettä.  Li-
säksi kilpailutuksen aikana 
näitä asioita ei kukaan huo-
mannut epäillä. 

Valitus hankkeesta on 
ollut harmittava ja aiheut-
tanut ihmetystä ja mieli-
pahaa. Uudet tilat olisivat 
hyvin kaivattuja ja kiireel-
lisesti tarvittavia, koska ny-
kyiset tilat alkavat olla elin-
kaarensa päässä. Valittajan 
onneksi ja meidän harmik-
si on meneillään koronaepi-
demia, jonka takia päätös on 
viivästynyt vielä normaa-
liakin enemmän. Valitta-
ja voi toki vetää valituksen-
sa pois, jolloin aloittaminen 

olisi heti mahdollista, mutta 
näin ei ole pyynnöistä huoli-
matta käynyt.

Toivomme kuitenkin 
hankkeen saavan aloituslu-
van kesän aikana ja syksyl-
lä pääsisimme aloittamaan. 
Itse rakentaminen kestää 
noin vuoden. Asukkaat pää-
sisivät näin muuttamaan 
epäsuotuisista olosuhteista 
Rimmiltä syksyllä 2022.

Jouko Väänänen, 
toimitusjohtaja
Pudasjärven 
Vuokratalot Oy
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Virtasia tuplasti Vahvaksi-hankkeessa
Vahvaksi-hanke Pudasjär-
vellä on mahdollistanut äi-
din ja tyttären yhteisen 
kiinnostuksen uravalmen-
nukseen ja hyvinvoinnin 
tukemiseen. Hankkeen toi-
mijat on kilpailutettu ja se 
on mahdollistanut palvelu-
jen tarjoamisen hankkeelle. 
Katri Virtanen toimii hank-
keen asiakkaille tarjottujen 
ryhmätoimintojen valmen-
tajana ja fysioterapeuttina 
ja tytär Sanna Virtanen val-
mentaa Polkuja tulevaan - 
osiossa. Kummallakin on 
opettajan tausta ja he tarkas-
televat hyvinvointia ja toi-
mintakykyä vähän eri näkö-
kulmista. Vahvaksi- hanke 
tukee eri syistä osatyöky-
kyisten mahdollisuuksia 
voimaantua ja löytää polku 
kohti parempaa työkykyä. 
Puolentoista vuoden aikana 
hanke on osoittanut hank-
keen asiakkaille tarjottujen 
ryhmätoimintojen tarpeelli-
suuden.

Kasvatustieteilijänä San-
na hakee ihmisistä voiman 
mennä eteenpäin elämäs-
sään, yksilöllisten vahvuuk-
sien kautta. Hän käyttää rat-
kaisukeskeistä ohjaustapaa 
ja luovat menetelmät tu-
levat ryhmäläisille tutuik-

si. Sanna tarjoaa koulutus- 
ja valmennuspalveluja eri 
kohderyhmille Happia-yri-
tyksessään. 

Katri selvittää hank-
keessa asiakkaiden toi-
mintakyvyn tasapainoa ja 
käyttää työssään asiakas-
lähtöisiä, moninaisia mene-
telmiä. Terveystieteilijänä 
näkökulma hyvinvoinnis-
sa lähtee toimintakyvystä ja 
terveydestä. Ihmisen koko-
naisvaltainen tarkastelu ja 
tukeminen on merkityksel-
listä haettaessa voimavaroja 
itsestä huolenpitoon ja työ-
kykyyn.

Kummallekin koulutta-
jalle on luontaista ryhmien 
valmentaminen yhteisölli-
sesti oppien ja osallisuuden 
kokemusta hyödyntäen. 
Vahvaksi- hanke on inten-
siivisyydessään myös val-
mentajille vuorovaikuttei-
nen ja vaikuttava kokemus. 
Yhteistyö Vahvaksi-hak-
keen hanketyöntekijöiden 
kanssa on toiminut hyvin ja 
tuntuu kuin koko ajan ideat 
vahvistuisivat ja täydentyi-
sivät, kun toiminnasta kes-
kustellaan.

Vahvaksi-hanke tarjoaa 
Pudasjärven työikäisille 
asukkaille mahdollisuuden 

löytää oma polku työelämää 
kohden, kun terveys ei tue 
työllistymistä, olosuhteiden 
tai muiden syiden takia am-
mattitaito vaatii päivitys-
tä tai työt omalla alalla ovat 

loppuneet. Hanketta koor-
dinoivat Aili Jussila ja Mar-
jo-Riitta Alatalo. 

Katri virtanen ja Sanna virtanen, FysioKv ja Happia Oy.

Parasta

JUHLAAN

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 3.-6.6. ELLEI TOISIN MAINITA

4.-

550 10.-

2 ps

-12%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  
2,25–2,69 kpl (11,25-14,16/kg)Yksittäin 2,99 pkt (29,90/kg)

5
kpl2

pkt

Estrella
perUNALASTUT,
SUper-JUUSTO JA 
ONiON riNgS
170-275 g (7,27-11,76/kg) 
Onion Rings vain K-kaupoista

Ilman Plussa-korttia  
2,29 ps (8,33-13,47/kg)

Fazer

SiNiNeN  
mAiTOSUkLAALevy 
Sekä mAkU- JA  
TUmmASUkLAALevyT
190-200 g (10,00-10,53/kg)

099
kg

veSimeLONi  
kOkONAiSeNA
Espanja

399
rs

kirSikkA
500 g (7,98/kg)  
Espanja

10.-

piONikimppU
3 kpl, Ranska/Hollanti

Yksittäin 5,90 kimppu

2 kimppua

erä

-11-25%
Plussa-kortilla

1395
kg

erä

RUoDoton

Reilun kaupan
iSOkUkkAiNeN
rUUSU
Ecuador

399
kpl

YKSIttÄInPAKAttU

Atria

pUNAJUUri-, 
iTALiAN- TAi  
perUNASALAATiT
400 g (2,50/kg)

1.-
ras

1495
kg

Voimassa TO-LA 3.-5.6. 1295
kg

SUoMI

erä

SJØ

SUOmALAiNeN  
grAAvi- JA kyLmäSAvU- 
kirJOLOHifiLeeviipALeeT
100 g (27,50/kg)

perJANTAiNA 4.6. kLO 10-17.30 
SUSHibAAri! 
erä SUSHeJA

 HerkkUTOriLTA 1€/kpL!

Elonen
mANSikkA- TAi

kiNUSkiTäyTekAkkU
800 g (13,68/kg)

1095
kpl

erä

Voimassa TO-LA 3.-5.6.
1295

kpl

erä

Atria
TAkUUmUreA

NAUDAN SiSä- TAi
pAAHTOpAiSTi

n. 1 kg

Hätälä
TUOre

rUODOTON LOHifiLee
C-leikattu, vakuumipakattu

Kasvatettu, Norja
Rajoitus 2 pkt/talous

TUOre
SUOmALAiNeN SiikA

Kasvatettu, Föglö, Suomi

Graandeli
vOiLeipäkAkUT

750 g (17,26/kg)

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

Anna äänesi vaikuttaa

juho
kellolampi
maanviljelijä, valtuutettu

28

293

Oululainen, äänestä
pudislainen Oulun

kaupunginvaltuustoon!

miriamputula

@PutulaMiriam

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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Keskusta vierailee kylillä
Keskusta on piipahtanut 
ja porisuttanut ihmisiä Pu-
dasjärven kylillä. Keskustan 
Pudasjärven kunnallisjärjes-
tö ja paikalliset yhdistykset 
järjestivät yhteistyössä vie-
railut kylillä: Sarakylä, Ry-
tinki, Yli-Livo, Livo, He-
tekylä, Kipinä, Kurenalus, 
Aittojärvi, Siurua, Syöte, 
Pintamo, Hirvaskoski, Er-
vasti, Korpinen, Puhos, Ii-
nattijärvi ja Paukkerinhar-
ju. Kylien aktiiveja oli hyvin 
liikkeellä ja arvokasta tietoa 
eri kyläkulmia puhuttavis-

ta asioista saatiin Keskustan 
ehdokkaiden tietoon.

Sivuteiden kunto on pu-
huttanut jo useamman vuo-
den, mutta tämän kevään 
rospuutto on ollut erikoi-
sen paha. Sekä yleisten että 
yksityisten teiden peruskor-
jauksiin tarvitaan toimia. 
Nämä kysyvät myös paikal-
lista aktiivisuutta. 

Suunnitelmat Olvas-
suon kansallispuistoksi ha-
kemisesta saavat kannatus-
ta. Kaupunki on jo aiemmin 
linjannut, että paikallisten 

Pikku sateessa oli torin etualalla oleva katos paikallaan. Siitä käsin kahvi- ja grillimakkaratarjoilu ja vaalimateriaalin ja-
kaminen kävi kätevästi. 

Pintamon kylätalolla pysähdyttiin ja keskusteltiin kalas-
tuksesta.

ervastin kylällä elämä hymyilee. Iijoki on tärkeä osa kylää. 
ervastissa mietittiin Kurenalan liikennejärjestelyitä ja to-
dettiin, että tulevaisuus näyttää millaisen elinvoimapuls-
sin se pitäjän keskustaan tuottaa. Olvassuon kansallispuistosuunnitelma puhutti Hetekyläs-

sä. Paikallisten asukkaiden metsästysoikeudet halutaan 
puistossa säilyvän.

Korpisella tutustuttiin aktiiviseen kylätoimintaan mm. hy-
vinvointipalveluihin. Koulun rannalla Tikankontissa mais-
tuivat makkarat makoisilta.

Puhoksen möykkälässä kokoontuivat Puhoksen kantavat 
voimat. 

aittojärvellä keskusteltiin koulutuksesta aittojärven koulun risteysalueella. 

Siurualla keskusteltiin maankäytön suunnittelusta ja sen tarpeesta ja uusiutuvan energi-
an mahdollisuuksista.

metsästysoikeuksien säily-
misestä tulee tässä proses-
sissa huolehtia. Se on myös 
paikallisten asukkaiden 
kanta.

Kaavoituksesta on tul-
lut myös keskustelua, myös 
Siurualla. 

Jollakin kylällä kuul-
tiin, että siellä on niin hyvä 
asua ja elää. Ei mitään huol-
ta. Kyläläisillä on hyvä yh-
teishenki ja saavat rauhas-
sa tehdä arkiset askareensa. 
Tämmöisille kylille voi olla 
hyvin muuttajiakin.

Ikäihmisten yhteisen 
asumisen mahdollisuudet 
nousivat myös kierroksel-
la esiin. Olisi vanhetessakin 
mukava asua omalla kyläl-
lä, vaikka entisten kouluka-
vereiden kanssa samassa es-
teettömässä rivitalossa, jossa 
jokaisella olisi oma kotinsa. 
Saataisiin sitten isommat ta-
lot ja tilat nuoremmille asut-
taviksi ja ikäihmisille mah-
dollisimman helpot olot.

Esiin nousivat myös uu-
siutuvien energialähteiden 
tärkeys. Kuntalaiset toivo-
vat monipuolista katsanto-
kantaa uusiutuviin energia-
lähteisiin. Tärkeitä ovat 
tuulivoima, biokaasu ja pai-
kallinen metsähake. Ensi-
harvennusrästiä kyllä riit-
tää. Tuulivoimasta olisi 
tärkeä linjata Pudasjärven 
kaupungin tuulivoimapo-
litiikka, jossa pohdittaisiin 
yhdessä suojaetäisyydet va-
kituiseen asumiseen voima-
loista ja muut rakentamisen 
reunaehdot. Tuulivoima si-
nänsä saa kannatusta, mutta 
se kannattaa toteuttaa vas-
tuullisesti.

Anni-Inkeri Törmänen

Paukkerinharjun kylätalon pihapiiri sai eloa kaikenikäisis-
tä, kun Keskustan kyläkierros ehti Paukkeriin. Uusiutuvan 
energian ja elinvoiman ympäriltä löytyi hyvin keskustel-
tavaa.
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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 
4.-5.6.

MAANANTAI-ToRsTAI
7.-10.6.

Kungs 
AUToNPEsUhARJA
teleskooppivarrella 

1595

695

Wurth 
TERAssIRUUvI
ruskea 55 mm
250 kpl

MELA puu

1995

Alkaen

AIRoT 240 cm

3895

Pisla 
RULLAkAIhTIMET
pimentävät
luonnonvalkoiset
Esim. 120x80 cm

2890

195

599

795

500

699

199

499

499

249

195 2 pkt/talous

kpl

495

pkt tanko

199 300100

2 pkt/talous

kpl

300
2 kpl

kg

499

100

1000

299

695

pkt

kg

595
kg

200

250

kg

2 filettä/talous

1295
kg

pkt

kg

plo

pss

200

299
kpl

pkt

ras

499
pkt 599 249

pss

595 115
pkt

2 prk
5 prk

kpl

pkt

kassi

pkt

kg

2 kg/talous

3 pkt

3990 4290 3790 4290

4990 3495

4990 4990

4290 3290 2590

5 prk

MA-TI 7.-8.6.             kE-To 9.-10.6.

PE-To 4.-10.6.

2,7 l

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l

650 1695

Forssan
ITALIAN-, 

PUNAJUURI- tai 
PERUNA

sALAATTI 
400 g

HK
kAbANossI

gRILLI-
MAkkARA 

360-400 g

10 kpl

PE 4.6.       LA 5.6.

HK
PYTTIPANNU tai

kANAvIILLokkI
250-300 g

Kingis
JääTELÖ-

PUIkoT
78 g

sALUdo
kAhvI
450 g

Kotivaran
vENäLäINEN 
MEET-
vURsTIT
450 g

Olvi
LIMsAT
0,95 l
sis. pantin

Kotivaran
PEPPERoNI
kANTA-
PALAT
1 kg

Taffel sIPsIT ja 
sNAksIT 
MEgA-
PUssEIssA 
235-325 g

Saarioinen
PIzzAT

200 g

Grandi
PILLIMEhUT

2 dl

sAToJA TARJoUksIA 

JokA PäIvä!

399

HK Viljaporsaan
kAssLERPIhvI

450 g
marinoitu

RAUTAosAsToLTATEksTIILIosAsToLTA

Grandiosa
kIvIUUNI-
PIzzAT
310-350 g

Arla
PERINTEIsET
JogURTIT
150 g

Sievin 
kUMI-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

2 kpl

NUohoUs-
sETTI

1495

Porsaan
gRILLI-
kYLJYksET
naturell tai 
maustetut

HK
JAhTI-
MAkkARA
1,5 kg

Mummon kEbAb-
RANskALAIsET tai 
MAkkARA-
PERUNAT
450-500 g

JAUhELIhA
sIkA-
NAUTA
2 kg/tal.

HK
bURgERI
100 g

Vaasan 
LEIPä-
kAssI
5 pss 
erilaisia leipiä

kANAN-
MUNAT
10 kpl

Kananpojan
PAIsTI-
LEIkE
700 g marinoitu

Valio
voI 500 g
normaali-
suolainen

Valio
oLTER-
MANNI
JUUsToT
1 kg tai 
17% 900 g

Oululainen
äITIMUoRIN
hERkkU-
LIMPPU
450 g

Kananpojan
fILEE-
sUIkALE
650 g 
hunajamarinoitu

IRTo-
kARkIT

Tuore
NoRJAN
LohI-
fILEE

Hyvä
NAUTA
JAUhE-
LIhA

Atria 
Kanan ohut
fILEELEIkE
480-600 g

Lalizas
PELAsTUs-
LIIvIT

ERä!

2990
kpl

Valio
APPELsIINI-
TäYsMEhU 

1 l

Kotimainen
TUoRE-

kURkkU

kENkäosAsToLTA

PELLAvA-
JAkkU
100% pellava, 
yksikoko

NAIsILLE fIINI fRÖÖkYNäLTä
MEkko
puuvilla/pellava/
viskoosi, yksi koko

hoUsUT
vajaamittainen lahje, 
pitsi ja paljetti ko-
risteet. 50% viskoo-
si, 4% elastaani, 30% 
puuvilla, yksi koko

hoUsUT
vajaamittainen lahje, 
kukkakuosilla. 
75% viskoosi, 3% elastaani, 
22% nylon, yksi koko

MIEhILLE
Crosshatch
shoRTsIT
puuvilla/elastaani. 
Koot: 30”-38”

Opal
kAULUsPAITA
lyhyt hiha, 
65% polyesteri,
35% puuvilla. 
Koot 39/40-47/48

Kensington
kAULUsPAITA
lyhyt hihat. 
55% pellava, 
45% puuvilla

PoJILLE
Koot: 22-27

LAsTEN gULLIvER LENkkARIT
PoJILLE
Koot: 30-34

TYTÖILLE
Koot: 24-32

TYTÖILLE
Koot: 30-35
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Ehdokkaat tukemassa lasten liikuntaharrastusta

Rajamaan rannassa lauantai-
na 29.5. Marko Koivula, Vesa 
Riekki, Mari Kälkäjä, Janne 
Majava ja Tuula Kuukasjär-
vi jakoivat alle 18-vuotiaille 
frisbeegolfkiekkoja 100 kap-
paletta ja trip mehut. 

-Tällä kiekkojen jakami-
sella halusimme tukea las-
ten ja nuorten liikuntaa ja 
harrastustoimintaa. Paikal-
la oli 100 lasta ja nuorta, jo-
ten jokainen paikalla olija 
sai kiekon, kertoivat nuorten 
asialla olleet kuntavaalieh-

dokkaat. 
Suurin osa lapsista oli 

tullut jo tuntia ennen seiso-
maan jonoon ja odottivat sie-
västi jakotapahtumaa, joten 
ehdokkaat kokivat tämän 
huomion olleen näille lapsil-
le ja nuorille tärkeä. 

-Toivottavasti tämmöinen 
tapahtuisi useammin, että 
luottamushenkilöt huomioi-
sivat myös niitä, joilla ei vie-
lä ole äänioikeutta. 

Pudasjärvi-lehti
Kiekkojen jakamisen jälkeen otettiin vielä yhteinen kuva, jonka jälkeen halukkaat pääsivät kokeilemaan kiekkojen lentä-
mistä Rajamaanrannan frisbeegolfradalla. Tosin ainakin ykköskori oli vielä tulvaveden valtaama.

marko Koivula, Janne majava, Tuula Kuukasjärvi ja vesa Riekki jakoivat frisbeegolfkiek-
koja ja halusivat näin edistää lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Suurin osa lapsista oli jo tuntia ennen odottamassa kiekkojen jakoa.

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 25.5. Oulunkaaren kun-
tayhtymä on laatinut lasten 
ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman vuosille 2020 
– 2023 yhteistyössä jäsen-
kuntien kanssa. Yhteisen 
suunnitelman laatimisel-
la on haluttu edistää yhtei-
siä tavoitteita, kuten LA-
PE-ryhmien työskentelyä ja 
palveluiden kehittämistä. 
Hyvinvointipäällikkö Outi 
Nivakoski esitteli lasten ja 
nuorten hyvinvointisuun-
nitelman kokouksessa. Las-
ten ja nuorten hyvinvoin-
tisuunnitelma päätettiin 
esittää kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäväksi. 

Hirsikampuksen apu-
laisrehtorin toistaisek-
si täytettävä virka on ollut 
haettavana ajalla 23.4.-9.5. 
Hakuajan puitteissa saa-
pui seitsemän hakemus-
ta. Haastatteluun päätet-
tiin kutsua Virve Heikkilä, 
Hely Forsberg-Moilanen, 
Anne Rautaparta ja Simo 
Silander. 

Rakennusvalvonnan 
yhteistyösopimus 
Pudasjärven kaupunki 
tuottaa Taivalkosken kun-

nan rakennusvalvonnan 
viranhaltijatehtävät mää-
räaikaisella yhteistyöso-
pimuksella vuoden alusta 
30.6. saakka. Kuntien vä-
linen yhteistyö on sujunut 
hyvin. Taivalkoski oli esit-
tänyt yhteistyön jatkamis-
ta samalla sopimussisällöl-
lä vuoden loppuun saakka, 
joka esitys hyväksyttiin.

Lausunto  
sisäministeriölle
Sisäministeriö pyytää lau-
suntoa luonnoksesta turva-
paikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston oh-
jelmaksi 2021-2027. Luon-
noksessa turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotout-
tamisrahaston Suomen oh-
jelmasta on kattavasti huo-
mioitu ohjelmastrategiassa 
keskeiset haasteet ja po-
liittiset toimet. Luonnos 
on linjassa tulevan uu-
den Kotouttamislain kans-
sa. Monikielisen ohjaus-
palveluiden saatavuutta ja 
toimivuutta tulisi kehittää 
myös pienten paikkakun-
tien näkökulmasta. Pudas-
järven kaupunki katsoo, 
että kokonaisuudessaan 
turvapaikka-, maahan-
muutto- ja kotouttamisra-

haston Suomen ohjelman 
luonnos on monipuolinen 
sekä kattava, ja siinä on tär-
keimmät haasteet hyvin 
huomioitu.

Torimaksuista  
vapautus
Teknisen ja ympäristötoi-
minnan tehtäväalueelle on 
tullut kuntalaisen tekemä 
aloite, jossa henkilö esitti 
10 euron torimaksun pois-
tamista pienyrittäjyyden 
tukemiseksi. Yleisesti tori-
alueen toimintaa aktivoi-
malla ja myyntitoiminnan 
kynnystä madaltamalla 
voidaan edistää sosiaali-
suutta, elinvoimaa ja pien-
yrittäjän näkökulmasta 
myös taloudellista hyötyä. 
Torimaksu päätettiin pois-
taa markkina-aikojen ulko-
puolisilta ajoilta.

E-passiin lataus
Henkilöstötoimikunnan 
esityksestä ja kaupungin 
johtoryhmän kannattama-
na hallitus hyväksyi 50 eu-
ron suuruisen ylimääräisen 
latauksen e-passille kaikille 
e-passiin oikeutetuille kau-
pungin 338 työntekijöille. 
Palkansaajajärjestöt ovat 

olleet mukana asian neu-
votteluissa.

Kuntastrategia 
Hallitus käsitteli kuntastra-
tegian päivityksen/alusta-
van käsittelyn ja antoi lin-
jauksen jatkovalmistelulle. 
Hyväksyttiin sitoutuminen 
Pohjois-Suomen matkai-
lualueista monipaikkaisia 
kestävän kehityksen kas-
vuvyöhykkeitä -osallisuus-
hankkeeseen ja valtuutti 
kaupunginjohtajan allekir-
joittamaan sitoutumislo-
makkeen.

Vaalilautakuntiin 
jäseniä
Ervasti-Jaurakka-Puhok-
sen äänestysalueen vaali-
lautakuntaan nimettiin va-
rajäseneksi Vesa Ervasti jo 
nimettyjen varajäsenien li-
säksi. Kurenalan äänestys-
alueen vaalilautakuntaan 
nimettiin varajäsenek-
si Aila Helve jo nimettyjen 
varajäsenien lisäksi sekä 
Syöte-Iinattijärvi-Hirvas-
koski äänestysalueen vaali-
lautakunnan Keijo Jokikok-
ko Antti Hukarin tilalle.

Pudasjärvi-lehti

Hirsikampuksen apulaisrehtorin 
hakijoita haastatteluun

Jyrkkäkosken maastossa jär-
jestettiin sunnuntaina 30.5. 
aurinkoisella ilmalla este- ja 
puomiratsastustunteja. Oh-
jaajana toimi Jasmin Tuo-
maala. 

Ohjatut tunnit jatkuvat 
kesällä kuukausittain. Osal-
listujien ikähaarukka on ol-
lut 14-50 vuotta. Jyrkkäkos-

ken Ratsastajat toivottavat 
joukkoonsa tervetulleeksi 
myös seuraan kuulumatto-
mat ratsukot. Tietoa ohjat-
tujen tuntien ajankohdista 
löytyy JYR:n sivuilta/ma-
neesiryhmästä. 

Pudasjärvi-lehti

Ohjattuja 
ratsastustunteja 
Jyrkkäkoskella

valmennuskuvia 30.5. valmennuksista. Kuvat: Sanna 
laakkonen.
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Suora palaute – paras palaute

Kuntalaisten kuulemisesta 
ja osallistumisesta päätök-
sentekoon puhutaan paljon 
ja sen merkitystä koroste-
taan. Erilaisia kyselyitä jär-
jestetään aika ajoin, mutta 
osallistuminen niihin on ol-
lut heikkoa. Aito kuulemi-
nen ja vuoropuhelu tapah-
tuvat luonnollisissa oloissa, 
nimittäin ihmisten kohtaa-
misissa. Korona keskeytti jo 
kaksi vuotta sitten aloitet-
tujen säännöllisten tapah-
tumien, PerusPorinoiden, 
järjestämisen. Rajoitusten 
lievennettyä Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry on jal-
kautunut jälleen aktiivisesti 
niin kylille, kuin Kurenalle. 

Kurenalla järjestetyssä 
hernekeittojakelussa kär-
kiaiheeksi nousi terveys-
aseman viikonloppupäi-
vystyksen palauttaminen. 
Ehdokkaana oleva, tapahtu-
missa ”grillipäällikön” vir-
kaa tekevä, Pentti Perttunen 
sai varsin tiiviisti hernekeit-
tokauhaa heilutella, hieman 
kolea sää ei kävijämäärään 
näyttänyt juuri vaikutta-
van ja soppatykki tyhjeni 
tasaiseen tahtiin. Terveys-
palvelut, omaishoitajien 
ja vanhusten asiat nousi-
vat keskusteluissa kärkeen, 
summasivat kuntalais-
ten tuntoja tapahtuman jäl-
keen kuntavaaliehdokkaista 

mm. Kaisu Heikkinen, Jen-
ni Sillanpää, Arja Vähäkuo-
pus, Lauri Takarautio, Pert-
ti Manninen, Paula Soronen, 
Ari Pätsi, Mauno Ruokan-
gas, Marika Sillanpää ja Ape 
Nieminen (KD).

Makkaranpaistotapahtu-
mia on myös viime aikoi-
na järjestetty; kolmisensataa 
makkaraa on keskustelu-
jen lomassa jo saatu ”tuulen 
suojaan”. Pintamon Kylä-
seurantalolla, samoin Rytin-
gin kaupalla järjestetyissä ti-
laisuuksissa puhetta piisasi. 
Lämminhenkisten tapahtu-
mien lomasta nousi vaka-
vampaakin asiaa; erityises-
ti esiin nousi tiestön kunto 

ja kylillä asumisen mahdol-
lisuudet. Ilman toimivia tei-
tä käy kaikenlainen asiointi 
hankalaksi, jopa mahdotto-
maksi. Aiheesta käytiin tii-
vistä keskustelua myös Nie-
mitalon Juustolalla sekä 
Livolla pidetyissä tilaisuuk-
sissa. Talouden tilanteeseen 
ovat kuntalaiset varsin hy-
vin heränneet. Kuntalais-
ten kanta on, että suu säkkiä 
myöten on taloutta hoidet-
tava ja turhat menoerät kar-
sittava pois. Kaupungin 
tyhjinä tai vajaalla käytöl-
lä olevat kiinteistöt vaativat 
omia toimenpiteitä, viime 
vuonna näiden nettokustan-
nusvaikutus oli noin 540 000 

Perussuomalaiset tarjosivat herkullista hernekeittoa Ku-
renalla.

Pintamolla porinoitiin niin terassilla kuin sisätiloissakin.

Terveiset lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksis-
ta Niemitalon Juustolan tapahtumassa vastaanotti mirka 
väyrynen. Rytingissä raatailtiin hyvällä sykkeellä.

Pudasjärven kaupunki 
osallistui huhtikuussa ai-
nutlaatuisuutta ja aitout-
ta ilmentävällä Järjen äärellä 
-kampanjalla Kuntamarkki-
noinnin SM-kilpailuun 2021. 
Tänä vuonna Kuntamarkki-
noinnin SM-kilpailuun osal-
listui 46 kilpailutyötä, joista 
13 on nyt valittu shortlistal-
le. Yksi shortlistalle valituis-
ta töistä on Pudasjärven Jär-
jen äärellä –kampanja. 

Tuomariston mukaan kil-
pailutöistä oli selvästi nähtä-
villä, että kuntamarkkinointi 
on kehittymässä vahvemmin 
strategiaa tukevaksi ja edistä-

väksi toiminnaksi. Useat kil-
pailutyöt sisälsivät pitkäjän-
teistä suunnitelmallisuutta, 
joka etenee strategiatasolta 
aina käytännön markkinoin-
titekoihin. 

Kilpailuun osallistuneet 
kampanjat oli toteutettu mm. 
korona-ajan, tapahtumien 
hyödyntämisen, aluebrän-
din rakentamisen, asukas-
viestinnän, hankintojen tai 
viestinnän läpinäkyvyyden 
ympärille. Erityisesti tuoma-
ristoa ilahdutti se, että useis-
sa kampanjoissa osallistettiin 
asukkaita ja yhteistyötä teh-
tiin alueen yritysten ja sidos-

ryhmien kanssa. Tuomaristo 
myös havainnoi, että kunnat 
hankkivat nykyään entistä 
enemmän kokonaisvaltaista 
markkinoinnin suunnittelua, 
samalla kun omaa osaamista 
on vahvistettu. Myös mitatta-
vuus ja raportointi on paran-
tunut aikaisempiin vuosiin 
nähden, tosin kilpailutöitä ar-
vioidessa tuli esille, että ta-
voitteiden asettamisessa on 
vielä haastetta. 

Tuomaristo analysoi, että 
shortlistalle valituissa töis-
sä markkinointikeinoina on 
käytetty muun muassa aito-
ja henkilökohtaisia tarinoita, 

joihin syntyy vahva emoti-
onaalinen sidos ja sitä kaut-
ta samaistumismahdolli-
suus. Erityisen tärkeää oli, 
että markkinointi mielletään 
investoinniksi. Tuomaris-
ton mukaan markkinointi ja 
viestintä tulisi mieltää osak-
si kunnan investointiproses-
seja jo suunnitteluvaiheessa, 
koska ilman markkinointia ja 
viestintää investoinnista jää 
merkittävä vetovoimatekijä 
käyttämättä. 

Tuomaristo arvioi töitä 
erityisesti niiden tulokselli-
suuden perusteella suhtees-
sa tavoitteisiin ja budjettiin. 

Markkinoinnin pitkäjäntei-
syys ja liittyminen kunnan 
strategiaan on tärkeää, mut-
ta samalla myös käytännön 
toteutus ja kohderyhmien oi-
kea valinta ovat merkittäviä 
seikkoja. Kolme palkintosi-
jaa ratkaistaan kolmentois-
ta shortlistalle valitun jou-
kosta sekä lisäksi jaetaan yksi 
tai useampi kunniamainin-
ta. Kaikki osallistujat saavat 
tuomariston arviot töistään 
tunnustuksena ja jatkotyön 
kehittämiseksi. Shortlistalle 
valitut saavat arviot 15.9. jäl-
keen ja muut kesäkuun ai-
kana. Kilpailun palkinnot 

jaetaan Kuntamarkkinoilla 
Helsingissä 15. syyskuuta. 

Kilpailutöiden shortlis-
taan pääsee tutustumaan 
joko suoraan www.innokyla.
fi/kokonaisuudet –sivustol-
la tai Pudasjärven kaupun-
gin verkkosivuilta löytyvän 
Ramppa kalakattaa blogin 
kautta, jossa on aiheesta juttu 
ja linkki kilpailutöihin. Ylei-
sön suosikki julkaistaan myös 
15.9. Kuntamarkkinoilla. 

Äänestetään 
yhdessä Pudasjärvi 
yleisön suosikiksi!

Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven kaupunki kuntamarkkinoinnin 
SM-kilpailussa kolmentoista parhaan joukkoon 
Äänestä pudasjärvi yleisön suosikiksi! 

euroa. Tapahtumissa muka-
na ja kuntalaisia kuuntele-
massa ja jututtamassa olivat 
kuntavaaliehdokkaista mm. 
Henna Kosamo, Juho Kel-
lolampi, Sirkka Pankinaho, 
Jukka Anttila, Mirka Väyry-
nen, Hannu Pulkkanen, Jar-
mo Kujala, Antti Niemitalo 
ja Tero Väyrynen. 

Rehellinen, kaunis-
telematon palaute saa-
daan näiden kohtaamisten 
kautta. Myös suorien yh-
teydenottojen määrä perus-
suomalaisiin valtuutettui-
hin, kuntavaaliehdokkaisiin 

ja yhdistysaktiiveihin on 
selkeästi lisääntynyt. Yh-
teenvetona näissä eri tilai-
suuksissa kuullun perus-
teella voidaan todeta, että 
kuntalaisilla on suuri huoli 
palveluiden heikentymises-
tä. Tässä talouden tilantees-
sa vaaditaan rohkeita pää-
töksiä, kaikesta turhasta ja 
toissijaisesta on pystyttävä 
karsimaan niin, että perus-
palvelut voidaan turvata.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry, 
kuvat Kaisu Heikkinen
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Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

pudasjärven 
Hautaustoimisto ja 
kukka ky, piHLaja 
toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

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

SOITA 0400 259 511

  

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

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

MAANRAKENNUSTA

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKE-
MISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

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

Rokotukset mahdollistavat normaaliin arkeen palaamisen
Oulunkaaren alueen korona-
tilanne on ollut pitkään rau-
hallinen. Tasaisin väliajoin 
olemme kuitenkin saaneet 
muistutuksia siitä, että ko-
rona ei ole kadonnut min-
nekään meidänkään alueel-
tamme: yksittäisiä tartuntoja 
on tullut esille, altistumisen 
mahdollisuuksia on ollut eri 
paikoissa ja myös laajoja, pa-
himmillaan yli sadan henki-
lön kattavia karanteeneja on 
asetettu.

Oulunkaaren alueella 
olemme varsin hyvin pysty-
neet jäljittämään tartunnat 
ja niiden lähteet ja olemme 
myös löytäneet koronavi-

rukselle altistuneet henkilöt 
hyvin. Kun tartunnan tai al-
tistumisen lähdettä etsitään, 
saattaa paljastua, että koro-
naohjeistukset on yksinker-
taisesti unohdettu tai niistä 
ei ole välitetty: on lähdetty 
flunssaisena liikkeelle ja ta-
vattu ystäviä ja sukulaisia, ei 
ole käytetty maskeja.

Edelleen tärkein viestim-
me onkin, että koronaviruk-
sen torjunnan perusohjeita 
noudattamalla saamme vi-
ruksen pidettyä aisoissa: py-
syttele kotona sairaana, käy 
koronatestissä, jos on oirei-
ta, käytä maskia, huolehdi 
hyvästä käsi- ja yskimishy-

gieniasta ja vältä laajoja ko-
koontumisia. Iso kiitos kuu-
luu myös niille, jotka ovat 
jaksaneet ohjeita noudattaa – 
heitä on alueellamme onnek-
si paljon!

Me terveysviranomaisi-
na tiedämme, että korona on 
kuormittanut ihmisiä mo-
nin eri tavoin. Haluammekin 
muistuttaa, että rokotusten 
myötä etenemme koko ajan 
kohti helpompaa aikaa. Ro-
kotukset mahdollistavat nor-
maaliin arkeen palaamisen, 
kunhan rokotuskattavuus 
on tarpeeksi suuri. Vaikka 
ei siis itse pelkäisikään va-
kavaa koronavirustartuntaa, 

rokote tulee ottaa läheisten ja 
yhteiskunnan vuoksi.

Valtakunnallisesti työ- 
ja opiskeluikäisten rokotus-
kattavuus on jäänyt ikäih-
misiä matalammaksi. Myös 
Oulunkaarella on nähtävis-
sä, että keski-ikäiset ja nuo-
ret aikuiset eivät varaa ro-
kotteita yhtä innolla kuin 
ikäihmiset. Jos ongelma on 
asennelähtöinen, siihen on 
hankala meidän viranomai-
sina vaikuttaa, vaan positii-
visen viestin on tultava lä-
hipiiristä. Nuorten tuntema 
kaikkivoipuus ja kuolemat-
tomuus on normaalisti iha-
naa seurattavaa, mutta täs-

sä asiassa yksinkertaisesti 
väärin. Elättelemme toiveita, 
että rokotustodistuksen saa-
minen houkuttaisi matkusta-
misesta ja riennoista kiinnos-
tuneet nuoret ja keski-ikäiset 
rokotteelle. 

Ainakaan käytännön on-
gelmien ei anneta olla rokot-
tamisen tiellä: jos esimerkik-
si sopivaa rokotusaikaa ei 
löydy työ- tai opiskeluaika-
taulujen vuoksi, kannattaa 
soittaa rokotusnumeroon, 
ratkaisu ja joustoa kyllä löy-
tyy. Henkilökuntamme on 
tehnyt kovasti töitä rokote-
kattavuuden saavuttamisek-
si ja jatkaa edelleen – kunta-

laistemme suojaaminen on 
meille sydämen asia.

Toivotamme 
Oulunkaaren alueen 

asukkaille aurinkoista ja 
koronaturvallista kesää!

Tuula 
Saukkonen, 
ylilääkäri

Liisa 
Cajan-Suokas, 
terveyspalvelu-
johtaja, 
johtava lääkäri
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Minulle on tärkeää sivuky-
lillä olevien palveluiden laa-
tu ja saatavuus. Kaupun-
kimme investointien määrä 
ja taloudenhoito on huoles-
tuttanut ja minusta kaupun-
kimme investointitahtia tu-
lee järkevöittää, jotta emme 
ylivelkaannu. 

Investointeja ei voi eikä 
kannata laittaa kokonaan 
jäihin ja mielestäni tulevai-
suuden investointina on 
hyvä käyttää etupainottei-
sesti rahaa terveydenhoi-

toon ja ennaltaehkäiseviin 
toimiin. Myös oikea-aikai-
nen hoito on todella tärkeää, 
jotta mahdolliset orastavat 
sairaudet tai jo olevat eivät 
hoidon huonon saatavuu-
den takia pahene tarpeetto-
masti. Ennaltaehkäisevä ja 
oikea-aikainen hoito säästää 
tulevaisuudessa terveyden-
hoitokuluja ja parantaa sa-
malla kaupunkimme asuk-
kaiden elämänlaatua.

Vaikka monesti ajatel-
laan, että sivukylät tyhjene-

vät, niin on kuitenkin ollut 
havaittavissa se, että koti-
kylässäni Sarajärvellä on 
ilahduttavan paljon lapsi-
perheitä ja nuoria, joiden 
varhaiskasvatuspalvelut 
on turvattava, jotta Pudas-
järven elinvoima ei keski-
ty pelkästään Kurenalustan 
alueelle ja sen välittömään 
läheisyyteen. 

Vanhusten hoito ja asu-
mista tukevat palvelut pi-
tää olla yhdenvertaiset 
koko kaupunkimme alueel-

la. Mielestäni kaupunkiim-
me pitäisi palkata tai nimetä 
puolueeton asiamies, jonka 
toimenkuvaan kuuluisi aut-
taa ikääntyneitä ja heidän 
omaisiaan arkielämän haas-
teissa ja tulevissa kohtaami-
sissa byrokratian kanssa.

Pentti 
Kortesalmi
kuntavaali-
ehdokas (Vas.) 

Sivukylien palvelujen laatu ja saatavuus turvattava

Kiusaaminen on yleinen 
suuri ongelma, josta ei tun-
nuta pääsevän eroon. Meillä 
Pudasjärvellä tapahtuu kiu-
saamista aivan yhtä paljon 
kuin muuallakin Suomessa, 
toivottavasti ei enempää.

Koulukiusaamisella on 
se paha puoli, jottei sen ole-
massaoloa tarpeeksi tun-
nusteta. Vähätellään asioi-
ta; eihän meidän lapsi – ei 
meidän koulussa - eikä mei-
dän kaupungissa. Tilanteen 
tunnustaminen on jo oiva 
lähtökohta alkaa korjaa-
maan tilannetta ja luomaan 
otollinen jatkumo tilan-
teen korjaamiseksi. Olisiko-
han kaupungilla myös aika 
tunnustaa tosiasiat ja ennen 
kaikkia ottaa lusikka kaunii-
seen käteen ja tehdä paljon 
asian eteen?

Tässäpä tuli penskojen 
tekemisiä, mutta kun on-
gelma ei koske pelkästään 
lapsia. Työpaikalla kiusaa-
minen on jatkumoa lasten 
kaikinpuolisista kiusaami-
sista, ongelmat on nähtävis-
sä myös tältä puolen. Työ-
turvallisuuslaki kieltää 
myös työpaikkakiusaami-
sen. Kiusaaminen voi myös 
täyttää rikoksen edellytyk-
set.

”Työnantajan tulee ak-
tiivisesti seurata, esiintyy-
kö työpaikalla häirintää, ja 
puuttua työpaikalla ilmene-
vään häirintään oma-aloit-
teisesti. Yleensä häirintä on 
sitä helpommin ratkaista-
vissa, mitä aikaisemmassa 
vaiheessa siihen puututaan. 
Häirintää voidaan myös eh-
käistä esimerkiksi laatimal-

la jo ennalta hyvän työkäyt-
täytymisen pelisäännöt ja 
huolehtimalla, että jokainen 
työyhteisössä on tietoinen 
siitä, että häirintään puutu-
taan johdonmukaisesti.” lai-
naus: Työsuojelu.fi

Ongelma tulee yleensä 
ensin tunnistaa ja tunnus-
taa, ennen kuin asian eteen 
pystyy jotakin tekemään.

”Koulukiusaamisella 
tarkoitetaan sitä, että joku 
oppilas joutuu jatkuvas-
ti kiusaamisen kohteeksi. 
Kiusaajia voi olla yksi tai 
useampia. Kiusaaminen voi 
olla esimerkiksi tönimis-
tä, lyömistä, haukkumis-
ta ja pilkkaamista, seurasta 
pois sulkemista, ilkeitä pu-
heita – mitä tahansa sellais-
ta, jolla pyritään vahingoit-
tamaan tai loukkaamaan 

toista. Kiusaaminen merkit-
see usein uhrin eristämis-
tä luokan, ryhmän tai vir-
tuaaliryhmän sosiaalisesta 
kanssakäymisestä.” lainaus: 
Mannerheimin lastensuoje-
luliitto 11.1.2019. 

Myös koulun ja työpai-
kan ulkopuolella kiusaami-
nen on aivan yhtä kiellettyä 
ja yhtä vähän hyväksyttä-
vää. Kiusaamisen kitkemi-
nen kuuluu meille kaikille. 
Siis toivoisin teidän ottavan 
asiaan kantaa äänestämällä 
kiusaamista vastaan.

Kari Salmela
kuntavaali- 
ehdokas  
Keskusta (sit.)

Kiusaamiselle nollatoleranssi

Yhteistyöhön tarvitaan vähintään kaksi osapuolta
Vienan Karjalassa tutus-
tuin karjalaismieheen. Hän 
sanoi: ”Ystävyys ei voi olla 
yks’puoleista.” Aito ystä-
vyys on käytännön tasol-
la kaks’puoleista. Samalla 
logiikalla yhteistyökin on 
kaks’puoleista, näin vaali-
asioissakin. On helppo pu-
hua ja luvata, mutta siihen 
se helposti tahtoo jäädäkin. 
Itse arvostan ihmistä, joka 
sanoo ja myös pitää lupauk-
sensa. Eero Räisäsen Eete-
nissä on kai vieläkin teos, 
joka kuvaa politiikan teki-
jää. Toisella puolella levyä 
on leveä ja kaunis hymykas-
vo ja toisella puolella teosta 
kuva, joka viestittää lupauk-
sien perumisesta. Eihän se 
näin voi olla.

EU:n tukipaketin myö-
tä kaksi kansanedustajaa 
sai varoitukset ja toiselta 
otettiin pois vastuutehtävä, 
kun miehet äänestivät tu-
kipakettia vastaan. Hmm? 
Olen muuten molemmil-
le lähettänyt tsemppisähkö-
postiviestiä. KD:n kansan-
edustajalta Sari Tanukselta 
kysyttiin livenettilähetyk-
sessä: Onko KD:lla ryhmä-
kuri? Tanus vastasi: ”KD:lla 
ei ole ryhmäkurikäytäntöä. 
Jokainen kansanedusta-
ja voi äänestää niin kuin on 
asian tykönänsä miettinyt ja 
sillä mandaatilla, jonka on 

saanut äänestäjiltä. Meillä 
on käynyt niinkin, että joku 
meistä on äänestänyt puo-
lesta ja joku toinen vastaan 
saman asian käsittelyssä”. 

Wau! Minun mielestäni 
tässä on demokratian ydin. 
Kyllä kansanedustajan pitää 
olla lojaali omalle äänestys-
kunnalleen, eikä puolueelle. 

Useinhan se tahtoo olla 
niin, että pieni ydinporukka 
”päättää” jo etukäteen, mitä 
mieltä muiden pitää olla. Ja 
jos ei ole, niin sitten alkaa 
erilaiset ”painostuskeinot.” 
Kyllä se vaan on tuo vallan 
ja oikeassa olemisen halu 
ihmisessä yllättävän syväl-
lä. Minä! Valta helposti so-
kaisee vallan käyttäjän aja-
tukset ja teotkin. Eräässä 
työpaikassa meidän johtaja 
sanoi hyvin osuvasti: ”Tuoli 
jolla istut, ei ole sinun.” Ku-
kaan meistä ei ”ota” valtaa, 
vaan se annetaan meille yl-
häältä. Esivalta on Jumalan 
asettama järjestys, jota tuli-
si kunnioittaa.

Olen todella yllättynyt 
Pudasjärven Perussuoma-
laisten ystävyydestä ja vaa-
liliittoon ottamisesta. He 
itse ehdottivat mm, että 
voin tulla heidän vaalitilai-
suuksiin mukaan. Vastasin 
heidän lähettämiin kysy-
myksiin ja he laittoivat vas-
taukset heidän vaalilehteen-

sä. Viimeisin yhteistyökuvio 
oli se, kun PS:n puheenjoh-
taja Mirka Väyrynen toi 
minun eli KD:n vaalijulis-
teet Oulusta Pudasjärvelle! 
Ja vieläpä Pentti Perttusen 
kanssa Mirka asetti juliste-
taulun paikoilleen. Pudas-
järvellä ei ole KD:n osastoa 
tukenani, joten yksin tässä 
touhutaan. Kari Steniuksen 
kautta järjestyi Marikaisjär-
ven vaalitilaisuus, jonne toi-
votin perussuomalaiset mu-
kaan. Tilaisuuteen menen 
perussuomalaisen Kaisu 
Heikkisen kyydissä!

Miksi kirjoitan tästä? 
Haluan herättää äänestä-
jiä pohtimaan, mitä se de-
mokratia ja yhteistyö käy-
tännössä oikein on? Olisi 
hyvä, että valtuustopaikka-
jako tasaantuisi nyt tuleval-
la valtuustokaudella demo-
kraattisempaan suuntaan. 
Kentältä on minunkin kor-
viini kantautunut useita sy-
viä huokauksia paikkajaon 
uusiutumisen puolesta. En 
väitä, etteikö edellinen val-
tuusto olisi tehnyt päätöksiä 
keskustellen ja syvästi har-
kiten. Mutta niin kuin me 
hyvin itsestämme tiedäm-
me, on aina kiusaus tehdä 
päätöksiä vähän niin kuin 
”meidän kannattajien pus-
siin.” Viisas esimieheni sa-
noi ja opetti: ”Aina kun val-

ta keskittyy, se on pahasta”.
Siksihän moni ei halua-

kaan äänestää, politiikan li-
kaisen pelin tähden. Keitä 
varten kaupungin valtuu-
tetut ovat? Eikö ihan taval-
listen ihmisten huolia var-
ten!  Valtuutettujen tulisi 
olla niiden puolestapuhu-
jia, jotka eivät saa ääntänsä 
kuuluville. Niiden puolesta, 
jotka ovat elämässä tai työ-
elämässä päähän potkittu-
ja. Niiden, jotka yrittävät ki-
tuuttaa muutamilla satasilla 
kuukaudesta toiseen. Nii-
den, joiden elämästä ovat 
kadonneet sosiaaliset kon-
taktit. Niiden puolesta, joi-
ta ei vaalien jälkeen enää 
haluta nähdä. Niiden puo-
lesta, joita jatkuvasti pom-
putellaan luukulta toisel-
le. Niiden puolesta, jotka 
ovat syrjäytyneet tästä yh-
teiskunnasta alkoholin tai 
huumeiden käytön takia. 
Niiden puolesta, jotka eivät 
enää jaksa elää. Niiden puo-
lesta, joille on ihan sama, 
mitä ne siellä valtuustossa 
päättävät. Ja niidenkin puo-
lesta, jotka pelkäävät äänes-
tää henkilöä, jota haluaisi-
vat.

Ape Nieminen 
kuntavaali-
ehdokas, KD

PERUSSUOMALAISTEN
KANSANEDUSTAJA

ARI
KOPONEN

PUDASJÄRVELLÄ
LAUANTAINA 5.6. 
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Tervetuloa 
tapaamaan Aria

S-marketille 
Kauppatie 8

KUNTAVAALIT 2021

Puolustusvoimien lippujuhlan päivää vietetään 4. kesäkuuta. 
Sitä silmällä pitäen on jo nyt hyvä muistella asevelvollisiam-
me, jotka usein unohtuvat juhlapuheissa. 

”Ei sota yhtä miestä kaipaa”, totesi majuri Sarastie Ant-
ti Rokalle Tuntemattomassa sotilaassa. Näin päätteli se sota-
mieskin, joka anoi lomaa vaimon vaikea synnytyksen takia. 
Loma myönnettiin. Kuukauden päästä sotamies haki lomaa 
samasta syystä. 

– Mikäs se sellainen vaimo on, joka synnyttää kuukauden 
väliajoin? vääpeli tivaa. 

– Herra vääpeli, hän on kätilö, alokas vastasi.
* * *

Kutsunnoissa:  – Seuraava! Etu- ja sukunimi?
– Herra vääpeli: Ta-ta-Taneli Ta-ta-ta-Taavitsainen. 
– Selvä tapaus: Konekiväärikomppaniaan. Seuraava! Ja mi-

käs teitä vaivaa?
– Herra vääpeli, olen likinäköinen. 
 – Selvä tapaus: Etulinjaan. Seuraava!

* * *
Merivoimien uusi ohje hukkuneen pelastamiseksi: 
1. Otetaan hukkunut vedestä. 2. Otetaan vesi hukkuneesta. 

* * *
Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTi kertoo, 
että Laihialle suunnitellaan omaa varuskuntaa. Nimikin on jo 
tiedossa: Nuukalaislegioona.

* * *
Laihiasta kaupunki!  -kansanliike lopetti toimintansa, 
kun sen jäsenille selvisi, että kaupunkiajo syö enemmän polt-
toainetta kuin ajo maantiellä.

* * *
Lähipubissa: – Ajatteles, että mekin olimme Maikin kans-
sa onnellisia 25 vuotta.

– No mitä sitten tapahtui?
– Me tapasimme.

* * *                                
Leijonaa nopeampi? Suomalainen ja ruotsalainen pati-
koivat Keniassa. Yhtäkkiä miehet huomaavat, että iso leijo-
na vaani heitä pusikossa. Suomalainen kaivaa äkisti repus-
taan piikkarit, vaihtaa ne jalkaan ja sitoo nauhat kiinni. Siitäpä 
ruotsalainen ilkkumaan: – Et kai sinä tosissasi kuvittele, että 
olet nopeampi kuin tuo leijona?

– En tietenkään. Minulle riittää, että olen nopeampi kuin 
sinä!

* * *

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta 

”Ei sota yhtä miestä kaipaa”

Koskenhovilla su 6.6.2021 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 
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Hetejärven 
vesiosuuskunnan
vuosikokous

Hetepirtillä 
pe 11.6.2021 klo 19.00.

Sääntömääräiset ja esille tulevat asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

korpisen 
vesiosuuskunnan

vuosikokous
kylätalolla la 12.6. kello 11. 

Hallitus kokoontuu kello 10.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!

ervastin 
vesiosuuskunnan 

vuosikokous 
pidetään perjantaina 11.6.2021 

klo 19.00 Nokipannu Oy:n tiloissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:ssä

mainitut asiat. Hallitus

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /os-
toilmoitukset 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. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilö-
tunnuksesi laskutusta varten.

PUDASTORI

Halutaan vuokrata: Mummon-
mökki tai  vastaava edullisesti.
P. 040 462 2627.

VUOKRATAAN

Asumis-, varhaiskasvatus ja  
oppivelvollisuusasioita valiokunnassa
Hyvinvointivaliokunnan 
kokouksessa 20.5. tekninen 
johtaja Janne Karhu esitteli 
asumiseen liittyviä selvitys-
tarpeita sekä asumisen poli-
tiikan mahdollisuuksia Pu-
dasjärvellä. Kaupungissa 
on suunnitteilla ja käynnis-
tymässä asumiseen liittyviä 
merkittäviä asemakaavoi-
tushankkeita niin Kuren-
alan keskustaajamaan kuin 
myös muille alueille. Hank-
keet toteuttavat yleiskaavaa 
ja Pudasjärven maapoliittista 
ohjelmaa. Pudasjärven vuok-
rataloyhtiöillä on käynnissä 
sekä suunnitteilla mittavia 
rakennushankkeita. Yksityi-
sen asuntotuotannon osalta 
toisaalla rakennuskanta van-
henee ja toisaalla on ilmei-
nen tarve uudistuotannol-
le. Kuntalaisten ikärakenne 
muuttuu. Monipaikkaisen 
asumisen mahdollisuus ja 
etätyö luovat uusia tarpei-
ta. Samaan aikaan pohditaan 
kaupungin sisäisen liikku-
misen ja kevyen liikenteen 
kehittämisen mahdollisuuk-
sia. Kaikki nämä maankäy-
tölliset, liikkumiseen sekä 
asuntorakentamiseen liit-
tyvät kysymykset ovat yk-
sittäin merkittäviä, mutta 
muodostavat yhdessä vie-
lä isomman kokonaisuuden 
ja vaikuttavat pitkäaikaisesti 
Pudasjärven asumisen edel-
lytyksiin. Asumisen edelly-
tyksiä tuleekin käsitellä ko-
konaisuutena, jossa eri osat 
tukevat toisiaan ja tähtäävät 
yhteiseen tavoitteeseen, elä-
mänlaadun parantamiseen. 
Ohjausesityksenä päätettiin 
kannustaa asumisen poli-
tiikan valmistelutyön jatka-
mista painottaen sen merki-

tystä kaupungin vetovoiman 
lisäämisessä. Muutoin hy-
vinvointivaliokunta oli elin-
voimavaliokunnan ohjau-
sesityksen kannalla.

Varhaiskasvatus- 
palvelusta katsaus
Varhaiskasvatuksen alue-
johtaja Jaana Rajala esitteli 
ajankohtaiskatsauksen var-
haiskasvatuksenpalveluis-
ta. Kaikissa päiväkodeissa, 
ryhmäperhepäiväkodeissa, 
yksityisessä päiväkodissa ja 
perhepäivähoitajilla on ol-
lut koronatilanteesta riippu-
matta riittävä määrä lapsia. 
ja toiminta on ollut sujuvaa. 
Pikku-Paavalin päiväkodin 
ja perhepäivähoidossa ole-
vin lasten huoltajille tehdyn 
laatutekijöitä kartoittavan 
asiakaskyselynarvioinnin tu-
lokset ovat olleet hyviä ja kii-
tettäviä. Huoltajat olivat toi-
voneet eläinten vierailuja 
päivähoitopaikkoihin. Pää-
tettiin ohjeistaa varhaiskas-
vatuksen tahoja ottamaan 
eläinvierailujen mahdolli-
suuden huomioon toimin-
nassaan varhaiskasvatuksen 
pedagogiikan näkökulmasta.

Valtuustoaloite
Pudasjärven Perussuoma-
laisten 12.12.2020 päivätyllä 
valtuustoaloitteella esitetään 
muutosta varhaiskasvatuk-
sen maksuttoman kuukau-
den ajankohtaan. Asiaa on 
käsitelty edellisessä valiokun-
nan kokouksessa, jolloin var-
haiskasvatukselle annettiin 
tehtäväksi selvittää maksutto-
masta kuukaudesta mahdol-
lisesti kaupungille aiheutuvat 
kustannukset. Rajalan selvi-

tyksen mukaan kustannuk-
sia aiheutuisi lisätyövoiman 
palkkauksen takia. Todettiin, 
ettei aloite anna aihetta jatko-
toimenpiteisiin. 

Äkillisen hoidon tar-
peen toteuttamisesta var-
haiskasvatuksessa Rajala 
totesi, että kaupungin var-
haiskasvatuspalveluita sekä 
yksityisiä varhaiskasvatus-
palveluita palvelusetelillä 
on haettava kahta kuukaut-
ta ennen hoidon alkamista. 
Mikäli varhaiskasvatuksen 
tarve johtuu äkillisestä työl-
listymisestä, voidaan hoito-
paikka myöntää heti ja vii-
meistään kahden viikon 
kuluessa hakemisesta. Mi-
käli jompikumpi lapsen van-
hemmista/ huoltajista on 
työtön, on päivähoitoa haet-
tava neljä kuukautta ennen 
hoidon alkua.

Vanhustyöryhmän 
katsaus
Vanhustyöryhmän puheen-
johtaja Paula Soronen antoi 
valiokunnalle vanhustyö-
ryhmän tilannekatsauksen. 
Vallitseva erityistilanne esti 
työryhmän täysipainoisen 
työskentelyn etenemisen, jo-
ten työn loppuun saattami-
nen siirtyy uuden hyvinvoin-
tivaliokunnan tehtäväksi 

Oppivelvollisuus 
laajentuu
Opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holappa selvitti ko-
kouksessa oppivelvollisuus-
lain laajenemiseen liittyviä 
seikkoja. Oppivelvollisuus 
laajenee ja toisen asteen 
opinnoista tulee maksutto-
mia laajennetun oppivelvol-

lisuuden piiriin kuuluville 
nuorille. Laajennettu oppi-
velvollisuuslaki tulee voi-
maan elokuun alusta, mutta 
hakeutumisvelvoitetta kos-
kevat säännökset ovat tulleet 
voimaan jo kuluvan vuoden 
alusta alkaen. Oppivelvolli-
suuden laajennus tulee voi-
maan ikäluokka kerrallaan. 
Velvoite hakeutua ja jatkaa 
toisen asteen koulutuksessa 
vaikuttaa käytännössä nii-
hin nuoriin, jotka keväällä 
2021 ovat perusopetuksen 
9. luokalla (pääosin vuon-
na 2005 syntyneet). Tästä pe-
rusopetuksen päättävästä 
ikäluokasta alkaen oppivel-
vollisuuden laajentaminen 
koskee kaikkia perusope-
tuksesta toiselle asteelle siir-
tyviä nuoria. Jatkossa perus-
opetus päättyy, kun nuori 
täyttää 18 vuotta tai kun hän 
tätä ennen suorittaa toisen 
asteen tutkinnon (ylioppi-
lastutkinto tai ammatillinen 
tutkinto).

Uusi tukihenkilö 
kouluihin
Digitukipalvelujen saata-
vuudesta tullutta kysymystä 
pohdittiin valiokunnassa ja 
ohjeistettiin hyvinvointipääl-
likköä selvittämään asiaan 
liittyvät toteuttamismahdol-
lisuusvaihtoehdot.  Valio-
kunnalle saatettiin tiedoksi, 
että Pudasjärvelle on saa-
tu hyvinvointivaliokunnan 
esittämä mielen tukihenki-
lö Kirsi Särkelä palvelemaan 
koulujen lapsia ja nuoria.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

Repomajalla 
la 12.6.2021 klo 12.00.

Esillä sääntöjen uusiminen.

malisen erä ry:n
yLimääräinen 

kokous

johtokunta

…..tulevia Pudasjärven kau-
pungin valtuutettuja. Olen 
lueskellut kaupungin talous-
tietoja 2000-luvulta ja tois-
ta kertaa ollaan selvitystilas-
sa. Ulkopuolista konsulttia 
on tarvittu tekemään laskel-
mia, jotta kaupunki ei ajau-
du kriisikunnaksi, mikä tar-
koittaa, että kunnan ja valtion 
tulee yhdessä selvittää kun-
nan mahdollisuudet turvata 
asukkailleen lainsäädännön 
edellyttämät palvelut sekä 
ryhtyä toimenpiteisiin palve-
lujen edellytysten turvaami-
seksi.

Yksityisellä puolellahan 
tutkitaan, onko selvitystilas-
sa olevalla yhtiöllä edelleen 
enemmän varoja kuin vel-
kaa; mikäli tilanne on toisin 
päin, tulee yhtiö asettaa kon-
kurssiin ja näin ollen omista-
jat menettävät omaisuutensa. 
Kunnallisessa päätöksente-
ossa henkilökohtaista talou-
dellista vastuuta ei ole, jotten 
konkurssi on pois suljettu toi-
mi. Mutta mikä on valtuute-
tun vastuu? 

Itse muutin takaisin tähän 
tekopitäjään ennen edellistä 
vaalikautta. Silloin mielestäni 
kaupungin talous oli hyvässä 
kunnossa, kunnallisveropro-
sentti oli kilpailukykyinen ja 
velkaakaan ei ollut asukasta 
kohti kuin 2700 euroa. Valta-
kunnallinen kuntatutka pää-
tyi samaan lopputulokseen 
ja antoi taloudenpidosta nel-
jä tähteä, kun viisi on maksi-
mi. Viime vaalikaudella on 
eletty reippaasti yli varojen. 
Kaupungin strategiaan va-
litut toimet kuten tavoite 10 
000 asukkaasta ei ole toteutu-
massa ja hirsipääkaupungik-
si julistautuminen on tullut 
kalliiksi. Viimeinen tilinpää-
tös kertoo karua kieltä kau-
pungin taloudellisesta tilasta. 
Valtion runsaasta koronatu-
esta huolimatta velka asukas-
ta kohti on pompsahtanut 
liki kaksinkertaiseksi ja näil-
lä näkymin tuleva vaalikau-
si tuplaa jälleen lainamäärän. 

Suomen johtavan konsultin 
tekemän laskelman mukaan, 
velka vuonna 2026 on 8723 
euroa/asukas. Tuoreen kun-
tatutkan mukaan talous saa 
enää yhden tähden. 

Tuleva vaalikausi tulee 
olemaan niin Pudasjärvel-
le kuin muillekin kunnille ja 
kaupungeille historian vaati-
vin johtuen sote-uudistukses-
ta. Rahoituksesta häviää 2/3 
osaa ja lopulla 1/3 pitää tulla 
sitten toimeen. Kuinka suu-
ri osa siitä menee pelkästään 
vanhojen velkojen maksuun 
ja pitkäaikaisten leasing-so-
pimusten hoitoon. Eipä tai-
da uusille valtuutetuille jäädä 
paljonkaan mahdollisuuksia 
lunastaa vaalilupauksiaan. 

Sote-uudistus keskittää 
toimintojaan entistä enem-
män Ouluun minkä seurauk-
sena työpaikat vähenee niin 
Pudasjärveltä kuin muilta-
kin samanlaisilta kuntakes-
kuksilta.

Edellisissä kuntavaaleis-
sa Pudasjärven äänestyspro-
sentti oli 55, joten liki puolet 
asukkaista on jo luovutta-
nut. Mistähän tällainen de-
mokratia vaje voisi johtua, 
voisiko joku kertoa minul-
le, miksi Pudasjärviset eivät 
ole kiinnostuneet kaupungin 
asioiden hoidosta. Jospa täl-
lä kertaa 70 prosenttia innos-
tuisi käymään vaaliuurnilla, 
saavutettaisiin ”laumasuoja” 
kuten nyt puolitoista vuotta 
riehuneen kulkutaudin tal-
tuttaminen vaatii, niin selvit-
täisiinkö sitten?

Onhan tuo mielenkiintois-
ta sivusta seurata kuinka ”iki-
valtuutetut” ja ehkä muuta-
ma tuorekin selviää tulevasta 
vaalikaudesta. Mukavaa oli-
si ollut viettää eläkepäiviä 
syntymäpitäjässä, mutta täl-
lä menolla taitaa muutto olla 
edessä, enkä taida olla ainoa 
lähtijä.

Tapio Lievetmursu, 
sitoutumaton 
”myrkynvihreä”

Ei käy katteeksi

MYYDÄÄN

Helkama HAP6003 astianpe-
sukone, leveys 60 cm, ollut 
käytössä 8 kk, myydään tar-
peettomana muuton vuoksi. 
Mukaan tulvasuoja. Hp. 200€. 
P. 040 363 9196.

esitys Avioliittosimulaattori. Hinta 20 € sis. pääsylipun, 
kyydin, kahvin. Lähtö klo 12 Oikopolun 

linja-autopysäkiltä. 

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen  
teatteriretki

su 4.7. taivalkosken Jokijärvelle 
Pölkkyteatteriin,

ilmoittaudu 27.6. mennessä 
050 559 9066/Leena.

Honkavaaran 
metsästysseura ry:n  
vuosikokous 

su 13.6.2021 klo 16.00 Jaalankapirtissä. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä 
kokouksen jälkeen hirviasioita. Kahvitarjoilu!

Tervetuloa! Johtokunta

siuruan 
vesiosuuskunnan 

vuosikokous
 su 20.6. klo 14.00 

Yli-Siuruan metsästysseuran tiloissa 
liekokyläntie 920. 

Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.
Tervetuloa! Hallitus
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Käytä valtaasi ja äänestä
Kolumnissaan (Kaleva 
6.2.2021) Hoivatilat Oyj:n 
toimitusjohtaja Jussi Karju-
la kertoi kotinsa konttori-
tilassa olleesta seinätaulun 
tekstistä ”Pessimisti näkee 
vaikeutta joka tehtäväs-
sä, optimisti näkee tehtäviä 
joka vaikeudessa”. Olisiko 
tämä aforismi hyvä ohje-
nuora tuleville päättäjille?

Politiikka tarkoittaa yh-
teisten asioiden hoitamista. 
Tähän on ihan pakko lisä-
tä vielä sana: yhdessä. Kun-
tapolitiikassa tutkitaan, ke-
hitetään, suunnitellaan ja 
päätetään oman kunnan 
asioista eli kuntalaistemme 
hyvinvoinnista ja elinvoi-
masta. Kuntavaalit ovat pai-
kalliset omalle lähialueelle 
vaikuttavien tärkeiden pää-

tösten tekemistä koskevat 
vaalit. 

Uudet valtuutetut/luot-
tamushenkilöt ovat mielen-
kiintoisen tilanteen edessä. 
Reippaan vuoden kestäneen 
rajoitusten aikana ovat 
asioiden hoitamismallit 
osittain joutuneet muutta-
maan muotoaan. Tulevilta 
päättäjiltä edellytetään ky-
kyä osata katsoa eritysajan-
jakson jälkeiseen elämään ja 
tulevaisuuteen rakentavin ja 
myönteisten silmin. Luotta-
mushenkilöiden on pystyt-
tävä realistisella järjellä ja 
talouden hoidolla yhdessä 
viranhaltioiden kanssa hoi-
tamaan kuntalaisille tarjot-
tavat lakisääteiset palvelut 
ja muut tärkeiksi katsotta-
vat asiat parhaalla mahdol-

lisella tavalla. 
Varhaiskasvatus, lapsi-

perheet, lasten ja nuorten 
opiskelujen ja vapaa-ajan 
harrastusten mahdollista-
minen, ikäihmisten hoidon 
ja turvallisuuden takaami-
nen, terveyspalvelujen no-
pea saatavuus, työllisyyden 
ja yritystoiminnan vahvista-
minen. rakentamis-, maan-
käyttö- ja kaavoitusasiat, 
erityistä tukea tarvitsevat 
ihmiset, monipaikkainen 
asuminen ja monet muut te-
kemiset odottavat mallik-
kaita päättäjiä ja tekijöitä. 
Keskikesällä mahdollises-
ti voimaan astuva sote/hy-
vinvointialueuudistus tuo 
tullessaan uusia opeteltavia 
käytänteitä ja toimintame-
netelmiä.

Toimivan politiikan kes-
tävään onnistumiseen tar-
vitaan rohkeita ja aktiivisia 
kuntalaisia, jotka antavat 
kuntavaaleissa valitsemil-
leen luottamushenkilöille 
valtakirjat, joilla nämä voi-
vat hoitaa kuntalaisten etua 
ja asioita. Äänestäjillä on oi-
keus ja velvollisuus seurata 
luottamushenkilöiden työ-
tä ja kunnan kehittämistä. 
Asiallisen kommunikaation 
on suotavaa toimia kahteen 
suuntaan äänestäjiltä päät-
täjille ja toisin päin.

Sointu Veivo
kuntavaali-
ehdokas 
(Keskusta)

Terveyttä ja rahaa ei pidä asettaa vastakkain
Jostain muualta voi sääs-
tää, mutta ei terveyteen liit-
tyvästä sektorista. Hoito ei 
saa jäädä toteutumatta sik-
si, että se maksaa. Raha on 
paperia, loputon rivi nollia 
jonkun numeron perässä. 
Olen saanut hyvää palau-
tetta ihmisiltä, kun kirjoitin 
viikonloppupäivystyksen 
puolesta terveyskeskukses-
sa. Oulun yhteispäivystyk-
sessä potilas joutuu odotta-

maan vuoroa jopa 10 tuntia. 
Tämä on epäinhimillistä. 
Mielestäni näin ei saa jatkua 
tulevalla valtuustokaudel-
la. Olen luvannut tehdä täs-
tä asiasta valtuustoaloitteen, 
jos tulen valituksi. Se on yhä 
voimassa.

Uskon että määräenem-
mistö valtuutettuja kan-
nattaa tätä hanketta, joka 
tarkoittaa neljäätoista val-
tuutettua. Tuulivoimakan-

ta on selkiytynyt jutellessa 
ihmisten kanssa. En kanna-
ta sen rakentamista. Jos tuu-
limyllyt kuuluisivat luon-
toon, ne kasvaisivat sinne 
itsestään. Pudasjärvellä on 
puhdas luonto ja vesistöt 
parasta antia ja terapiaa. 
Täällä kyllä pärjätään, kun 
otetaan kanssaihmiset huo-
mioon.

Yhteistyö ja keskinäinen 
luottamus on luja perus-

tus elämän taipaleella. Ar-
voisat äänestäjät, nyt pallo 
on teillä. Minun kirjallinen 
osuus vaalikampanjassani 
on päättynyt. Jalkatyö jat-
kuu ihmisten parissa, näke-
misiin.

Mauno 
Ruokangas
kuntavaali-
ehdokas (PS)

Toivottavasti se ei ollut mi-
nulle viimeinen valtuus-
tokausi. Neljän vuoden ai-
kana on ehtinyt tapahtua 
monia asioita, jotka ovat 
jääneet mietityttämään. Mi-
nulle sanottiin, kun aloitin 
valtuutetun uran, että sinä-
kin olet Keskustan ”joo joo-
mies”. Ei siellä voi asioille 
mitään, kun siellä on muu-
tama vanha, joka määrää 
kaiken. Minä ajattelin, että 
onkohan noin? No lun-
tahan tuli tupaan heti al-
kumetreillä, kun joudut-
tiin äänestämään. Siitäkin 
päästiin yli ja nyt tuo vain 
hymyilyttää, kun koen, että 
uutta yritettiin muiluttaa. 
Se vahvisti näkemystä, että 
yksittäiset valtuutetut voi-
vat saada jotain aikaan yh-
distämällä voimiaan. Meil-
lä voi olla myös erilaisia 
näkemyksiä puolueen si-
sällä, mutta katto on kor-
kealla ja seinät leveällä, 
kuten sanonta kuuluu. Yh-
teisten asioiden hoitami-
sessa ei varmasti ole vain 
yhtä oikeaa tapaa toimia, 
jokaisella valtuutetulla on 
myös omat henkilökoh-
taiset kokemuksensa, niin 
työelämästä kuin elämäs-
tä yleensäkin, jonka poh-
jalta oma näkökulma muo-
toutuu. 

Neljän vuoden aikana 
on ollut isoja asioita, joista 
on päätetty, osa on ollut on-

nistuneita päätöksiä ja osa 
ei. Mutta ne ovat yhdessä 
tehtyjä päätöksiä ja näistä 
on opittava. Isoimpana asi-
ana on jäänyt vaivaamaan 
jäähallin kohtalo. Ensin ei 
ollut useampaa vaihtoeh-
toa, minne se voitaisiin ra-
kentaa ja sitten kun löydet-
tiin yhteinen sävel, niin tuli 
kaupungilla rahapula ja se 
jäi rakentamatta.

Nyt viimeisen vuo-
den aikana on jäänyt 
suunnattomasti harmit-
tamaan talouden sopeut-
tamisohjelmassa se, että 
sopeuttamistyöryhmä ei 
nähnyt liikuntapalveluiden 
merkitystä isossa kuvas-
sa. Mielestäni tämä ratkai-
su on tikittävä aikapom-
mi, joka tulee näkymään 
terveyspalveluiden käytön 
kasvuna sairaudenhoidos-
sa tulevina vuosina. Sääs-
tötavoitteena 200 000 eu-
roa pois liikuntapalveluista 
kolmessa vuodessa on ai-
van liikaa. Varsinkin kun 
ostopalveluina ostettavat 
kunnossapidolliset sopi-
mukset reitistölle, liikun-
tapaikoille ja vastaavaan 
toimintaan ovat katkolla 
vasta vuonna 2023. Tule-
vassa kuntastrategiassa on 
liikuntamatkailu kuitenkin 
kirjattu kaupungin toimin-
naksi.

Hyviä asioita, jos ottai-
si esiin vaikka pari: HOK 

ja unelmatehdas. Hyvän 
Olon Keskus on aivan mah-
tava homma, jolla saadaan 
palveluja keskitettyä puh-
taisiin ja terveellisiin olo-
suhteisiin niin palveluiden 
käyttäjille kuin työntekijöil-
le. Unelmatehtaan alasajo 
ja kaupungin organisaation 
uudelleen järjestelyt olivat 
mielestäni onnistunut rat-
kaisu. Pudasjärven Kehitys 
Oy on hoitanut yritysten 
ja yrittäjien asioita todella 
hyvin. Nyt korona-aikana 
voin kiittää Auvo Turpeis-
ta hyvästä työstä yrittäjien 
parissa, olen saanut vain 
hyvää palautetta.

Valtuuston työskentelyn 
olen kokenut hyvähenki-
seksi ja yhteistyöhakuisek-
si. Ollaan oltu eri mieltä, 
mutta keskustelut on käyty 
asiallisesti ja haettu komp-
romisseja. Virkahenkilöi-
den ja työntekijöiden kans-
sa tehdystä yhteistyöstä 
voin sanoa sen, että olen 
pääsääntöisesti saanut hy-
vää palvelua. 

Viranhaltijoiden valmis-
telutyö on ollut hyvää ja 
siksi ihmettelenkin viimei-
sen vuoden aikana tapah-
tunutta hallituksen roolia 
”koulukiusaajana”. Asioi-
ta on palautettu uudelleen 
selvitettäväksi sekä hallitus 
on yllättäin kaatanut mon-
ta viranhaltijoiden tai toi-
mielinten esitystä. Tämä 

ei minusta näytä tavalli-
selle kuntalaiselle hyvältä. 
Mielestäni hyvään yhteis-
työhön kuuluu myös kes-
kustella viranhaltijoiden 
kanssa esityslistalle tule-
vista päätettävistä asioista 
ennakkoon. Loppukädes-
sähän toimielimen puheen-
johtaja määrää esityslistalle 
otettavat asiat, kun men-
nään normaalin menettely-
tavan mukaan. Tässä kyllä 
peräänkuulutan seuraavil-
le puheenjohtajille yhteis-
työtä ennen esityslistojen 
tekoa myös esittelijöiden 
kanssa.

Lopuksi toivon, että seu-
raavalla valtuustokaudella 
tapahtuu liikuntapaikkojen 
kunnossapidon siirtymi-
nen teknisen toimen alai-
suuteen. Lisäksi toivon, 
ettei liikuntapalveluja kaa-
deta kuitenkaan tässä 
kohtaan näillä mahdolli-
suuksilla epärealistisen so-
peuttamisohjelman mukai-
sesti 200 000 eurolla.

Kaiken kaikkiaan on ol-
lut antoisa kokemus olla 
mukana neljä vuotta Pu-
dasjärven kaupungin asioi-
den hoidossa, vaikkakin 
pienellä valtuutetun pa-
noksella. 

Marko Koivula
kuntavaali- 
ehdokas,
Keskusta

Koivulan valtuustokausi alkaa olla paketissa

Asumme vahvalla maa- ja 
metsätalousalueella.  Elin-
voimaisuuden merkittävä 
tukijalka on tätä vahvuut-
ta täällä tukevat yritysalat: 
puutuoteteollisuus, puun-
korjuu ja -kuljetus, koneiden 
ja laitteiden korjaus ja huol-
to, maanrakentaminen, tei-
den ja alueiden kunnossapi-
to, rakentamisen eri vaiheita 
tekevät yritykset ja alan tar-
vikekaupat. Ilmastonmuu-
tosratkaisuja miettiessä kau-
pungin tärkeä tehtävä on 
olla puolustamassa meille 
tärkeitä elinkeinoja.

Toinen jalka on luonnos-
sa ja luontaiselinkeinoissa.  
Koko pitäjän alueelle ulot-
tuva matkailu elinkeinona 
on monien vielä toteutumat-
tomien tuotteiden salkku. 
Porotalous myös matkai-
luelinkeinon osana ja lam-
mastalous lähiruoan tuot-
tajana ja maisemanhoidon 
toteuttajana, ovat saaneet 
nuoria yrittäjiä alansa ke-
hittäjiksi. Jokin aika sitten 
näistä molemmista alois-
ta puhuttiin ”ukkoutunei-
na” ammattikuntina. Tätä 
myönteistä kehitystä myös 
kaupungin pitää edesauttaa 
päätöksillään. Rikas luon-
tomme on monien mahdol-
lisuuksien ympäristö toi-

mia ja onnellisten ihmisten 
asuinpaikka asua. 

Kolmantena, monipuo-
liset palvelut ja kehitty-
vä elinkeinorakenne on ter-
veen kuntatalouden perusta 
ja hyvien peruspalveluiden 
tae. Huolenpitoa ja hoitoa 
tarvitsevat kaikenikäiset. 
Nämä on turvattava taus-
tasta ja asuinpaikasta riip-
pumatta kaikille. Lastemme 
hyvä hoito kotona ja päivä-
hoidossa, tasokas ja turval-
linen koulu on paras resurs-
si tulevaisuuteen. Lasten, 
nuorten ja nuorten aikuisten 
harrastusmahdollisuuksien 
kehittäminen tulee lähteä 
heidän toiveistaan ja tarpeis-
taan. Tulevaisuus on heidän 
varassa. Mitä useampi tästä 
joukosta sitoutuu Pudasjär-
vellä asumiseen, työn teke-
miseen ja yrittämiseen, sen 
turvallisempi on kaikkien 
ikäluokkien elämä tulevien 
vuosikymmenten aikana. 

Keskitytään olennaiseen 
koko kaupunkina, yhdessä. 
Tuetaan yrittämistä. Usein 
pienet asiat ovat isoimpia.

Vesa Riekki
Kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta 

Pölökkymenetelmällä 
mietittyä

Pudasjärven leijonaklubi 
Hilimat otti valtakunnalli-
sen Lions-järjestön Kulmat 
kuntoon -haasteen vastaan 
ja järjesti maanantaina 24.5. 
Pudasjärven torilla roskien 
siivoustalkoot. Roskia ker-
tyikin useita jätesäkillisiä. 
Toriemäntä Kerttu Simu oli 
kovasti iloinen tempaukses-
ta ja esitti ahkerille Hilimoil-
le suuret kiitokset. 

Kulmat kuntoon! -talkoo-
tempauksen tavoitteena on 
saada miljoona suomalaista 
tuunaamaan lähiympäristöä 
kuntoon leijonien ja leojen 
kanssa. Toiminta käynnistyi 
jo kevään aikana ja talkoi-
lua kehotetaan järjestämään 

ympäri vuoden. Talkoi-
lu voi olla lähitienoiden sii-
vousta sekä muuta koti-
kulmien ja lähiympäristön 
tuunausta, kuten vieraslaji-
en kitkemistä, purotalkoita 
tai arvokkaan kulttuurikoh-
teen korjausta. 

-Vastuullisuus ja halu 
toimia oman ympäristön 
puolesta vahvistuu ihmis-
ten parissa. Mikä parasta, 
ympäristö on yksi leijonien 
kansainvälisistä painopis-
teistä ja se tarjoaa monta ta-
paa tehdä hyvää, kerrottiin 
Hilimat -klubista. 

Pudasjärvi-lehti

Hilimat talkoili torin 
puhtaaksi roskista

lionsklubi Hilimat talkoili torin puhtaaksi roskista. Urakan 
jälkeen kokoonnuttiin torikatokseen talkokahveille ja yh-
teiskuvaan.
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Yhteisöllisyysvaliokunta piti 
viimeisen tämän valtuusto-
kauden kokouksensa kes-
kiviikkona 19.5. Ensi val-
tuustokaudelle, Pudasjärven 
kaupungin talouden tasa-
painotusohjelman mukaises-
ti, yhteisöllisyysvaliokunta 
ja elinympäristövaliokunta 
yhdistyvät. Uusi valiokun-
ta aloittaa elokuussa toimin-
tansa.

Kokouksessa käytiin läpi 
nykyistä nelivuotiskautta ja 
valiokunta arvioi toimintaa 
valtuustokaudella 2017-2021 
katsoen valiokunnan tehtä-
viä, kuntastrategian päälin-
jauksia, ohjausehdotusten ja 
aloitteiden toteutumiin peila-
ten. Valiokunta on ollut osal-
taan vaikuttamassa siihen, 
että tavoitteet on saavutet-
tu tässä vaiheessa kuntastra-
tegian voimassaolokautta. 
Osallistuvan budjetin suh-
teen voidaan laajentaa näkö-
kulmaa ja osallistuvaa budje-
tointiin voidaan ajatella myös 

ne määrärahat, joilla on pa-
rannettu asumisviihtyvyyttä 
asukkaiden toiveiden perus-
teella. Lisäksi on huomioita-
va myös kuntarahoitus esi-
merkiksi Leader hankkeissa, 
joita yhdistykset ja järjestöt 
ovat toteuttaneet kaupungin 
rahoituksen avulla. 

Yleisesti todettiin, että siir-
tyminen lautakuntamallista 8 
vuoden takaa valiokuntamal-
liin on muuttanut toiminta-
kulttuuria. Valiokuntamalli 
on tuonut valiokunnan jäsen-
ten ja kaupungin työnteki-
jöiden väliselle yhteistyöl-
le entistä paremmat puitteet. 
Työkulttuuri on muuttunut 
keskustelevaksi ja nykyään 
otetaan eri näkökulmia huo-
mioon jo asian valmistelus-
sa. Käytyjen keskustelujen 
pohjalta valiokunnan ohjau-
sesitykset ovat jalostuneet. 
Asia muokkautuu virallises-
sa valmistelussa päätöksen-
tekoon asti. Valiokunta on 
tehnyt paljon ohjausesityk-

siä ja aloitteita, mutta yhtei-
söllisyyden ajaminen proses-
sina on ollut pitkäjänteistä 
kaupungin toiminnan kehit-
tämistä. 

Keskeisimpänä osana yh-
teisöllisyyden kehittämistä 
on ollut, että yhteisöllisyys-
valiokunnan ohjauksessa on 
valmistunut valtuuston hy-
väksymät yhteisöllistä ja osal-
listavaa toimintaa ohjaavat 
asiakirjat. Järjestöyhteistyön 
malli ja yhteisöllisyysohjel-
ma ovat niitä, joihin yhteisöl-
lisyysvaliokunta toivoo uu-
den valiokunnan perehtyvän 
kunnolla heti toimintakau-
den alussa. Uudistettavaan 
kuntastrategiaan yhteisölli-
syys, osallisuus ja kuntalais-
ten kuuleminen on viety kär-
kiteemoihin. 

Kylien arvo  
tunnustettu
Kokouksen päätteeksi hen-
kilöstöpäällikkö Heli Huh-
tamäki kukitti puheenjoh-

taja Eero Oinas-Panuman ja 
kiitti erinomaisesta puheen-
johtajakaudesta. Oinas-Pa-
numa on tehnyt 24 vuoden 
uran kuntapäättäjänä Pudas-
järvellä ja ei ole asettunut eh-
dolle tuleviin kuntavaalei-
hin. Hän pitikin tunteikkaan 
puheen valiokunnan ko-
kouksen lopuksi. 

Oinas-Panuma totesi, että 
kylien arvo on tunnustettu 
Pudasjärven voimavarana. 
Toimet, joita valiokunta on 
tehnyt kylien elinvoiman hy-
väksi, on ollut silmiä avarta-
vaa ja valiokunta on luonut 
sellaiset mallit, esimerkik-
si kehittämis- ja toimeentu-
lotuet, jotka auttavat kyli-
en ja järjestöjen toiminnassa.  
Hän myös korosti, että valio-
kuntamalli on arvokas osa 
päätöksentekoa, joka antaa 
tilaa keskustelulle ja yhtei-
sen näkemyksen sekä ym-
märtämyksen saavuttami-
selle. Valiokunnilla on iso 
vaikutus valmisteluun ja 

Yhteisöllisyysvaliokunta kokousti viimeistä kertaa

Kokouksen päätteeksi henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamä-
ki kukitti puheenjohtaja eero Oinas-Panuman ja kiitti erin-
omaisesta puheenjohtajakaudesta. 

Sdp:n kuntavaaliehdokkaat 
Tuula Kuukasjärvi, Tiina 
Honkanen ja Päivi Pojanvesi 
jakoivat lauantaina 22.5 200 
kappaletta orvokkeja K-Su-
permarketin ja S-Marketin 
parkkipaikalla. Kuukasjärvi 
oli pakannut kukat pieniin 
muovikasseihin valmiik-
si, niin ne oli helppo myös 
pyörällä kulkevien kuljet-
taa. Pyörällä kulkevat lapset 
ottivat innolla kukkapussin 
pyörän sarveen ja aikoivat 

SDP:n ehdokkaat 
jakoivat orvokkeja

päätöksentekoon. Lopuk-
si Oinas-Panuma suuntaisi 
katseen tulevaisuuteen, jot-
ta yhteisöllisyysohjelma tuli-
si jatkossakin olemaan arjen 
toiminnan kirjaamista yh-
teistyöstä ja yhdessä tekemi-
sestä, joka toimii selkäranka-
na tulevalle valiokunnalle ja 

valtuustolle. 
Valiokunnan esittelijät ja 

sihteeri kiittävät valiokun-
nan puheenjohtajaa, jäse-
niä ja kaupunginhallituksen 
edustajaa antoisasta ja tulok-
sekkaasta yhteistyöstä. 

Pudasjärvi-lehti

Tiina Honkanen ja Päi-
vi Pohjanvesi S-marketin 
edustalla.

Tuula Kuukasjärvi K-Super-
marketin edustalla.

viedä kukat äidille.

Pudasjärvi-lehti

Vaativassa ja muuttuvas-
sa maailmassa Pudasjär-
ven kaupungin ykkösaluee-
na tulisi olla kunnan opetus 
ja sivistystoimi, johon kuu-
luu, varhaiskasvatus, esi- ja 
perusopetus, lukiokoulu-
tus, ammatillinen koulutus, 
vapaa sivistystyö, taide- ja 
kulttuuripalvelut, kirjasto-
palvelut, nuorisopalvelut, lii-
kuntapalvelut. Eli lyhyesti 
sanottuna sivistyksen, kou-
lutuksen ja osaamisen edis-
täminen erilaisten palvelujen 
kehittämisen avulla. Jokaisel-
la paikkakunnalla on omat 
erityispiirteensä ja vahvuu-
tensa, jotka mahdollistavat, 
jopa hyvinkin pitkälle mene-
vän erikoistumisen kunnan 
sisäisten toimintojen alueel-
la. Pudasjärvellä erityisenä 
ongelmana on tällä hetkel-
lä edelleenkin nuoremman 
väestön poismuutto alueel-
tamme kouluttautumisen jäl-
keen. Tähän kehityssuuntaan 
tuleekin erityisesti kiinnittää 
huomiota tulevissa kaupun-
gin kehittämissuunnitelmissa 
kehittämällä erityisesti elin-

keinoelämää tukevan kou-
lutuksen järjestämistä. Ta-
voitteenamme tuleekin olla 
hyvinvoinnin, elinvoiman ja 
työllisyyden kehittäminen. 
Maakuntahallinnon uudis-
tus omalta osaltaan tulee vai-
kuttamaan alueemme kehit-
tämiseen, jättäen enemmän 
mahdollisuuksia kehittää 
kaupunkiamme omista läh-
tökohdistamme parempaan 
ja elinvoimaisempaan suun-
taan. Myös maakuntahal-
linnon uudistaminen tosin 
takkuilee edelleenkin edus-
kunnassa. Uudistuksesta ei 
ole päästy yksimielisyyteen.

Kaupungin tuleviin tehtä-
viin kuuluu myös elinympä-
ristön kehittäminen parem-
min asukkaita palvelevaan 
suuntaan, maapolitiikalla, 
kaavoituksella, tieverkko-
jen rakentamisella, ylläpidol-
la ja kehittämisellä sekä yleis-
ten palvelujen järjestämisellä 
niin vesi- kuin jätehuollon-
kin osalta. Edellä mainittui-
hin palveluihin voidaan lisä-
tä vielä energian tuotanto ja 
jakelu, unohtamatta yleistä 

rakennusvalvontaa ja asunto-
tointa. Myös viihtyisämmän 
ja turvallisemman elinym-
päristön luominen kuuluu 
asiaan.

Pudasjärven elinvoimai-
suuden edistämisessä ollaan 
hyvin haastavien tehtävien 
edessä. Paikkakunnan veto-
voimaisuutta tulisi lisätä elin-
keinopolitiikalla ja erilaisil-
la houkuttelevilla tarjouksilla 
unohtamatta resurssiviisai-
ta toimintatapoja. Suurim-
piin haasteisiin kuuluu jat-
kuvasti korkeana pysyvän 
työttömyyden poistaminen, 
joka aina vain tuntuu jatku-
van kaikista tuntuvista tu-
kitoimista huolimatta. Se on 
hyvin suuri ongelma, johon 
tulisi kiinnittää erityistä huo-
miota.

Erityisen korkeana pysy-
vä nuorisotyöttömyys haittaa 
paikkakunnan elinvoimaa ja 
sen kehittämistä viihtyisäm-
pään ja elinvoimaisempaan 
suuntaan. Korkeana jatkuva 
työttömyys vaikuttaa myös 
kaupungin verotuloihin hei-
kentäen mahdollisuuksia 

kehittää ja monipuolistaa 
elinkeinoelämää elinvoimai-
sempaan ja työllistävämpään 
suuntaan.

Edellä mainittujen seik-
kojen lisäksi alueen asukkail-
le tulee taata, monipuoliset 
osallistumismahdollisuudet 
kehittämällä paikallista yhtei-
söllisyyttä viestintä- ja vuoro-
vaikutustaitoja kehittämällä 
ja erilaisten kansalaisjärjestö-
jen toimintamahdollisuuksia 
lisäämällä, perustuen alueen 
asukkaiden omaehtoiseen 
toimintaan. Kulumassa ole-
van vaalikauden aikana kan-
salaisjärjestöjen toimintaa on 
onnistuttu kehittämään. Täl-
lä tavalla toimien on pystyt-
ty työllistämään pitkäaikais-
työttömiä kyläyhdistysten 
avulla. Myös kaupunki on 
pystynyt tukemaan toimin-
taa, omien rahoituskanavien-
sa kautta.

Raimo 
Tervonen 
kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta

Erityishuomio nuorten 
poismuuttamisen syiden poistamiseen

Suomen Yrittäjien kultainen 
ansiomerkki Heimo Turuselle
Pudasjärvi-lehden pää-
toimittaja ja VKK-Media 
Oy:n yrittäjä Heimo Turu-
sella täyttyi 25.5. 70-vuo-
den ikä. Merkkipäivää hän 
vietti työn merkeissä. Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
puheenjohtaja Jussi Riiko-
nen kävi ja toi Suomen Yrit-
täjien myöntämän kultaisen 
ansiomerkin tunnustuksena 
Heimo Turusen yksityisen 
yrittäjyyden hyväksi suorit-
tamasta työstä. Turunen on 

toiminut yrittäjänä 20-vuo-
tiaasta lähtien eli 50 vuotta. 
Riikonen totesi Turusen toi-
mineen yrittäjäjärjestön teh-
tävissä aktiivisesti ja pitkän 
aikaa niin paikallisesti kuin 
maakunnallisella tasolla. 

Hyvästä yhteistyös-
tä kiittäen onnitteluja ovat 
esittäneet myös useat yhdis-
tykset ja järjestöt sukulaiset 
sekä ystävät.

Pudasjärvi-lehti
PPY:n puheenjohtaja luovutti Heimo Turuselle Suomen 
Yrittäjien kultaisen ansiomerkin.


