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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

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

Äänestäjä
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Sinä päätät uuden 
valtuuston 

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

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

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

Taksi Piipponen Oy 
 Arto 0400 244 195, Seija 040 507 23 18

KESÄAJAN 2021 
KuTSuliiKENNE 6.8.2021 saakka

Perjantaisin
Kouva–Livo välisiltä alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h. Linja-autotaksa.
torstaisin 

sarakylän alueelta rytingin kauppaan. 2,50€/henk.
ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.

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! 

Upeat 
RUUSUBEGONIAT 

6,-

TAIKANEILIKKA 
2,95

pELARGONIA jA 
mARKETTA 
20,- / 4 KpL

mONIVUOTISET 
KUKAT
OSTA 5 
mAKSA 4

Valtavasti KAUNIITA 
AmppELEITA jA 
KESÄKUKKIA!

HYÖTYKASVIT jA 
mANSIKAN 

SATOTAImET!

Kukkivat 
OmENApUUT, 
mARjA- jA 

KORISTEpENSAAT

Kestävä 
KESÄBEGONIA 3,50

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

1-.

Muurikka 
Setti 48 cM

SähköSavuStin 
Muurikka BaSic 

1100W

7990

1195

keSäkukka-
aMppeli 

23 cM kotiMainen

99-.

Sisältää Muurikka-pannun (Ø 
48 cm), kaasupolttimen D-300 
pitkillä jaloilla ja Muurikan Si-
lavan (pannun rasvapolttoon). 

Kaasupolttimessa on yksi 
6,5 kW:n kaasukehä (Ø 30 cm). 

Kaasuletku ei sis. pakettiin. Erilaisia.

12.6. Klo 12 HirvasKosKen Koululla. 
 sarjat ja matkat: T/P 12,14 1,7 km, N/M 12,6 km,

N/M yl.,40,50,60  21,1 km.
Kilpailu juostaan mukavilla kangaspoluilla ja hiekkateillä. 

Huoltopisteet reitillä. Parhaat palkitaan!
Lapsilta ei maksua, aikuisilta 20€ osallistumismaksu. 
Maksetaan SoVen tilille: FI87 5360 0450 1860 54.

lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mirja Laakkonen,  
040 702 6306/ mirja.laakkonen@pudasjarvi.fi. Tervetuloa!

10. KorenToKangas 
-juHlajuoKsu

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Lääkäriajat: ke 16.6., ke 30.6. ja 
 ke 14.7. (kehysesittelypäivä) 

nyt myös aamupäiväaikoja!

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Huom! Kesäaukioloajat vk 24 alkaen: 
liike auki ma-ke klo 10-17, to-la liike suljettuna. 

Pudasjärven 
optiikan 

hurja 
alkukesän 
kampanja!

Tarjous voimassa kun ostat kehykset ja linssit normaali hinnalla. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Silmälasien ostajalle 
toiSet laSit tai 

polaroidut aurinko-
laSit kaupanpäälle!
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#munkin-
tekojärkeä

Mari
Kälkäjä

Yrittäjä

Avoimet 
kylät

tapahtumapäivä 
la 12.6.2021 klo 11.00.

Kyläyhdistyksen varastoalue
(Siuruantie 3141)

Rakennetaan yhdessä mm. 
ötökkähotelleja ja  
linnunpönttöjä.
Opastetaan hyötykasvien 
viljelyssä ja kukkien kasvat-
tamisessa pölyttäjille. 
HOX! Opastaja paikalla  
klo 11-12.
Myydään kahvia, pullaa ja 
makkaraa. Hattaraa myös 
myynnissä!
Piirustuskilpailu lapsille.

Kaikenikäiset 
ovat tervetulleita!

Järj. Siuruan Kylä ry. 

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 13.6. kello 10, toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Keijo Piirainen. Messua voi seurata myös seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta.  
Kesäkuun toimintaa lapsi- ja perhetyössä: 
Lapsiparkki pe 11.6. kello 9.30–12 seurakuntakodilla.  
Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  Ennakkoil-
moittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217,  Tanja 040 
868 4730.  Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mu-
kaan. 
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 tulojärjestykses-
sä. Kerhoon otetaan omat eväät mukaan ja ulkoiluun sopivat vaat-
teet. 
Perhekerho ke 16.6. kello 10 seurakuntakodissa. Tervetuloa kai-
kenikäiset lapset yhdessä vanhempien tai muun aikuisen kanssa. 
Kahvi- ja mehutarjoilu.    
Alakoululaisten kesäleirit Hilturannan leirikeskuksessa: 
6-9-vuotiaille 28.-29.6.2021 ja 10-13vuotiaille 30.6.-2.7.2021. 
Kesäleireille ilmoittaudutaan viim. To 17.6. seurakunnan kotisi-
vujen kautta. Leireille mahtuu 20 lasta /leiri. Ilmoittautuneille lä-
hetetään leirikirje. Leiri alkaa ensimmäisenä päivänä kello 11 ja 
päättyy viimeisenä päivänä kello 14. Kesäleirin hinta on 10e/lapsi. 
Leirimaksu maksetaan käteisellä leirin alkaessa. Lisätiedot leireis-
tä tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636. 
Rippikoulun MUUT-ryhmä, Raamattu ja todistus kotiseurakun-
taan tutustumisjaksosta noudettavissa täyttä osallistujakorttia vas-
taan kirkkoherranvirastosta viraston aukioloaikoina (ma ja ti kello 
9–11 ja 11.30–14 sekä to kello 12–16). 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. Yhtey-
denotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 175 8597.  
Nuotioiltoja voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranviras-
ton aukioloaikoina. Nuotioiltoja pidetään heinäkuussa 5.–29.7. ar-
ki-iltoina (ma-to). 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pide-
tään seurakuntakeskuksen kirkkosalissa tiistaina 15.6.2021 kel-
lo 16.30.Kokouksen asialista on yleisesti nähtävänä 8–15.6.2021 
kirkkoherranvirastossa Varsitie 12:sta viraston aukioloaikoina. Ko-
kouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoher-
ranvirastossa 21.6.–19.7.2021 viraston aukioloaikoina.  Pudasjär-
vellä 7. päivänä kesäkuuta 2021 Esko Ahonen, kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja. 
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu  
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–
14 sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. Virkatodistukset tehdään 
Oulun aluekeskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jätetyt ti-
laukset välitetään keskusrekisteriin.   
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 13.6. kello 13 (Arvo Niska-
saari).  
Haudattu: Maija Liisa Siuruainen 93 v., Esko Aarre Parviainen 71 v. 

Usein Raamattua lukiessani tai juma-
lanpalveluksessa saarnaa kuunnellessani 
pohdin, miltä olisi tuntunut elää aikalai-
sena mukana tekstien tapahtumissa. Sen 
sijaan, että kuvittaa tapahtumat omassa 
mielessään olisikin katselemassa kaikkea 
tapahtunutta omin silmin. Olisiko usko-
ni sen myötä vahvempi kuin nyt? Miten 
tuon ajan ihmiset kokivat kaiken Jeesuk-
sen ympärillä tapahtuneen?  

Jeesuksen opetuslapset olivat rohkei-
ta muutokseen heittäytyjiä. Raamatussa 
kerrotaan, miten he epäröimättä jätti-
vät entisen työnsä ja arkensa ja liittyi-
vät Jeesuksen seuraajiksi. Luulenpa, että 
se vaati syvän uskon lisäksi myös todella 
paljon rohkeutta: tiedossa oli, että puo-
lustajien lisäksi oli paljon myös niitä, jot-
ka pitivät ratkaisua järjettömänä.

Neljäkymmentä päivää -kirkkomu-
siikkinäytelmää kirjoittaessani ja esityk-
sissä mukana laulaessani mietin paljon 
sitä, miten erilaisia opetuslapset keske-
nään olivat. Joukko oli melkoinen läpi-
leikkaus meidän ihmisten luonteenpiir-
teistä: uskon lujuutta, epäileväisyyttä, 
kieltämistä, palavaa ihailua, anteeksisaa-

misen riemua. Jokainen piirteistä omal-
la tavallaan jossakin heistä korostuen, ja 
kaikki piirteet jollakin tavalla jokaiseen 
liitettävinä. Ja kaikki heistä kuitenkin ni-
menomaan opetuslasten joukkoon kut-
suttuna.

Meiltä kaikilta on viimeisen vuoden 
aikana kysytty paljon rohkeutta ja val-
miutta vanhojen rutiiniemme raviste-
luun ja muutokseen. On vaadittu kär-
sivällistä asenneremonttia nimenomaan 
omaan arkielämäämme liittyen. Vastuul-
lisuutemmekin on saanut kasvaa, kun 
olemme tiedostaneet, että omat rat-
kaisumme ja tapamme vaikuttavat mer-
kittävästi siihen, miten monet muut ih-
miset arjessa selviävät. Olemme olleet 
uuden oppimisen tiellä ja luottaneet oh-
jeisiin, joita olemme saaneet. Välillä on 
saattanut tuntua siltä, että liika väsymys 
vallitsevaan tilanteeseen on hävittänyt 
värit elämästä. Olemme kuitenkin roh-
keasti päästäneet irti entisistä tavois-
tamme ja löytäneet uusia toimintamal-
leja.

Arkielämän haasteellisuus ja lähellä 
ja kaukana elävien lähimmäistemme ko-

kemat menetykset ovat vieneet ajatuk-
semme myös uskon lähteiden ja kirkon 
perustehtävän äärelle. Tilanteen vaka-
vuus on saanut uudenlaisen merkityk-
sen seurakuntamme nimikkolähettien ja 
nimikkokohteiden elämää seuratessam-
me. Yhtä äkkiä maailma ei enää olekaan 
entisellä tavalla avoin. 

Tulevan sunnuntain jumalanpalvelus-
teksteissä puhutaan myös rohkeudes-
ta muutokseen. Tekstit tuntuvat ja kuu-
lostavat vaativilta. Uskon varassa – yksin 
uskosta, yksin armosta, yksin Kristuk-
sen tähden – saamme kuitenkin luot-
taa siihen, että luterilaisina armahdettui-
na syntisinä saamme pitää kiinni Jumalan 
sanan lupauksista. 

Entäpä jos Jeesus yhtä äkkiä olisikin 
täällä, tässä ja nyt meidän aikalaisenam-
me? Mitä Hän sanoisi elämästämme ja 
olostamme täällä Pudasjärvellä? Löytäi-
sikö Hän itselleen tänään opetuslasten 
kaltaisia rohkeita seuraajia?

Terttu Puurunen

Rohkeus muutokseen

Pudasjärven omalla par-
3 Koillis-Golfin kentäl-
lä vietettiin sunnuntaina 
6.6. avointen ovien päivää 
upeassa kesäsäässä. Yrittä-
jä Pekka Kinnunen oli lait-
tanut kentän jälleen priima 
kuntoon ja opasti innokkai-
ta vierailijoita golfin saloi-
hin. Paikalle oli saapunut 
kymmenkunta innokasta 
golffarin alkua ja vähän ko-
keneempaakin pallon ko-
puttelijaa. Vanhat tekijät 
läksivät kiertämään kenttää 
nuorempien jäädessä Pekan 
oppiin. 

Golf sopii urheilumuoto-
na kaikenikäisille ja -kuntoi-
sille harrastajille. Koillisgolf 
on todellinen matalan kyn-
nyksen paikka aloittaa tämä 
koko perheelle sopiva har-
rastus, ulkoilua tulee täällä-
kin kuin huomaamatta tun-
ti -pari ja isommilla kentillä 
kierrokseen kuluu aikaa nel-
jästä kuuteen tuntiin.

Par-3 harjoituskent-
tä ei vaadi pelaajilta Green 
card – kurssin, golf ajo-
kortin, suorittamista vaan 
kentälle voi kuka tahan-
sa saapua harjoittelemaan 
lyöntejä range-alueelle tai 
käydä kiertämässä 9-rei-
käisen mukavassa kangas-

maastossa kulkevan kentän 
kerran tai pari, jolloin saa-
daan jo täydet 18 reikää pe-
lattua. Onpa mukaan ujutet-
tu yksi 220 metrinen par 4 
väylä, jossa saa testata drai-
verin tarkkuutta ja mittaa. 
Pekalta löytyy uusille pelaa-
jille mukaan kierrokselle so-
piva setti mailoja ja palloja 
ja opastustakin saa tarvit-
taessa. 

-Tänä kesänä kenttä toi-
mii lähinnä tilausperiaat-
teella, jos systeemi ei ole en-
tuudestaan tuttu tai kaipaat 
opastusta niin kannattaa so-
pia aika etukäteen, toteaa 
Kinnunen. 

-Kenttää pidetään kui-
tenkin kunnossa, joten pe-
laamaan pääsee ja maksun 
voi hoitaa suoraan tilille. 

Koillisgolf juhlii tänä ke-
sänä 30 vuotista taivalta. 
Heinäkuussa järjestetään 
juhlakilpailu, johon Pekka 
toivoo runsasta osallistuja-
joukkoa. 

-Green card-kurssi on 
mahdollista toteuttaa myös 
tänä kesänä, mikäli saadaan 
riittävä määrä osallistujia. 

Aki Niemitalo
Kesälomalaiset Miia juntunen, seela, Maria juntunen ja 
takana rafael. Heidän mielestään avoimet ovat päitä oli 
kiva tapahtuma ja saatiin hyviä neuvoja lyönteihin! Muis-
toksi saatiin golfmailat- ja pallot, joten harjoitukset voivat 
jatkua vielä kotonakin.

Koillis-Golfilla vietettiin avoimia ovia

Arjen turvaa yhdenvertaisesti 
kaikille kuntalaisille. 

Kauko 
Seppänen

M
ak

sa
ja

n 
ni

m
i: 

Ka
uk

o 
Se

pp
än

en
 88

Näitä tuen:

Raimo
Tervonen
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Terveysaseman palvelujen turvaaminen kaikkien 
ikäluokkien osalta, tasa arvoisin perustein ja 

koko elinkaaren ajalta. Nuorten ikäluokkien osalta, 
opiskelumahdollisuuksien turvaaminen kaikkien 

osalta, kykyjensä mukaiseen ja haluamaansa 
koulutukseen.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

293

Oululainen, äänestä
pudislainen Oulun

kaupunginvaltuustoon!

miriamputula

@PutulaMiriam

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:
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- Äänentoistopalvelut
- Kuntosaliohjaus
- Golfohjaus
- Hanttihommat

9

14 KOULUTUKSELLA
HYVINVOINTIA 

KATRI VIRTANEN
Yrittäjä, Filosofian tohtori
Pudasjärven Kokoomus

kesäruokaa
Mutkatonta

grillikvartetti

TARJOUKSET VOIMASSA To-su 10.-13.6. ELLEI TOISIN MAINITA

499
rs

-21%
Plussa-kortilla

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

749
rs

Kariniemen
kaNaNPoJaN GrILLIMarINoITu 
FILeePIHVI TaI PaIsTILeIke 
LeMPeä CHILI
HK
PorsaaN GrILLIMarINoITu  
uLkoFILeePIHVI TaI NauDaN  
GrILLIMarINoITu PIHVI
500-900 g (8,32-14,98/kg) 490

kimppu

LILJakIMPPu
Hollanti

250

Vaasan
oHuT kaura 100 %  
TaI oHuT  
kauraHerkku
6 kpl/215-225 g  
(5,56-5,81/kg)

Ilman Plussa-korttia  
1,59 ps (7,07-7,40/kg)

Atria

kaNaN oHueT  
FILeeLeIkkeeT
480-600 g (8,32-10,40/kg)

-21%
Plussa-kortilla

SUOMi

2 ps 419
pl

Kuura
suoMaLaIseT  
aIDoT sIIDerIT  
5,5 %
Kuiva Omena tai Rose 
0,33 l (12,70/l)

UUtUUS

Voimassa alkaen  
26.4.2021

Tavallista parempi ruokakauppa
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 10-21PUDaSJÄrvi

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

699
kg

erä

Tuore suPerIor
kIrJoLoHI

Kasvatettu, Ruotsi
Rajoitus 2 kalaa/talous

ras

Atria
kuNNoN arkI

LaaTIkoT
Maksa-, lihamakaroni- tai

lihaperunasoselaatikot
350-400 g (2,50-2,86/kg)

Rajoitus 3 ras/talous

199
kg

199
pkT

erä099
kg

199kg

VarHaIskaaLI
Suomi, säävaraus

VesIMeLoNI
Espanja

1.-Voimassa TO-LA 10.-12.6.

159pss

PullaPirtti
PeruNa-,  
kaura- TaI
oHrarIeskaNeN
6 kpl/270 g (5,89/kg)

Maitokolmio
MeIJerIVoI
500 g (3,98/kg)

Normaalisuolainen
Rajoitus 2 pkt/talous

sYÖNTIkYPsä
aVokaDo

2 kpl/320 g (6,22/kg) Peru

VIrIkeMuNa
M10 
10kpl/580g
(1,90€/kg) 100

ras

VIHreä 
VIINIrYPäLe rasIa 
500 g (3,98€/kg)

199ras

erä

Pudasjärven etsivänuoriso-
työn Kesäpaku liikkuu ke-
säkuussa Pudasjärvellä. 
Pakettiauton toiminta on 
suunnattu 13-29-vuotiail-
le kohtaamispaikaksi, joissa 
etsivä nuorisotyön ammatti-
laiset kohtaavat nuoria siel-
lä, missä he aikaansa viettä-
vät. Kesäpakun mukana on 
mm. pelejä, joita saa käydä 
pelailemassa. Etsivä nuo-
risotyöntekijöiden kanssa 
voi jutella ajankohtaisista 
asioista, kysyä neuvoa esi-
merkiksi työ- tai kouluasioi-

hin liittyen tai tulla muuten 
vain viettämään mukavaa 
kesäpäivää. Paku liikkuu 
noin kaksi kertaa viikossa. 
Pakun kuljettajille voi esit-
tää toiveita, mihin paketti-
autolla ajetaan milläkin ker-
ralla. Kannattaa siis ottaa 
etsivä nuorisotyöhön Juha 
Mertalaan tai Sari Pietilään 
Instagramin kautta tai pu-
helimella. Pakun voi tilata 
käymään vaikka omalla ky-
lällään. 

Pudasjärvi-lehti

Etsivien kesäbaku kohtaa nuoria eri kylillä

Pietarilan rannassa vierailulla.

Kesäbakun syötteen kylätalolla vierailun yhteydessä nuorilla oli myös yhteistä pelaamista.
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Anna äänesi vaikuttaa

Juho
Kellolampi
maanviljelijä, valtuutettu

28

PUDASJÄRVI ON VIHREÄ

97

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

Raili Riihiaho 
saateltiin vapaalle Hirsikampuksella
Pudasjärvellä pitkään kou-
lunkäynninohjaajana toimi-
nut Raili Riihiaho jäi eläk-
keelle Hirsikampukselta. 
Apulaisrehtori Juha Pätsin 
puheeseen Raili vastasi rii-
min sanoin:

On ollut ilo tehdä tätä 
työtä ja minulla oli onni 
myötä, kun kaupunki aikoi-
naan kirjoilleen otti ja se-
hän oli vuonna ysi viis mi-
nulle (1995) kuin lottopotti. 
Työkkärin kautta silloin pes-
tin sain ja vuonna ysi kuus 
(1996) avointa paikkaa eri-
tyiskoululle hain. Olin iloi-
nen niin, kun minut haas-
tatteluun kutsuttiin ja neljän 
joukossa toimeen valittiin!

Työn ohella alan ammat-
titutkinnon hankin ja kah-
dessa vuodessa sain laajan 
tietopankin. Tietoa ja taitoa 
tarvitaankin kyllä, jotta oppi-
laiden kanssa osaa oikein toi-
mia, pitää järjestystäkin yllä! 
Pikkuhiljaa kokemusta työs-
tä minulle karttui, oppilaat 
kukin tasollansa opintiellä 
varttui. Erityiskoulu Kuren-
alan kouluun yhdistyi, kun 
Aimo-rehtori erityiskoululta 
ennen vuotta 2000 eläköityi. 

Vuonna ysi ysi (1999) päi-
vähoito kuvaan astui mul-
la ja itsenäisesti sain erityis-
lapsen kanssa toimeen tulla. 
Koulun jälkeen päivähoito-
työtä koululla tein ja aamui-
sin oppilaan kotoani kou-
luun vein. Vuosien kuluttua 
4H:n myötä, ei yksin tarvin-
nut tehdä päivähoitotyötä, 
sillä ryhmätoimintaan myös 
erityislapset pääsi muk-
kaan, eikä yksin päivähoito-
työssä toiminut meistä enää 
kai kukkaan. Myös kesäajal-
le riitti erityislasten päivä-
hoitohommaa ja uran alus-
sa olikin vain pari viikkoa 
kesälommaa. Erityisryhmi-
en kesäleiri oli joka vuosi sil-
loin ja toiminnassa mukana 

olin aamuin, päivin ja illoin. 
Kolmeksi päiväksi siellä Hil-
turannassa puuhaa riitti ja 
lasten vanhemmat meitä oh-
jaajia lastensa huolenpidos-
ta kiitti. 

Vuonna nolla kasi (2008) 
kaupunki APIP-toiminnan 
omakseen otti ja sehän oli 
työaikaan meille ohjaajille 
täyspotti. Vakituiset hom-
maa pyörittämään ryhtyi 
ja siihen kaikki halukkaat 
meistä silloin yhtyi. Yhdes-
sä on yritetty samaa sävel-
tä soittaa, kehittyä kovasti ja 
kaikki esteet voittaa. Persoo-
nia on pelissä ja niiden yh-
teensopivuus, tärkeää on yl-
läpitää hyvä työtoveruus! 
Luokkatyössä toimiessa ope 
vastuun kantaa, yhteistyös-
sä ohjaajalle tilaa toimia an-
taa. Toisen työn arvostus on 
voimavara suuri, siitä koi-
tuu paras tulos oppilaan par-
haaks juuri. 

Tätä työtä tehden kului 

Päivän lopuksi pidetyssä henkilökunnan kahvitilaisuudessa rehtorit ojensivat kaupungin ja henkilökunnan muistamiset.

Viimeisenä perjantaina raili haettiin töihin komeasti amerikanraudalla.

alaluokkien oppilaat ja henkilökunta muodostivat kunnia-
kujan.
kakskytkuus (26) vuotta. Ei 
aika mennyt suotta, sillä rep-
puun siirtyy monet muis-
tot koulumaailmasta; oppi-
misessa tukenut ja ohjannut 
niin monen monta lasta. 
Kohdannut koululaisten ilot 
ja surut, onnistumiset ja nii-
den murut. Tällä matkalla 
oppinut itsekin uutta, koke-
nut työn iloa ja hyvää työ-

toveruutta. Nuo ajat muis-
toissa pitkään pysyy; pian 
alkava elämänvaihe ...tottu-
mista se kysyy. Mutta jatkan 
matkaa kiitollisena kaikesta 
tästä, vaiherikkaasta työelä-
mästä! 

Tämän riimittelyn pää-
tänkin nyt juuri. Eipä muu-
ta kun Teille kaikille kiitos 
suuri! 

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Kuntavaalien varsinainen
vaalipäivä on tulevana

sunnuntaina 
13.6.2021

 
 

Äänestyspaikat ovat avoinna 
klo 9-20
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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 
11.-12.6.

MAANANTAI-ToRsTAI
14.-17.6.

189

150

695

100

499

149

495

349

249

1195 2 pkt/talous

kpl

199

prk

pkt kg

1000 359100

2 pkt/talous

kpl3 pkt

kg

100

179

100

100

319

prk

pkt

995
kg

100

199

kg

2 filettä/talous

1295
kg

pkt

pkt

199

299
kpl

ras

plol

895
kg 795 595

kg

115 059
kplkg

kg pkt

pkt

2 prk

ltk pss

pkt

pss

995,-

1395,-

729,-

699,-

899,-

179,-

199,-

180 295 395 550

1195 795 1395

3150 1690 1595

1295 1690 2990

MA-TI 14.-15.6.        KE-To 16.-17.6.

PE-To 11.-17.6.

Hartwall
PEPsI
MAxI 

1,5 l
sis. pantin

10 kpl

Saludo
KAhvI

450 g

PE 11.6.       LA 12.6.

Apetit
TwIN

PIzzAT
2x280 g

Kingis
JääTELö-

PUIKoT
78 g

Valio Hyvä 
suomalainen 
ARKI 
RUoKA
KERMA 2 dl

Valio
höRPPy
MEhU-
JUoMAT
1 l, sokeriton

Eldorado
PEKoNI
140 g
kevyesti 
savustettu

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUsTo- 
vIIPALEET 
400-500 g

Eldorado 
sPAghETTI
500 g

Valio
JogURTTI

1 kg

PullaPirtti
RUIsLEIKä-

LEIPä
330 g

sAToJA TARJoUKsIA 

JoKA PäIvä!

499

Kananpojan
PAIsTILEIKE

700 g
marinoitu

RAUTAosAsToLTAKEsäLEIKKEIhIN

Fazer
PULLAvA
285 g
muhkea

Keski
RINKELI
378 g
original

Atria
KAIsER- 
vURsTI
palana

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

JAUhELIhA
sIKA-
NAUTA
2 kg/tal.

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Kivikylän
gRILLERI
gRILLI-
MAKKARA
400 g

Arla vIILI, 
KEvyT vIILI 
tai 
1% vIILI 
200 g

PullaPirtti
voIsILMä-
PULLA

Atria XS
TExAs
gRILLIPIhvI
360 g

Valio
voI 500 g
normaali-
suolainen

Froneri
cLAssIc
JääTELö-
PUIKoT
90-100 ml

MAALAIs-
LIhA-
hyy-
TELö

Tuoreet
PoRsAAN
KyLJyKsET

HK
PURgERI 
100 g

Tuore
NoRJAN
LohI-
fILEE

Hyvä
NAUTA
JAUhE-
LIhA
rasvaa max 10%

Porsaan
gRILLI-
KyLKI
talon 
mausteella

ERä! Lalizas
PELAsTUs-
LIIvIT

2990
kpl

Suomalainen
ToMAATTI

3 prk

www.MTAvARATALo.coM - TUoTTEET/PALvELUT 
- vAPAA-AIKA - vENEET JA vENEILyTARvIKKEET

Seakign
soUTUvENE 450

Seakign
TAsAPERävENE 
410

Seakign
Iso KANooTTI

Päijän vENEET

Seakign 2,6hP 
PERäMooTToRI

Seakign 5hP 
PERäMooTToRI

Lake pro sähKö- 
PERäMooTToRI
työntövuoma 40 LBS

Lake pro sähKö- 
PERäMooTToRI
työntövuoma 50 LBS

KEsäIsIIN vEsILEIKKEIhIN

ERILAIsIA LAsTEN UIMA-ALTAITA
Puhallettava
UIMA-ALLAs
halkaisija
100 cm
yksisarvisen 
kuva

Sun
UIMA-ALLAs
halkaisija 150 cm
korkeus 25 cm

Bestway
UIMA-ALLAs
halkaisija 2,44 m
korkeus 46 cm

Bestway
UIMA-
RENgAs

Bestway
RANTA-
PALLo

sUKELLUs-
RENKAAT

sAIPPUA-
KUPLA-
Pyssy

Waterzone
vEsIPyssy
8+metriä

Waterfun
RITsA vEsI-
ILMAPALLoILLE

Palomies
vEsI-
TyKKIsETTI

Intex
PIzzA-
ILMAPATJA

Bestwey
vEsI-
LIUKUMATTo
5,49 cm

Paw patrol
UIMALAUTA

Airam cool 25 Eco
KyLMäLAUKKU
12/230v

9990
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Avoimet Kylät on kesä-
kuun toisena lauantaina 
järjestettävä valtakunnal-
linen tapahtumapäivä, jol-
loin sadat kylät ympäri 
Suomea kutsuvat tutustu-
maan toimintaansa ja jär-
jestävät tapahtumia. Ta-
pahtuman järjestäjinä ovat 
yhteistyössä Suomen Kylät 
ry, maakunnalliset kyläyh-
distykset, paikalliset yhdis-
tykset ja muut aktiivit. 

Siuruan Kylä ry. järjes-
tää Avoimet Kylät tapahtu-
mapäivän lauantaina 12.6. 
kyläyhdistyksen omista-
malla varastoalueel-
la (Siuruantie Ke-
husmaan talon 
vieressä). Ta-
pahtuma-
päivän 
tarkoituk-
sena on 
saada kai-
kenikäi-
siä kyläläi-
siä, perheitä 
ja muita asias-
ta kiinnostuneita 
osallistumaan ja toimi-
maan yhdessä. Rakennam-
me yhdessä muun muassa 
ötökkähotelleja ja linnun-
pönttöjä. Rakennustarvik-
keisiin varattu materiaali 
on maksutonta - neuvontaa 
ja apua saa rakennuspuu-
hiin tarvittaessa. Mikäli et 
halua rakentaa ötökkäho-
tellia ja kuitenkin haluaisit 
sen itsellesi hankkia – niin 
valmiita hotelleja voi ostaa 
tapahtumapäivän aikana. 

Useat ihmiset eri puo-
lella laajaa kyläaluetta ovat 
antaneet luvan kylvää niit-
tykukan siemeniä mailleen 
ja se toteutetaan yhdes-
sä maanomistajien kanssa. 

Niittykukan siemenien kyl-
väminen on tärkeää, sillä 
kaunis kukkaniitty toimii 
ravinnonlähteenä ja suojai-
sana paikkana kaikille pik-
ku ötököille ja pölyttäjille. 
Mehiläiset ja muut pölyttä-
vät hyönteiset ovat elintär-
keitä ihmisten lisäksi myös 
luonnon monimuotoisuu-
delle. Ilman pölyttäjiä suu-
rin osa maailman kasveis-
ta ei pystyisi lisääntymään, 
jolloin ihmisten sekä usei-
den lintulajien ja pien-
eläinten ravinnonsaan-
ti vaikeutuisi. Kotipihojen 

marjapensaat ja he-
delmäpuut, sekä 

peltoviljelmät 
ja luonnon-

marjat ku-
ten hilla 
tuottavat 
huomat-
tavas-
ti enem-

män satoa, 
kun paikal-

la on pölyttä-
jiä, sekä värikkäi-

tä perhosia. 
Opastusta annetaan 

hyötykasvien viljelyyn ja 
kukkakasvien kasvattami-
seen pölyttäjille vain kel-
lo 11–12 välisenä aikana, 
koska ajankäyttö opastajal-
la on rajallinen. Lapsille on 
piirustuskilpailu, aiheena 
on tietenkin ötökät. Tapah-
tumapäivässä on myytä-
vänä kahvia, pullaa, mak-
karaa ja teemaan sopivasti 
vihreitä hattaroita. Kaike-
nikäiset tervetuloa! 

Siuruan Kylä ry

Kirkkoneuvosto päätti hel-
mikuun kokouksessaan 
asettaa myyntiin Hilturan-
nan alueen vakituisen asu-
misen seitsemän rakennus-
paikkaa, sekä Haapokarin 
alueen myymättä olevan ra-
kennuspaikan. Hilturannan 
tonteista numero 2, 3, 5 ja 6 
tuli määräaikaan mennessä 
tarjoukset, jotka ovat selväs-
ti alle tavoitehinnan, joten 
tarjoukset hylättiin alhaisen 
hinnan takia ja tonttien 2, 3, 
4, 5, 6 ja 7 myyntiä jatketaan 
kiinteistövälittäjän toimes-
ta normaalina kiinteistöväli-
tyskauppana.

Hilturannan tontista nu-
mero yksi pinta-ala on noin 
1,8 hehtaaria tuli tarjous-
kaupan määräaikaan men-
nessä tarjouksia, joista kor-
kein tarjous oli 20 100 euroa. 
Haapokarin tontista nume-
ro kahdeksan noin hehtaa-
rin tontista tuli tarjouskau-
pan määräaikaan mennessä 
vain yksi 5000 euron tarjous. 
Tontin arvoa merkittäväs-
ti heikentää tontin reunas-
sa kulkeva sähkölinja, joka 
vaatii noin 20 metrin suo-
jaetäisyyden rakennuksiin. 

Lisäksi tontti on ollut aikai-
semmin myynnissä Kiin-
teistöneliöllä, jolloin ei saa-
tu yhtään tarjousta. 

Seurakunnalla on Tuu-
lijärvellä neljä tonttia, jotka 
olisivat tiekunnan perusta-
misen, tien kunnostuksen 
ja kaavamuutoksen jälkeen 
valmiita laitettavaksi myyn-
tiin. Selvityksessä on tul-
lut ilmi, että Tuulijärven 
tonttien tilan Pappila 5:62 
kulkuoikeudet ovat puut-
teelliset, joten kulkuoikeu-
det on päivitettävä kiinteis-
töltä Oulu-Kuusamo tielle 
saakka. Tieoikeudet tarvi-
taan sekä metsänhoitoa, että 
mahdollisten tonttien 
myyntiä varten. Tieoike-
uksen saamiseksi tarvitaan 
MML:n yksityistietoimitus. 
Lisäksi selvityksessä on tul-
lut ilmi, että vesijohdon ve-
täminen maksaisi tonteille 
noin 35 – 40 000 euroa tont-
tien liittymämaksujen li-
säksi. Jätevesien käsittelyn 
osalta kaupungin teknisen 
puolen kanta on, että tont-
tien jätteenkäsittely voidaan 
toteuttaa kiinteistökohtai-
sesti ilman keskitettyä vie-

märiä. Päätettiin hakea Pap-
pilan tilalle kulkuoikeuden 
Kuusamontieltä saakka ja 
jättää tietoimitushakemuk-
sen maanmittauslaitoksel-
le. Kaavamuutoshakemus-
ta ei jätetä. Neuvosto arvioi 
tietoimituksen jälkeen tont-
tien myymistä nykyisellä 
kaavalla eli vapaa-ajan tont-
teina.

Seurakunnan tonttien 
myynnin lähtökohtana on 
ollut kaupungin elinvoi-
maisuuden parantaminen 
ja olla tarjoamassa omalta 
osaltaan hyviä vakituisen 
asumisen rakennuspaikko-
ja. Seurakunnan talous on 
tasapainossa, joten sen takia 
seurakunnan ei ole tarvetta 
myydä omaisuutta, tarken-
taa talouspäällikkö Timo 
Niskanen.

Lapsiasiahenkilöt
Lapsivaikutusten arvioin-
ti eli LAVA on työkalu ja 
menetelmä, jolla seurakun-
nan toimintaa ja päätök-
sentekoa punnitaan lasten 
ja nuorten (alle 18-vuotiaat) 
edun näkökulmasta. Lap-
siasiahenkilöt ovat apuna 

lapsivaikutusten arvioinnin 
tekemisessä. Lapsiasiahen-
kilön tehtävänä on edistää 
lasten ja nuorten näkökul-
mien huomioimista päätök-
senteossa ja toiminnassa. 
Lapsiasiahenkilöiksi nimet-
tiin vuosiksi 2021-2022 Tiina 
Inkeroinen ja Mervi Kesti.

Kolehtisuunnitelma hy-
väksyttiin heinäkuun alus-
ta 2021 vuoden loppuun. 
Jumalanpalveluksissa sekä 
muissa seurakunnallisissa 
tilaisuuksissa voidaan ke-
rätä kolehti kirkon ja seu-
rakunnan toiminnan sekä 
niiden tehtävää vastaavi-
en tarkoitusten tukemi-
seksi. Kolehtisuunnitelma 
koskee seurakunnan juma-
lanpalveluksia, jotka viete-
tään pyhäpäivän jumalan-
palveluksena ja toteutetaan 
kirkkokäsikirjan pääjuma-
lanpalveluksiin tarkoitetun 
kaavan mukaan. Seurakun-
nassa voi olla useita pää-
jumalanpalveluksia, jois-
sa kaikissa on noudatettava 
määrättyjen kolehtien suun-
nitelmaa. 

Pudasjärvi-lehti

Hilturannan, Haapokarin ja Tuulijärven 
tonttien myynnit esillä kirkkoneuvostossa

Avoimet Kylät 
tapahtumapäivä 

Siurualla

Iso-Syötteelle tuleva loma-asuntokohde 
nyt ennakkomarkkinoinnissa

Kiinteistö Oy SkiStar Syöte 1-2, loma-asuntoja 
eturinteiden juurelle.

Samira Group Oy:n jo hy-
väksi havaittu konsepti 
tuodaan nyt Iso-Syötteelle. 
Ensimmäinen 25 loma-asun-
non vaihe on tarkoitus 
käynnistää keväällä 2022. 
Yhteensä loma-asuntoja tul-
laan tekemään Iso-Syötteen 
ytimeen kahdessa vaihees-
sa noin 50. 

Kiinteistö Oy SkiStar 
Syöte tullaan toteuttamaan 
suosituksi osoittautuneel-
la tavalla, jossa pienempiin-
kin asuntoihin tulee aina 
oma sauna, vaatteidenkui-
vauskaappi sekä täysin va-
rusteltu keittiö. Tarvittaessa 
saa myös täydellisen varus-
telupaketin avaimet käteen 
periaatteella. Loma-asunnot 
soveltuvat myös pidempiai-
kaiseen käyttöön toiseksi 
kodiksi ja niihin on mahdol-
lista saada kaikki kodin mu-
kavuudet.

Samiran loma-asunto-
jen suosio on perustunut 
siihen, että huolimatta sii-

tä ostaako asunnon omaan 
käyttöön vai sijoitukseksi, 
hyvin suunniteltujen pohja-
ratkaisujen ansiosta asunto-
jen ylläpitokulut ovat mah-
dollisimman pienet. Tämän 
lisäksi asuntojen lämmitys 
tulee tapahtumaan maaläm-
möllä.

Jokaiselle asunnolle tu-
lee oma autopaikka. Lisäk-
si asukkaiden käyttöön tu-
lee yhteinen grillikota. 

Loma-asuntojen koot 
vaihtelevat saunallisista yk-
siöistä jopa kolmen makuu-
huoneen tilavaan lomako-
tiin.

Sijainti ytimessä  
palvelujen vieressä
Aivan loma-asuntokohteen 
viereen tulee uusi safaritalo 
ja myöhemmässä vaiheessa 
hotelli sekä muita matkailua 
tukevia palveluja. Yhdes-
sä kaikki nämä uudet sekä 
jo valmiina olevat hank-
keet tulevat muodostamaan 

Iso-Syötteelle erittäin toimi-
van sekä viihtyisän keskus-
tan, jossa kuitenkin tulee 
säilymään vetovoimainen 
lomailun rauha.

Kohde rakennetaan osit-
tain Romekievarintien pääl-
le, joten sijainti ei tästä enää 
parane. Tulevaisuudessa lii-
kenne ohjataan uuden Ollu-
kantien kautta alueen takaa. 
Sijainti mahdollistaa autot-
toman loman, koska kaik-
ki tarvittava löytyy välittö-
mästä läheisyydestä. Näin 
ydinalue rauhoittuu vain 
kevyelle liikenteelle ja rin-
teiltä sekä laduilta lomailija 
pääsee suksilla suoraan lo-
ma-asunnolleen.

Rinteet ja ladut ski-in 
Ski-out etäisyydellä
Latu kulkee aivan rakennet-
tavan kohteen vierestä, rin-
teet ovat ski-in ski-out etäi-
syydellä ja kelkka- sekä 
ulkoilureititkin ovat ihan 
lähettyvillä. Maastopyöräi-
lyä harrastavalle mahdollis-
tetaan kohteen pihamaalle 
pyöränpesupaikka.

Perheet ja etäily
Asuntoja suunnitellessa on 
huomioitu myös lapsiper-
heet. Osasta asuntoja löytyy 
jopa vaatehuone vaatteiden 
säilytystä varten tai muu-
hun omistajalle tarpeelli-
seen käyttöön. Tämän lisäk-
si myös etätyöskentely on 
mahdollista sopivien huo-
neratkaisujen myötä. 

Jokaiselle löytyy Kiinteis-
tö Oy SkiStar Syöte –koh-
teesta sopiva lomakoti. Si-
jainnin ansiosta lomailija 
voi tauottaa hiihtonsa ja las-
kettelunsa pitämällä välillä 
etätyötauon käyttämättä yh-
tään turhaa aikaa siirtymiin 
asuntonsa ja harrastustensa 
välillä. Myös lapset voivat 
turvallisesti kulkea asun-
non ja rinteiden välillä auto-
liikenteen siirryttyä uudelle 
Ollukantielle.

Kohteen ennakkomark-
kinointi on aloitettu ja osa 
asunnoista on jo varattu.

Samira Group Oy 
tiedotus 

Havainnekuva iso-syötteelle rakennettavasta uudesta loma-asuntokohteesta. ensimmäinen 25 loma-asunnon vaihe on 
tarkoitus käynnistää keväällä 2022.
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Pukuloistoa ja nuorten riemua 
vanhojen tansseissa Hirsikampuksella

Hirsikampuksella valta 
vaihtuu tavallisesti lukio-
laisten keskuudessa perin-
teisesti potkiaisten, penkka-
reiden ja vanhaintanssien 
kautta. Abit potkitaan ku-
vainnollisesti ulos lukiosta, 
jolloin kakkosluokan opis-
kelijoista tulee koulun van-
himmat. Koronan vuoksi 
nämä perinteiset tapahtu-
mat muuttuivat tänä vuon-
na. 

Vanhojen tanssit järjes-

tettiin tänä vuonna Pudas-
järven lukiossa helmikuun 
sijaan torstaina 3.6. Tuo-
mas Sammelvuo -salissa. 
Pukuloisto oli jälleen ker-
ran mahtava. Polonesia, ci-
capo ja kehruuvalssikin 
sujui leikiten. Päivällä tans-
seissa oli yleisönä lukiolai-
set ja 9.-luokkalaiset. Tanssit 
striimattiin ja muut yläluo-
kat ja alaluokat katsoivat 
ne luokissa. Illalla vieraiksi 
oli kutsuttu läheiset ja ystä-

vät, maksimissaan 10 henki-
löä tanssijaa kohden. Myös 
tämä striimataan kaupun-
gin YouTube-kanavalla. Pa-

reja oli yhdeksän. Harjoit-
telu oli aloitettu jo syksyllä, 
mutta se keskeytyi talvella, 
kun lukio oli etäopetukses-

sa. Ohjauksesta vastasivat 
liikunnanopettajat Jari Outi-
la ja Mikko Raappana. 

Pudasjärvi-lehti, 
kuvat Janne Salmela.
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Ammattikoulusta valmistuneille on hyvin töitä Pudasjärvellä

Koulutuskuntayhtymä 
OSAOsta valmistui 2061 
uutta ammattilaista ajanjak-
solla 1.8.2020 – 28.5.2021. 
Valmistuneet ovat suoritta-
neet ammatillisen perustut-
kinnon, ammattitutkinnon 
tai erikoisammattitutkin-
non. Valmistuneiden kevät-
juhlia vietettiin OSAOn yk-
siköissä perjantaina 28.5.

OSAO:n Pudasjärven 
yksiköstä perustutkinnon 
suoritti 44 henkilöä, ammat-
titutkinnon 10 henkilöä, lä-
hiavustaja-koulutuksen on 
suorittanut yhdeksän henki-
löä ja tutkinnon osia suorit-
taneita muita kolme henki-
löä, Valma-koulutuksen on 
suorittanut 17 henkilöä. Val-
mistuneita oli siis kaikkiaan 
83 henkilöä. 

Pudasjärven yksikön reh-
tori Keijo Kaukko iloitsi Pu-
dasjärven yksikön ykkösiksi 
tulemisesta OAMK:n posi-
tiivinen organisaatiokyse-
lyssä koko Suomessa sekä 
siitä, että kuluneen luku-
vuoden aikaa talous saatiin 
tasapainoon. 

-Ammatillisen koulutuk-
sen tehtävänä on olla vai-
kuttavaa eli työllistävää ja 
jatko-opintoihin suuntaa-
vaa. Vaikuttavuuteen kuu-
luu myös paikkakunnan 
elinkeinoelämän kokema 
hyöty, mitä on ammatti-
taitoisen työntekijän saan-
ti ammatillisen koulutuksen 
kautta. Meillä Pudasjärvellä 
on tällä hetkellä hyvin töitä 
valmistuville opiskelijoille, 
kaikilta eri aloiltamme, tote-
si Kaukko. 

Kaukon mukaan Pudas-
järven kaupungin ja OSAO 
Pudasjärven yksikön mah-
dollisuus turvata tulevai-
suuttaan on kehittää yhdes-
sä niitä tekijöitä, jotka luovat 
kunnan veto- ja pitovoimaa. 

-Tässä tehtävässä mei-
dän pitää ylläpitää ja ke-
hittää osaamista, jota ra-
kennetaan yhdessä alueen, 
yritysten ja muiden toimijoi-
den kanssa. On myös huo-
lehdittava siitä, että mark-
kinoimme oikein ja hyvin 
työpaikkoja sekä varmista-
mamme positiivisen mieli-
kuvan niin kunnastamme 
kuin OSAO Pudasjärven yk-
siköstä. Yhtenä ratkaisuna 
tähän OSAO Pudasjärven 
yksikössä on suunniteltu 
aloitettavaksi vuoden 2022 
aikana uudet korjausraken-
tamisen opinnot sekä sote-
puolen uudet päänavaukset Liiketoiminnan perustutkinnosta valmistuneet.

Lähihoitajien lupaus.

Mette ja netta.

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, valmistuneet.

sähköalan perustutkinnosta valmistuneet ja pari edelleen opiskelijaa ilman todistusta.

Valmasta valmistelleet.

mm. lapsiin ja nuoriin liitty-
viä, totesi Kaukko.

OSAO Pudasjärven 
yksikkö ammattiin  
valmistuneet 
1.8.2020–31.5.2021
Hevostalouden perustut-
kinto, ratsastuksenohjaaja: 
Kallunki Nea Kristiina. 

Matkailualan perustut-
kinto, matkailupalvelujen 
tuottaja: Huttunen Karolii-
na, Mylly Minna, Ruuska-
nen Erika, Vähäkuopus Sai-
ja. 

Hevostalouden ja mat-
kailualan perustutkinnosta 
valmistui tällä erää viimei-
set opiskelijat. 

Liiketoiminnan perus-
tutkinto, merkonomi: Haa-
pa-aho Senni, Hettula Pin-
ja, Illikainen Hanna, Määttä 
Raija, Peltoniemi Saana, 
Skyttä Nette, Stenius Janet-
te. 

Puuteollisuuden perus-
tutkinto, sahaprosessinhoi-
taja: Ahmadi Nabi, Fadhil 
Mohamed, Hintsala Perttu, 
Mohamed Nuur Jamaal.

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto, lähihoitaja: 
Koivukangas Maarit, Kokko 
Riikka, Korpi Kati, Laakko-
nen Laura, Lauri Niina, Lo-
hilahti Saila, Mertala Aini, 
Pitkänen Mariia, Pulkka-
nen Päivi, Rantala Hanna, 
Sarajärvi Leenakaisa, Save-
la Aija, Tiihonen Outi, Tork-
kola Piia, Tuohimaa Minna, 
Vähäkuopus Miia.

Sähkö- ja automaatio-
alan perustutkinto, säh-
köasentaja: Huitsi Jesse, 
Ibrahimi Ali, Kaarre Jyri, 
Pubal Martin, Raivio Jaak-
ko, Riahi Ramzi, Ruotsalai-
nen Juha, Satokangas Leevi, 
Silfver Jaakko, Vähäkuopus 
Teemu.

Kasvatus- ja ohjausa-

lan ammattitutkinto, kou-
lunkäynnin ja aamu- ja il-
tapäivätoiminnan ohjaaja: 
Alatalo Paula, Hemmilä Ja-
nita, Kauppi Virve, Koivula 
Jenni, Raiskio Raili, Sarajär-
vi Anu, Tolonen Henna, Tu-
runen Leila.

Stipendit  
valmistuneille
Senioriopettajat Mertala 
Aini, lähihoitaja, Pudasjär-
ven kaupunki Raija Määt-
tä, merkonomi ja Kaarre 
Jyri, sähköasentaja, LC Pu-
dasjärvi Peltoniemi Saa-
na, merkonomi, LC Hili-
mat Korpi Kati, lähihoitaja, 
OP Pudasjärvi Pubal Mar-
tin, sähköasentaja, Super 
Koivukangas Maarit, lähi-
hoitaja, Tehy Juurikka Hei-
di, lähihoitaja, Puumiesliit-
to Mohamed Nuur Jamaal, 
sahaprosessinhoitaja ja Ah-
madi Mohammed Nabi, sa-
haprosessinhoitaja, Virka-
miessäätiö Hintsala Perttu, 
sahaprosessinhoitaja, Poh-

jolan voima Raivio Jaakko, 
sähköasentaja, Koillis-poh-
janmaan maataloudellis-
ten koulujen oppilasrahasto 
Nea Kallunki, ratsastuksen-
ohjaaja. 

Syksyllä alkavat  
koulutukset
Syksyllä alkaviin perustut-

kintoihin on ollut hakijoi-
ta hyvin. Jäljellä olviin opis-
kelupaikkoihin on avoinna 
jatkuva haku puuteollisuu-
den ja sähkö- ja automaa-
tioalan perustutkintoihin. 
Myös Valma-koulutukseen 
on haku auki. Puuteolli-
suuden perustutkintoon on 
muutama paikka avoinna 

myös työvoimakoulutukse-
na. Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkintoon opiskelu-
paikat ovat tällä erää täyn-
nä. Jos opiskelu kiinnostaa, 
kannattaa aina ottaa yhteyt-
tä suoraan Pudasjärven yk-
sikköön ja kysyä avautuvis-
ta opiskelupaikoista. 
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Lampaisen Hellin 
tyttären evakkotaival
Äitini Anna Hellin Mati-
naho os. Leinonen syntyi 
Vatajärven Lammasniemes-
sä 9.1.1919 Sihveri Kustaan 
ja Ida Karoliina os. Korka-
lo tyttärenä. Evakkotaival 
Kuusamosta taittui Pudas-
järven kautta kohti Yli-Iin 
Tannikylää, jossa majoitut-
tiin Porkkalan pihapiiriin. 
Myöhemmin osa perheestä 
suunnisti Raaheen, Salois-
ten Arkkukariin.

Kertoessani äitini evak-
kotaipaleesta ja kotiutumi-
sestaan minua ohjaa jokin 
syvä kutsumus siihen, että 
tässä on aihetta enempään-
kin. Siksi kirjoitan nyt tätä 
tarinaa, joka perustuu par-
haiten isosiskojeni muis-
toihin sekä tätini ja lapsuu-
den naapureiden tarinoihin, 
höystettynä omiin mieliku-
viin ja koettuihin hetkiin. 

Äitini oli kaunis nuori 
nainen tullessaan evakkoon 
Tannikylään. Minulle ra-
kas isoisä Kaarlo, kutsuma-
nimeltään Kalle, oli metsän-
vartijana vaimonsa Kreetan, 
vanhaäitini kanssa tottunut 
palkollisiin, joten evakko-
porukasta löytyikin nuori 
Hilda Amalia. ”Miksi et va-
linnut sitä pyöriäposkisem-
paa” ihmetteli ja kyseli pian 
kaksikymppinen Aukku 
poikansa. Pikaisten järjeste-
lyjen jälkeen asia hoituikin 

Hilkka Parkkisenniemi 70 v:
Lammasniemestä Parkkisenniemeen 

ja Anna Hellistä tuli Matina-
hon perheen palvelija. Van-
haäitini Kreta, Pajulan Rep-
pa, joksi naapurimme häntä 
kutsuivat, huomasi syksyn 
aikana pienen ”teerenpelin” 
nuoren Hellin ja poikansa 
Aukun välillä ja ehdottikin 
heille naimakauppaa. 

Hilkka kolmantena 
tyttärenä perheeseen
Häät vietettiin ja morsian jäi 
miniäksi Polvisuolle odotta-
maan sotaan lähtevää Auk-
ku sulhastaan. Aikansa 
kestettiin ja ilo olikin suu-
rimmillaan, kun esikoisty-
tär syntyi lokakuussa 1941 
sodasta palanneen nuoren 
isän syliin. Perheen perus-
taminen vaati tuolloinkin 
suurta intoa, luottamusta 
sekä rakkautta. Elämä jatkui 
Siuruajoen ylittävässä lossin 
hoitajan mökissä. Perhee-
seen syntyi toinenkin tyttö. 

Monien vaiheiden jäl-
keen koti perustettiin Huh-
talaan ja talon nimeksi tuli 
Koivula. Lapsikatras kasvoi 
jälleen tytöllä, allekirjoitta-
neella Hilkalla. Vielä yhden 
tyttären syntymisen jälkeen 
syyskuussa vuonna.1953 
isäkin sai toivomansa po-
jan. Noihin aikoihin raken-
tui oma kotimme Huhtalan 
kankaalle.

Sydämeni sykkii, kun 
ajattelen hetkeä, jolloin per-
heemme sai oman kodin. 

Meidän elämämme; oma 
koti, leikit, isoisä Kallen sun-
nuntaivierailut ”uskovais-
ten pastillien” kanssa, koulu 
opettajineen sekä monet so-
rakakut, nelimaalit, kilpai-
lut, tanhukurssit ja lapsuu-
den sekä nuoruuden aika 
ja lumous. Sunnuntai-il-
lan seuramatkat Oijärvelle 
noin kuudentoista kilomet-
rin päähän pyöräillen siten, 
että minä istuin isän pyö-
rän tangolla ja sisko tarakal-
la. Äidillä velipoika omal-
la tarakalla. Sitten syntyivät 
”pikkutytöt”, kuten äiti kut-
sui. Meillä oli hyvä, rakasta-
va ja turvallinen perhe evak-
konuoren ja kanta-asukkaan 
muodostamana, Matinaho. 

Moskovan tansseista 
aviomies
Lapsuuteni ja nuoruuteni 
oli luottavainen ja turvalli-
nen. Meidät opetettiin työn-
tekoon. Huvituksiin, ku-
ten tansseihin, pääsi vasta 
rippikoulun jälkeen. Niin-
pä suvulle olikin yllätys, 
kun minä jouduin Pudas-
järven Asmuntin sinisilmäi-
sen pojan pauloihin heti en-
simmäisten ”Moskovan” 
tanssien jälkeen. Rakkaus 
roihusi niin, että 19-vuotiaa-
na minusta tuli rouva Park-
kisenniemi, tuttavallises-
ti Hilu, koska anoppini oli 
myös Hilkka. Ilmankos mie-
heni esitteli minut leikkisäs-

Hilkka Parkkisenniemeä muistettiin viime kaupunginval-
tuuston kokouksessa hänen äskettäin olleen 70-vuotis-
merkkipäivän johdosta.

ti tuttavilleen: ” Vaimo-
ni on noita …. Tannikylän 
tyttöjä. Mieheni työn vuok-
si perhe perustettiin ”saman 
katon alle” asutustilan lisä-
siipeen. Kymmenen vuoden 
sisällä perhe kasvoi kahdel-
la poikaviikarilla ja tänään 
minulla, leskinaisella on li-
säksi kaksi miellyttävää mi-
niää sekä kuusi lastenlasta. 
Unohtaa ei sovi myöskään 
nykyään niin muodikasta 
personal traineria, Urho koi-
raa. Hoidossani oleva pojan 
koira kyllä pitää huolen mi-
nun kuntoilustani sekä seu-
ranpidosta. 

Asuinympäristöni, Siu-
ruan kylä on ollut aina aktii-
vinen ja yhteistyö haluinen. 
Niinpä minäkin jumppa-
sin kaikilla neljällä koulul-
la parisen kymmentä vuot-
ta. Osallistuimme erilaisiin 
yhteisiin tapahtumiin omal-
la kylällä, mutta myös koko 
kunnan alueella. Samaan ai-
kaan opiskelin kasvatus-
tieteen maisteriksi ja tein 
laajemminkin erilaisia vä-
liaikaisia työtehtäviä mm. 
opetusalalla, Kelalla ja työ-
voimatoimistossa. Politiik-
kaan lähdin mukaan ensim-
mäisen kerran -80 luvulla 
ollen ensin kulttuurilauta-
kunnan jäsen ja myöhem-
min myös valtuutettu. Yh-
deksän työvuoden keikka 
Ranualla keskeytti ko. teh-
tävät, mutta 2012 leskek-

si jäätyäni ja ystävieni hou-
kuttelemana ryhdyin jälleen 
valtuustoehdokkaaksi ja 
tässä olen. Kahden valtuus-
tokauden jälkeen lupauduin 
vielä ehdokkaaksi. 

Minulle keskeinen Vete-
raanityö ja ennen kaikkea –
naisten ja perheiden elämä 
kotirintamalla on muotou-
tunut tärkeäksi viimeisten 
vuosien aikana. Kokoam-

me juuri kirjaa saamastam-
me aineistosta. Toivon, että 
mahdollisimman moni pu-
dasjärvinen ja lähialueen 
asukas ja mökkiläinen huo-
mioisi hankkeemme. 

Sydämen asialla yhdessä 
eteenpäin

Hilkka Parkkisenniemi 

Tili- ja veroasiaintoimisto A. Repola Oy toiminut 30 vuotta 
– muutoksia toimintaan tulossa
Tili- ja veroasiaintoimisto A. 
Repola Oy:ssä Mäntytie 6:ssa 
juhlittiin maanantaina 31.5. ja 
tiistaina 1.6. yrityksen perus-
tamisen 30-vuotista taivalta 
täytekakkukahvein. Yrityk-
sen perustaja Aila Repolalle 
alan kokemusta on kertynyt 
yli 40 vuotta, sillä ennen omaa 
yritystä Repola ehti työsken-
nellä kahdeksan vuotta Hele-
na Karppisen tilitoimistossa 
ja kaksi ja vuoli vuotta Pudas-
järven Osuuskaupassa kont-
toripäällikkönä/ pääkirjan-
pitäjänä. 

Aivan aluksi Aila työsken-
teli yrityksessään neljä vuotta 
lähinnä yksin perheenjäsen-
ten jonkin verran avustaessa 
häntä. Sittemmin yrityksen 
vahvuus on noussut kolmeen 
siten, että lomienkin aikana 
on ollut kaksi henkilöä töissä. 

Nykyinen yhtiökumppa-
ni Merja Herukka tuli työ-
harjoitteluun lokakuussa 
2018 opiskellessaan Rovanie-
men Ammattikorkeakoulus-
sa Tradenomiksi ja heti sii-
nä vaiheessa alettiin puhua 
mahdollisuudesta, että Merja 
jossain vaiheessa alkaisi yh-
tiökumppaniksi. Vakituinen 
työsopimus allekirjoitettiin 
toukokuussa 2019 sen jälkeen, 

Pudasjärven Yrittäjät kävivät onnittelemassa pitkäaikaista jäsenyrittäjää. aila repola toi-
mii myös yrittäjäyhdistyksen hallituksessa sekä rahastonhoitajana. onnittelukukkien 
kanssa yrittäjät Merja Herukka ja aila repola sekä yrittäjäyhdistyksen hallituksesta Pek-
ka Kinnunen ja Markku Knuuttila. tili-ja veroasiaintoimisto a. repola oy:tä pyöritetään kol-

men henkilön voimin. Yrittäjinä ovat aila repola ja Merja 
Herukka sekä kirjanpitäjänä sanna tuovila (edessä). 

kun Merja oli saanut opinton-
sa päätökseen. 

-Alusta alkaen olen opet-
tanut Merjaa sekä kirjanpitä-
jän tehtävään että myös vas-
taamaan toimiston hoidosta 
kokonaisvaltaisesti. Yrityk-
sen kolmas työntekijä San-
na Tuovila aloitti vakituise-
na työntekijänä elokuussa 
2016. Sannallekin tarjosin 
myös mahdollisuutta alkaa 

osakkaaksi toimistoon, mut-
ta hän on halunnut mie-
luummin pysyä työntekijä-
nä. Tällä hetkellä omistamme 
Merjan kanssa osakkeet puo-
liksi, mutta jatkossa minul-
la on tarkoitus luopua kaikis-
ta osakkeista siinä vaiheessa, 
kun tulen eläkeikään, kertoo 
Aila. 

Palkattuna työntekijänä 
osapäiväisesti Aila on luvan-

nut jatkaa niin kauan kuin 
pää pelaa, mutta työajoista 
tullaan sopimaan aina tilan-
teen mukaan. Taustatuke-
na Merjalle Aila on luvannut 
olla aina tarvittaessa niin 
kauan kuin Merja tuntee tu-
kea tarvitsevansa.

-Syksystä 2020 yritykses-
sä on ollut muutosten aikaa, 
kun olemme siirtyneet käyt-
tämään uutta kirjanpito-oh-
jelmaa Accounter Finago 
Oy:n Procountoria, joka pe-

rustuu isolta osin sähköiseen 
tietojärjestelmään. Tosin siitä-
kin löytyy myös Procounter 
tallennus, jossa valtaosa mei-
dän asiakkaistamme on vie-
lä tällä hetkellä. Sekin on 
kuitenkin hyvin erilainen oh-
jelma kuin entinen meidän 
rakastamamme Tikon, selvit-
tää Aila. 

Projekti Accounter Fingon 
kanssa kestää kuluvan kuun 
loppuun. 

-Heinäkuun alusta huo-

kaisemme kuukauden pari 
ja sitten alamme katsella uu-
sia toimitiloja ja kaikkea sii-
hen liittyvää. Muitakin uu-
distuksia ja muutoksia meillä 
on suunnitteilla, mutta tilitoi-
miston palvelutarjonta ja toi-
mintatapa pyritään pitämään 
ennallaan jatkossakin, ker-
tovat yrittäjäkumppanukset 
Aila ja Merja. 

Heimo Turunen
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Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui torstaina 
27.6. Hirsikampuksen juhla-
salissa. Valtuuston puheen-
johtaja Mari Kälkäjä lausui 
ilonsa siitä, että mukava on 
kokoontua kasvotusten use-
an Teams etäkokouksien jäl-
keen. Mukana oli 23 varsinais-
ta ja neljä varavaltuutettua.

Kokouksen alussa muis-
tettiin Juha Heikkilää 10.4. 
olleen 60-vuotismerkkipäi-
vän johdosta. Hilkka Park-
kisenniemi huomioitiin 17.4. 
olleen 70-vuotismerkkipäi-
vän johdosta. Henna Kosa-
mo oli saanut tyttövauvan 
ja huomioitiin vauvalahjalla. 
Usean kauden valtuutettuna 
ollut Aune Ekdahl on muut-
tamassa pois paikkakunnal-
ta ja sen johdosta jättämässä 
myös valtuustotyöskentelyn. 
Häntä muistettiin kukkakim-
pulla. Valtuuston varapu-
heenjohtaja Sointu Veivolle 
luovutettiin tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistön viime 
itsenäisyyspäivänä myöntä-
män Suomen valkoisen ruu-
sun ritarikunnan 1 luokan 
mitalin kultaristein. 

Kiitospuheessaan Aune 
Ekdahl korosti, että yhteis-
työssä on voimaa.

-Pudasjärvellä on hyvä 
paikka asua, yrittää ja tehdä 
töitä.

Päivitetty hallinto-
sääntö hyväksyttiin
Valtuusto hyväksyi päi-

vitetyn hallintosäännön, 
joka astuu voimaan elo-
kuun alusta. Mirka Väyry-
nen käytti puheenvuoron 
Perussuomalaisten valtuus-
toryhmän puolesta todeten, 
että nyt ollaan ujuttamassa 
ylivihreää ideologiaa kau-
pungin hallintosääntöön, 
eikä sitä tule hyväksyä. Val-
tuustoryhmä esitti, että yh-
teisövaliokunnan keskeiset 
tehtävät osiosta poistetaan 
kohta ”kestävien elintapo-
jen edistäminen; pyrkimys 
hiilineutraalisuuteen, luon-
tokohteiden vaaliminen ja 
luonnon monimuotoisuu-
den edistäminen”. Valio-
kunnan tehtävissä tulee 
edelleen säilyttää kirjaukset 
”lähipalveluiden kehittämi-
nen” ja ”lähiruoan käytön 
lisääminen”.

Äänestyksessä esitys sai 
taakseen Perussuomalais-
ten neljän äänen lisäksi Kari 
Tykkyläisen äänen ja vara-
valtuutettu Irma Inget ää-
nesti tyhjää eli hallituksen 
esitys hyväksyttiin äänin 21-
5, 1 tyhjä. 

Hallintosääntö on kun-
nan hallinnon ja toiminnan 
keskeinen ohjausväline, jota 
nyt päivitettiin. Muutokse-
na hyväksyttiin uuden val-
tuuston toimikauden al-
kaminen elokuun alusta. 
Valiokuntatyöskentely on 
ollut käytäntönä kahden 
valtuuston toimikauden 
ajan kolmen valiokunnan 

mallilla. Tulevalla valtuus-
tokaudella tulee olemaan 
vain kaksi valiokuntaa; Yh-
teisövaliokunta ja Hyvin-
vointivaliokunta. Kummas-
sakin on seitsemän jäsentä 
ja jokaisella on henkilökoh-
taiset varajäsenet. Samal-
la myös valtuuston varapu-
heenjohtajien määrä putoaa 
kolmesta kahteen varapu-
heenjohtajaan. 

Taloudessa ei  
erityisiä  
huolenaiheita
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen esitteli talousarvion 
toteutumisen tammi-maa-
liskuun ajalta. 

-Ei ole noussut esil-
le asioita, jotka aiheuttaisi-
vat erityistä huolenaihet-
ta. Kaupunginhallitus on 
käsitellyt ensi vuoden ta-
lousarvion raameja ottaen 
huomioon talouden tasapai-
nottamisohjelman, kertoi Ti-
monen.

Kaupunki on onnistu-
neesti usean vuoden ajan 
tukenut yhdistyksien hank-
keiden toteutumista eri suu-
ruisilla puskurilainoilla. 
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
mosen mukaan kaikki lainat 
on maksettu takaisin määrä-
ajassa. Kysyntää on ollut sii-
nä määrin, että hallituksen 
esityksestä päätettiin 50 000 
euron lisämäärärahasta tä-
män vuoden puskurilainoi-
hin. Samalla hyväksyttiin 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa useita muistamisia

Livokas ry:lle Osallisuudel-
la työkykyä -hankkeen to-
teuttamiseen lainaa 142 200 
euroa. 

Valtuusto myönsi eron 
valtuutetun tehtävästä ja 
päätti kutsua jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi valtuutetuksi 
varavaltuutettu Matti Ala-
talon. Tarkastuslautakun-
nan tehtävästä myönnettiin 
myös ero ja tilalle valittiin 
Hilkka Parkkisenniemi. 

Kokouksen alussa muis-
tamisten jälkeen kuultiin va-
liokuntien katsaukset. Vii-
me Pudasjärvi-lehdessä oli 
uutiset Sointu Veivon joh-
tamasta Hyvinvointivalio-
kunnan kokouksesta sekä 
Eero Oinas-Panuman johta-
masta Yhteisöllisyysvalio-

juha Heikkilää muistettiin 60-vuotismerkkipäivän johdosta kaupungin standartilla, lah-
jalla ja kukkakimpulla. 

Hilkka Parkkisenniemi sai muistamiset 70-vuotismerkkipäivän kunniaksi. toisaalla leh-
dessä on julkaistu Hilkan elämäntarinaa.

eero oinas-Panuman ja sointu Veivon valiokuntakatsauk-
set julkaistiin viime viikon Pudasjärvi-lehdessä valiokun-
takokousuutisten muodossa. 

aune ekdahl piti kiitospuheen jättäessään kolmannen kauden lopulla valtuustotyöskentelyn paikkakunnalta muuton vuoksi. 

Kaupunginjohtaja tomi timonen luovutti sointu Veivolle 
itsenäisyyspäivän kunniamerkin. 

Henna Kosamoa muistettiin 
vauvalahjalla.

kunnan viimeisestä kokouk-
sesta. Kari Tykkyläinen piti 
Elinympäristönvaliokunta-
katsauksen, joka julkaistaan 

tässä yhteydessä. 

Heimo Turunen
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Kalat ja kalatuotteet kävivät kaupaksi Aittojärvellä

Aittojärvellä on järjestetty 
lahnaralli vuosien ajan Eija 
ja Eino Taavitsaisella ja pi-
hapiirissä. Tänä vuonna oli 
jo toinen vuosi, kun perin-
teinen kalatapahtuma jou-
duttiin toimimaan pienellä 
porukalla ja jakamaan kalo-
jen ja kalatuotteiden myyn-
tipäivät kahdeksi. Kuitenkin 
halusimme, että kahdeksan 
vuotta vanha tapahtuma jat-
kuisi ja ehkä jo ensi vuonna 
voisimme toimia normaalis-
ti. Kalastajina toimivat ai-
kaisempien vuosien tapaan 
Ari Isola ja Eikka Taavitsai-
nen. 

Kevät oli surkea, mutta 
luonto piti pintansa ja hauen 
kudusta taas alettiin kalas-
tus. Pakkaseen saatiin hy-
vin haukifileitä ennen kuin 
säynävät aloittivat kutunsa. 
Lahnaakin alkoi tulla ja Ari 
sai purkitettua niin haukea, 
säynävää ja lahnaakin.

Parin viikon kalastuskau-
si oli rankkaa, koska säät ei-

savustusuuni.eija ja sisar oili

Maahanmuuttajat. 

Kalervo, silja, Venla ja Krista pienin.

ari isola ja eikka taavitsainen.

vät suosineet. Parina aamu-
na kalastajat tulivat märkinä 
sisälle ja pudottivat vaat-
teensa pirtin lattialle ja vaih-
toivat äkkiä kuivempaa 
päälle ja minulla oli kiire 
saada kahvi valmiiksi hyti-
seville miehille.

Lahnaa tuli välillä liikaa-
kin, mutta niille oli ottajia-
kin. Monena vuonna olem-

me antaneet ylimääräiset 
kalat maahanmuuttajille, he 
kun haluavat teurastaa ka-
lansa omalla tavallaan. Niin 
tänäkin vuonna, maksua ei 
heiltä ole otettu.

Myyntipäivä perjantaina 
28.5. alkoi kylmänä ja mie-
timme mahtaako ketään tul-
lakaan. Mukavasti vanhoja 
tuttuja tuli ja kauppoja teh-

tiin. Kahvitus ja lohikeitto 
lämmittivät mukavasti, ja 
niin kuin aina, mukavaa yh-
dessäoloa ja tarinan kerto-
jia riitti.

Toinen lauantaina päi-
vä alkoi hieman lämpimäm-

min ja asiakkaita kertyi mu-
kavasti ja yhdessäolo oli 
rattoisaa, kun aurinkokin al-
koi lämmittää.

Kun tulosta laskettiin, 
niin olimme päässeet hie-
man parempaan kuin edel-

lisenä vuonna. Mutta eniten 
lämmitti ihmisten kehumi-
set, että joku jaksaa pitää täl-
laista kylätapahtumaa pys-
tyssä!

Eija Taavitsainen

Kari Tykkyläinen piti kau-
punginvaltuuston kokouk-
sessa Elinympäristövalio-
kunnan katsauksen, jossa 
hän lausui kiitokset valio-
kunnan 98 prosentin osal-
listumiskiinnostuksensa 
vuoksi. 

Se on merkki siitä, että 
kaupungin kehittäminen 
kiinnostaa. Valiokunta kes-
kustelee teknisistä ja ra-
kennuspoliittisista asioista 
ympäristön hoitoa unohta-
matta, antaa konkreettisia 
neuvoja hallitukselle val-
tuustoon vietäväksi, eikä 
uhrata liikaa aikaa haa-
veiluun tulevaisuudesta. 
Meillä on pyöritetty liiken-
neympyröitä suuntaan jos 
toiseen. Teiden ali on men-
ty ja pohdittu mahdollisim-

man turvallisia ja esteettö-
miä ratkaisuja asukkaiden 
liikkumiseksi. Tuntuu, että 
nyt kun kaikki näyttävä ra-
kentaminen Pudasjärven 
keskustassa alkaa olla jo 
puoleksi valmista, olisiko jo 
sivukylien asumismahdolli-
suuksien tutkimisen vuoro. 
Vai käykö niin, että sivuky-
liltä ei enää tulevaisuudes-
sa pääse nauttimaan teiden 
huonon kunnon takia kes-
kustan taajaman palveluis-
ta. 

Kevään aikana elinym-
päristön ruodinnassa ovat 
olleet Elyn armoilla olevat 
kyläkyltit. Opasteita saa, 
jos sille on näkyvät ja tuot-
tavat perusteet ja tiehoito-
kunnat hoitavat osoitteiden 
päässä olevat yhteydet kun-

toon. Kaupungin keskus-
taan on kuitenkin tehtävä 
vetovoimaisia ja ekologisia 
asuntoalueita, että saadaan 
loputkin sivukyläläiset lä-
hiöitymään joko Rimmin-
kankaan tai Nivankankaan 
uusille asuntoalueille. Mei-
tä eläkeläisiähän riittää. Tar-
vitaan kuitenkin lisääntyviä 
nuoria pareja eli asunto-
ja tehdään, mutta asukkaat 
ovat vielä hakusessa.

Työpaikkoja tarvitaan 
maksamaan kaupungin ta-
loutta. Ei valtion tuilla näi-
tä palveluja ikuisesti rahoi-
teta. Kaupungin vetovoima 
tarvitsee positiivista näky-
vyyttä ja houkuttelevuut-
ta. Ei Pudasjärvelle kanna-
ta rakentaa Kempelettä tai 
Liminkaa, vaan Pudasjär-

velle pitää rakentaa Pudas-
järven kaupunki. Elinym-
päristövaliokunta on saanut 
vetäjäksi tomeran ja asioihin 
perehtyneesti suhtautuvan 
ja tutkivan nuoren tekni-
sen johtajan, joka on heittä-
nyt paljon kehittävää kes-
kustelua lisääviä asioita ja 
näin tehnyt valiokuntatyön 
mielekkääksi. Tekninen joh-
taja luottaa myös valiokun-
nan iloksi nuoriin arkki-
tehtiopiskelijoihin ja antaa 
heille mahdollisuuden täy-
dentää kaupunkimme tule-
vaisuuden strategiaa. 

No summasumrarum, 
sitten kun kaikki ulkoi-
set puitteet ovat valmiina, 
aletaan toivottavasti kyse-
lemään tauluja seinille ja 
veistoksia puistoihin. Eli-

Kaupungin vetovoima tarvitsee 
positiivista näkyvyyttä ja houkuttelevuutta

nympäristön puheenjoh-
tajana haluan kiittää valio-
kuntaa ja teknistä johtajaa 
yhteistyöstä ja koska en ole 

ehdolla kunnallisvaaleissa, 
en kehu itseäni, totesi Tyk-
kyläinen. 

Kari tykkyläinen käänsi suojavisiirin toisin päin valiokun-
takatsauksensa ajaksi. 
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Pudasjärvellä ennakkoäänesti 
reilut 30 prosenttia äänioiketuista
Kuntavaalit ovat meneil-
lään. Ennakkoäänestämässä 
saattoi käydä kahden viikon 
ajan 26.5.-8.6. Kaupunginta-
lossa saattoi käydä äänestä-
mässä joka päivä em. ajalla. 
Muutaman kerran oli myös 
äänestyspaikkana kaupun-
gintalon edustalla ollut telt-
ta. Sivukylillä oli useita 
äänestyspaikkoja ja kotiää-
nestysmahdollisuuttakin 
tarjottiin ja käytettiin. 

Kaupungintalon ennak-
koäänestyspaikan sulkeu-
duttua tiistaina 8.6. kello 18 
oli äänestysaktiivisuus Pu-
dasjärvellä 30,30 prosenttia. 
Siinä oli nousua, sillä edel-
lisen kuntavaalin ennak-
koäänestysaktiivisuus oli 
28,4 prosenttia. Oulun vaa-
lipiirissä päästiin 31,6 pro-
senttiin, joten Pudasjärvel-
lä jäätiin tästä hieman alle. 
Valtakunnallinen äänestys-

Kaupungintalossa oli tusinan verran henkilöitä, jotka vuorottelivat äänestysvirkailijoina. ensimmäisenä ennakkoäänes-
tyspäivän puolen päivään aikaan äänestäjiä palvelemassa olivat Marita timonen, Marie ikonen ja Lilja niemelä.

prosentti oli 33, joten Oulun 
vaalipiiri jäi taas tästä hie-
man. 

Pudasjärvellä äänestys-
aktiivisuus oli suurinta 7.-
8.6. päivinä. Muina päivi-
nä äänestysaktiivisuus oli 

tasaisen rauhallista. Tosin 
äänestyksen alkaessa kes-
kiviikkona 26.5. oli aluksi 
kaupungintalon aulassa jo-
noa ihan ulos saakka. 

Varsinainen äänestyspäi-
vä on sunnuntaina 13.6. HT

Pieni ele -keräys on vaalien aikaan äänestyspaikoilla ter-
veysjärjestöjen toimittama keräys vammais- ja terveys-
työn hyväksi. Pudasjärvellä keräyksestä vastaa kuusi eri 
yhdistystä. Keräysvarojen avulla järjestetään muun muas-
sa kuntoutusta, neuvontaa, apuvälineiden hankintaa, ver-
taistukiryhmiä sekä virkistystoimintaa. ensimmäisenä ää-
nestyspäivänä keräysvuorossa oli annikki Ylitalo invalidit 
ry:n edustajana. 

aino ja Paavo ervasti käyttivät äänestysoikeuttaan heti 
ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä ennen puoltapäi-
vää. He kertoivat yleensäkin äänestäneensä ennakkoon 
edellisissä vaaleissa.

Kuntaliitto on julkaissut 
kevään 2021 aikana Eri-
laistuva KuntaSuomi 2025 
kuntalaistutkimuksen 2020 
tuloksia. Kuntalaisille osoi-
tetut kyselytutkimukset 
koskivat kuntalaisten luot-
tamusta kunnalliseen pää-
töksentekoon, kuntalaisten 
tyytyväisyyttä perusope-
tukseen ja lukiokoulutuk-
seen, hyvän kotikunnan 
tekijöitä ja kuntalaisten 
tyytyväisyyttä kirjasto-, 
kulttuuri- ja taiteen pe-
rusopetuksen palveluihin. 
Tutkimukseen on osallis-
tunut 43 kuntaa eri puolil-
ta Suomea. 

Kuntalaisten luottamus 
kunnan päätöksentekoon 
ja päättäjiin on kohentunut 
valtakunnallisella tasol-
la vuosien 1996-2020 aika-

na keskiarvosta 2,70 keski-
arvoon 2,98 asteikolla 1-5. 
Pudasjärven vuoden 2020 
tulos 2,90, jäi vain hieman 
alle keskiarvon. 

Tyytyväisyyttä  
perusopetukseen ja 
lukiokoulutukseen 
Kuntaliiton tutkimuksen 
mukaan kuntalaiset ovat 
aiempaa tyytyväisempiä 
perusopetukseen ja lu-
kiokoulutukseen vuon-
na 2020. Palvelutyytyväi-
syys on kasvanut tasaisesti 
2000-luvun alusta lähtien 
sekä perusopetuksessa 
että lukiokoulutuksessa. 
Tutkimuksessa on mitat-
tu erikseen tyytyväisyyttä 
luokkien 1-6, luokkien 7-9 
ja lukiokoulutuksen osal-

ta. Valtakunnalliset kes-
kiarvot olivat 4,03 (luokat 
1-6), 3,91 (luokat 7-9) ja 3,9 
(lukiokoulutus) asteikol-
la 1-5. 

Pudasjärven vastaa-
vat luvut olivat 4,25 (luo-
kat 1-6), 4,24 (luokat 7-9) 
ja 4,14 (lukiokoulutus). Pu-
dasjärvellä perusopetuk-
seen ja lukiokoulutukseen 
ollaan siten keskimääräis-
tä tyytyväisempiä. Luok-
kien 7-9 osalta sijoitus oli 
ensimmäinen ja luokkien 
1-6 neljäs ja lukiokoulu-
tuksen osalta kahdeksas. 

Palvelut,  
asuinympäristö ja 
turvallisuus  
tärkeimpiä 
Kuntaliiton hyvän kotikun-

nan tekijöihin 2020 liitty-
västä tutkimuksesta tuli 
esille, että asuinympäristö, 
palvelut ja luonnonlähei-
syys ovat tärkeimpiä hy-
vän kotikunnan tekijöitä. 
18-29-vuotiaiden vastaajien 
kesken kolmeksi tärkeim-
mäksi tekijäksi nousivat 
palvelut, asuinympäristö 
ja turvallisuus. Tutkimuk-
sen mukaan nuoret pitävät 
turvallisuutta keskimäärin 
muita kuntalaisia useam-
min tärkeimpänä tekijänä 
hyvässä kotikunnassa. Sen 
sijaan esimerkiksi luon-
nonläheisyyttä tärkeimpä-
nä pitää noin 36 prosenttia 
nuorista, kun vastaavas-
ti eri-ikäisistä kuntalaisista 
46 prosenttia katsoo luon-
nonläheisyyden olevan tär-
kein tekijä. 

Tyytyväisyyttä  
kirjasto-, kulttuuri- ja 
taiteen perusopetuk-
sen palveluihin 
Kuntaliiton tutkimuksen 
2020 mukaan kuntalais-
ten tyytyväisyys kulttuu-
ri- ja vapaa-ajan palvelujen 
hoitoon on hyvin vahval-
la tasolla kaiken kokoisissa 
kunnissa ympäri Suomen. 
Kokonaisarvioksi muodos-
tui 4,15 asteikolla 1-5. Kysei-
siin palveluihin lukeutuvat 
kirjasto-, kulttuuri- ja tai-
teen perusopetuksen palve-
lut sekä kansalais- ja työvä-
enopistot, liikuntapalvelut 
ja nuorisopalvelut. 

Pudasjärvellä keskimää-
räistä tyytyväisempiä oltiin 
kirjastopalvelujen hoitoon, 
kirjastopalvelujen saata-

vuuteen/saavutettavuuteen 
ja taiteen perusopetukseen. 
Kansallisella tasolla 91 pro-
senttia kantaa ottaneista ar-
vioi oman kuntansa kirjas-
topalvelujen olevan hyvin 
hoidettuja. Kulttuuripalve-
luja hyvin hoidettuina pitää 
73 prosenttia kantaa otta-
neista. Myös arviot liikun-
tapalvelujen hoidosta olivat 
hyvin myönteisiä. Moni-
puoliset ja toimivat palvelut 
toimivat myös vetovoima-
tekijänä uusille asukkaille 
sekä esimerkiksi kesäasuk-
kaille. 

Tarkempiin tuloksiin 
voi tutustua osoitteessa: 
www.kuntaliitto.fi/tiedot-
teet/2021 

Anu Koivusaari, 
Pudasjärven kaupunki

Kuntaliiton erilaistuva kuntasuomi 2025 kuntalaistutkimuksen tuloksia

Mitä luvata, kun kaikki on 
luvattu? Mitä sanoa, kun 
kaikki on sanottu? Mitä toi-
voa, jos toivo on menetetty? 
Vai onko sittenkään? Kunta-
vaaleissa äänestetään tule-
vaisuudelle ja siihen aivan 
itseä lähelle. Maailmaa voi 
muuttaa pienin teoin ja pal-
jon pieniä, hyviä tekoja on 
lopulta valtava muutos.

Maan povesta kasvaa 
hyviä ituja, joiden on hyvä 
kasvaa ja kukoistaa, kun 
tarjotaan aikaa, ajatusta, 
kohtuullinen määrä luon-
nonmukaista lannoitus-
ta, puhdasta vettä ja hyvää 
tuulta auringon valon ohel-
la. Hyvän kasvuun tarvi-
taan terveitä siemeniä, oikea 
paikka ja kasvurauhaa. Sitä 
satoa niittää, mitä kylvää.

Puolustan luonnonih-
meitä ja ihmisiä pieniä nii-
tä, joilla ei omaa ääntä vielä 
ole. Puolustan yhdenvertai-
suutta ja tulevaisuutta, niin 
että sitä rakennetaan kes-
täväksi sekä taloudellisesti 
että hyvinvoinnin näkökul-
mat huomioiden. Puolustan 
kulttuuria ja sen tuomaa hy-
vinvointia. Siispä puolustan 

myös sinua, hyvä lukijani.
Pyrin ihmisenä raken-

tamaan osaltani oikeuden-
mukaista elonkirjoa pudas-
järveläisille, täällä käyville, 
oleville ja pysyville, jotta 
täällä on tulevaisuudessa 
kaikkien hyvä olla yhdessä 
ja sovussa, maailman tuulis-
ta huolimatta. 

Kohti kestävämpää Pu-
dasjärveä, siinä haluan olla 
satasella mukana, lasten 
ja luonnon tulevaisuuden 
vuoksi.

Kirjoittaja on koulutuk-
seltaan medianomi AMK, 
media-assistentti, palvelu-
muotoilija ja parturi. Per-
heeseen kuuluu neljä kou-
luikäistä lasta, puoliso ja 
koiratovereita.

Pudasjärven Pintamolta,

Hanne 
Vähäkuopus
kuntavaali-
ehdokas, 
Vihreät 

Ps. Iijoen vesi on elämän 
vesi, vaalitaan ja hoidetaan 
sitä. 

Kohti kestävämpää 
Pudasjärveä!PUDASJÄRVI ON VIHREÄ
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Irma Inget (sit.)
opettaja, eläkeläinen

Kurenalus
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Tapio Lievetmursu (sit.)
ammatillinen opettaja, 

eläkeläinen
Sarakylä
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Sanna Parkkila
palkanlaskija

Kipinä
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Hanne Vähäkuopus
medianomi, tuotekehittäjä

Pintamo
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MORGONDAGENS PUDASJÄRVI ÄR GRÖNT

Pudasjärveläisiä golffarei-
ta osallistui tiistaina 8.6. 
Suomen golfsenioreiden 
Pohjois-Suomen aluetou-
rin 1. osakilpailuun Katin-
kullan Nuas-kentällä. Ki-
sassa pelattiin yksi kierros 
tasoituksin. Kentän par on 
72. 

Tuloksia:
Luokka M70 hcp: 5. Kin-

nunen Pekka 72 nettotu-
los / 98 lyöntiä, 14. Rinne 
Pauli 78 / 98, 23. Illikainen 
Matti 84 / 92.

Luokka M65 hcp: 13. 
Jussila Jari 77 / 97, 16. Juu-
rikka Matti 78 /92.

Kaikki tulokset www.
suomengolfseniorit.fi. AN

Senioreille menestystä 
Katinkullassa
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Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 8.6. Nivankan-
kaan uuden asuinalueen 
suunnittelu liittyy kuntastra-
tegian 2017 – 2027 strategisiin 
linjauksiin sisältyvän hirsi-
rakenteisten pientaloalueiden 
toteuttamiseen. Strategialla 
pyritään mm. asukkaiden yh-
teisöllisyyden lisäämiseen ja 
lämminhenkisten hirsiraken-
teisten asuinympäristöjen 
muodostamiseen. Arkkitehti 
Aliisa Pöytäkivi esitteli suun-
nitelman kokouksessa. Hal-
litus päätti ryhtyä laatimaan 
asemakaavan Nivankankaan 
alueelle.

Pudasjärven vuokratalot 
Oy on käynnistämässä asuin-
talon suunnittelua Syötteen 
alueella työskentelevien kau-
sityöntekijöiden asuntotilan-
teen helpottamiseksi. Kaava-
luonnos sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma päätet-
tiin asettaa nähtäville ja pyy-
tää niistä tarvittavat lau-
sunnot. Kaavan on laatinut 
arkkitehti Heini Kaskela.

Asemakaavan osittainen 
muutos/ Kurenalan eteläi-
sen osan asemakaava/Var-
sitien alueelta on arkkitehti 
Noora Kela laatinut luonnok-
sen pohjalta 18.05. päivätyn 
asemakaavaehdotuksen, jon-
ka kaupunginhallitus päät-
ti asettaa nähtäville ja pyytää 
siitä tarvittavat lausunnot.

Tilan Metsäpirtti omista-
jat esittivät kaupungille Ku-
renalan pohjoisen osan ase-
makaavan muutosta tilan 
Iijokeen rajoittuvan palstan 
osalta, siten että siihen muo-
dostuu omakotitalon raken-
nuspaikka. Hakemukseen 
suhtauduttiin myönteises-

ti ja päätettiin ryhtyä muut-
tamaan Kurenalan pohjoisen 
osan asemakaavaa tilan Met-
säpirtti osalta hakemuksen 
mukaisesti.

Metsähallitus on esittä-
nyt kaupungille, että tämä 
ryhtyisi toimenpiteisiin ase-
makaavan muuttamiseksi 
hallinnassaan olevalle kort-
telin 73-75 alueelle. Suunnit-
telualueelle päätettiin ryhtyä 
laatimaan kunnallistekniik-
kaa viitesuunnitelman ja ta-
voitehinta-arvion mukaisesti 
yhteistyössä Metsähallituk-
sen kanssa.

Varhaiskasvatuksen 
ja kansalaisopiston 
maksuista
Varhaiskasvatuksen asiakas-
maksuja alennetaan korotta-
malla maksujen perusteena 
olevia tulorajoja 31 prosent-
tia. Lisäksi sisaruksilta pe-
rittäviä maksuja alennetaan 
siten, että toisesta lapsesta 
perittävä maksu on 40 pro-
senttia (nykyisen 50:n sijaan) 
nuorimman lapsen lasken-
nallisesta kokoaikaisen var-
haiskasvatuksen maksusta. 
Eduskunnan päätöksen mu-
kaisesti asiakasmaksulain 
muutokset tulevat voimaan 
elokuun alusta. Nuorimman 
lapsen kokoaikainen varhais-
kasvatusmaksu on korkeim-
millaan 288 euroa/kk. Ikä-
järjestyksessä nuorimmasta 
seuraavasta lapsesta kokoai-
kainen varhaiskasvatusmak-
su on 115 euroa/kk.

Päätettiin hyväksyä Pu-
dasjärven lukion opetus-
suunnitelma. 

Kansalaisopiston maksu-
jen perusteita on tarkistettu 

viimeksi kaupunginhallituk-
sessa viime vuoden huhti-
kuussa. Nyt hyväksyttävänä 
olevissa maksuissa on huo-
mioitu valtuuston hyväksy-
män sopeuttamisohjelman 
edellyttämät säästöt, jotka 
saavutetaan paitsi maksujen 
korotuksilla myös kurssioh-
jelman muutoksilla. 

Valtuuston toiminnasta
Kaupunginvaltuustokauden 
2017-2021 työskentelyn arvi-
oinnin mukaan kauden lop-
puvaihe oli hyvin poikkeuk-
sellinen koronapandemian 
vuoksi. Valtuustokausi jat-
kuu poikkeuksellisesti 31.7. 
saakka ja uusi valtuustokau-
si käynnistyy elokuun alusta. 
Tuleva valtuustokausi 2021-
2025 tulee olemaan myös 
monella tavalla poikkeuk-
sellinen. Uuden valtuuston 
aloittaessa työskentelynsä 
vallitsee todennäköisesti ko-
ronapandemia vielä ainakin 
jossakin määrin. Valmisteilla 
oleva sosiaali- ja terveyspal-
velujen uudistus vaikuttaa 
toteutuessaan merkittäväs-
ti paikallisen ja alueellisen 
tason toimintaan. Arvioin-
tikysely on toimitettu val-
tuutetuille ja raportti arvi-
oinnin tuloksista saadaan 
17.6. valtuuston kokouk-
seen. Hallitus esittää valtuus-
tolle suoritettavan tiedoksi 
valtuustokauden 2017-2021 
työskentelyn arviointi rapor-
tin tuloksista.

Rahoituskuvioita
Pudasjärven kaupungilla ol-
lut käytössään kuntatodis-
tusohjelma lyhytaikaista 
rahoitusta varten vuodes-

ta 2006 lähtien. Kaupungin 
maksuvalmiuden hoidon 
kannalta on hyvä olla usei-
ta vaihtoehtoja rahoituksen 
hankkimiseksi. Rahoitusta 
hankitaan kaupungin edun 
kannalta edullisimman tar-
jouksen mukaisesti. Kau-
punki päätti tehdä kunta-
todistusohjelmaa koskevan 
sopimuksen Handelsban-
kenin kanssa limiitin ollessa 
kaksi miljoonaa euroa.

Iinattijärven Nuorisoseu-
ra ry:n hankkeelle päätettiin 
myöntää puskurilainaa 1 875 
euroa. Laina maksetaan ta-
kaisin viimeistään vuonna 
2024.

Kuntastrategia
Kaupunginhallitus päät-
ti esittää valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy Pudas-
järven kaupungin päivite-
tyn kuntastrategian. Vuo-
den 2022 talousarvion sekä 
taloussuunnitelmavuosien 
2023-2024 raamin valmistelu 
on käynnistynyt, josta käy-
tiin linjakeskustelua. 

Vastuuhenkilöt  
valiokuntiin
Hallitus nimesi tulevan val-
tuustokauden valiokuntien 
vastuuviranhaltijoiksi hy-
vinvointivaliokuntaan ope-
tus- ja sivistysjohtaja Juha 
Holapan ja hyvinvointipääl-
likkö Outi Nivakosken sekä 
yhteisövaliokuntaan vastuu-
aihealueen perusteella hal-
lintojohtaja Seija Turpeisen, 
henkilöstöpäällikkö Heli 
Huhtamäen ja tekninen joh-
taja Janne Karhun.

Pudasjärvi-lehti

Uutta asuinaluetta kaavoitetaan Nivankankaalle

Vaalitilaisuuksia 
eri puolilla pitäjää

Keskustan kuntavaalieh-
dokkaat ovat kiertäneet ah-
kerasti eri Pudasjärven ky-
lillä tapaamassa äänestäjiä, 
kuuntelemassa heidän toi-

veitaan ja terveisiään sekä 
vastaamassa kysymyksiin. 
Kuvat Anni-Inkeri Törmä-
nen.

Livojokivarressa kyläkierroksella toukokuun puolivälissä 
oli mukana kansanedustaja Pekka aittakumpu. sarakylän 
koulun pihalla pidetyssä tilaisuudessa puhutti erityisesti 
tieasiat. Valtion teillä tehty peruskorjaus pari vuotta sitten 
on jättänyt paljon toivomisen varaa.

Yli-Livon pysäkille kokoontui väkeä Yli-Livolta ja Pärjän-
suolta. 

Livon koulun laavulle kokoonnuttiin reissun päätteeksi 
makkaran paistoon. Pitäjän elinvoima ja yrittämisen mah-
dollisuudet nähtiin tulevaisuuden kannalta merkittävinä 
asioina.

rytingin kaupalla kävi mukavasti porukkaa ja makkarat 
paistettiin kaupan pihalla kodassa. Mukana oli erityisesti 
livojokivarren ehdokkaita.

Perussuomalaisten tilaisuudessa vierailijoina 
kansanedustajat Jenna Simuna ja Ari Koponen

Perussuomalaiset ovat kier-
täneet ahkerasti pitäjää jär-
jestäen erilaisia vaalitilai-
suuksia. Lauantaina 5.6. 
vaalitilaisuudessa S-mar-
ketin edustalla olivat vie-
railemassa kansanedusta-
jat Jenna Simuna Oulusta 
ja Ari Koponen Tuusulas-
ta. Pudasjärveltä he jatkoi-
vat matkaa Taivalkoskelle 
ja Kuusamoon. Seuraavana 
päivänä heillä kierros jatkui 
Kuhmoon, Kajaaniin ja Pal-
tamoon. 

-Hienoa, että nyt pääsee 
kiertämään tilaisuuksia ja 
tapaamaan ihmisiä, kertoi-

vat Simuna ja Koponen.
Simuna painotti kunta-

vaalien olevan Suomen tär-
keimmät vaalit. Kunnissa-
han päätetään juuri sinun 
palveluista! Jos jättää äänes-
tämättä, valtuusto valitaan 
siitä huolimatta. Äänestä-
mättä jättämisessä purnaa-
minenkin menee hukkaan.

Koponen ehdotti; jos vi-
her-vasemmisto-keskus-
tahallitus jos ei ’nappaa’, 
silloin PS on loistava vaih-
toehto. 

Paikalla oli runsaasti 
kuntavaaliehdokkaita, jot-
ka myös käyttivät puheen-

vuoroja. 
-Jos haluat muutosta, sil-

loin täytyy äänestää muu-
tosta! PerusSuomalaiset 
ovat juuri sitä täällä Pudas-
järvellä!

Juontajina toimivat Kaisu 
Heikkinen ja Mirka Väyry-
nen. Kaikille tarjottiin gril-
limakkaraa, kahvia ja muun 
muassa kotitekoista leipä-
juustoa. Erilaista vaalimate-
riaalia oli myös esillä ja eh-
dokkaat olivat koonneet ja 
jakoivat myös omia materi-
aalipaketteja. HT

Kuntavaaliehdokas Kaisu Heikkinen toimi tilaisuuden juon-
tajana ja ehdokkaiden puheiden pitovuorojen jakajana.

Henna Kosamo kauppasi 
arpoja sekä jakoi vaaliesit-
teitä.

Kansanedustajat jenna simuna ja ari Koponen kuuntele-
massa kuntavaaliehdokas Hannu nissin paikallisia toivei-
ta ja terveisiä eduskuntaan. Koposen sylissä tilaisuuden 
tyytyväinen nuorin osallistuja, jenna simunan kahdeksan 
kuukauden ikäinen turo poika. 
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Luottamushenkilö on kuntalaisen asialla
Olen saanut olla useamman 
valtuustokauden luotta-
mushenkilönä edustamassa 
kaikkia kuntalaisia tasa-
puolisesti. Suureksi ilokseni 
olen kokenut sen, että kai-
ken ikäiset ja erilaisia nä-
kökantoja edustavat kunta-
laiset ovat rohjenneet yhä 
useammin ottaa yhteyttä 
ja kertoa itseään tai yhtei-
söään koskevasta hoidetta-
vasta asiasta. Kysymysten 
ja asioiden kertomisten mo-
nilukuisuuteen on varmas-
ti vaikuttanut valtuuston 
varapuheenjohtajuuteni ja 
hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtajuuteni. Hy-
vinvointivaliokuntahan kä-

sittelee ja tekee ohjausesi-
tyksiä laajalle kuntalaisten 
hyvinvoinnin alueelle. So-
siaali- ja terveyspuoli, var-
haiskasvatus- ja kouluasiat, 
vanhusten ja ikäihmisten 
hoito ja hoiva, nuoriso-, lii-
kunta-, kulttuuri-, päih-
de- ja mielenterveystyö 
sekä monet muut kunta-
laisten hyvinvointiin ja pal-
veluun liittyvät asiat ovat 
työllistäneet hyvinvointi-
valiokuntaa, esittelijöitä ja 
puheenjohtajaa kiitettäväs-
ti kuluneen neljän vuoden 
aikana. Koulukiusaamisti-
lanteen selvitystyö toteutet-
tiin sekä valiokunnan jäsen-
ten omalla haastattelutyöllä 

että asiantuntijoita kuule-
malla. Tulokseksi tästä työs-
tä kuntaamme perustet-
tiin koulupsykologin virka 
ja mielen tuen työntekijän 
pesti. Vanhustyön asioita 
aloitti selvittämään hyvin-
vointivaliokunnan perusta-
ma vanhustyönryhmä. Va-
litettavasti koronatilanteen 
takia hyvin alkaneen työn 
loppuun saattaminen siir-
tyy uuden hyvinvointivalio-
kunnan pohdittavaksi. Van-
hustyöhön ja työntekijöiden 
liittyvä seminaari ehdittiin 
kuitenkin järjestää ennen 
poikkeustilannetta. Näiden 
kahden vaikuttavan asian 
lisäksi hyvinvointivalio-

kunta on antanut vuosittain 
useita tärkeitä ohjausesityk-
siä ja lausuntoja, jotka ovat 
mukavasti tuottaneet posi-
tiivista tulosta. Valiokunnan 
ohjaus ja kannanotot ovat 
tulleet esille sähköisessä 
hyvinvointikertomuksessa 
ja muissa kuntalaisten hy-
vinvointiin ja elinvoimaan 
olennaisesti liittyvissä asia-
kirjoissa.

Keskusteluissa nuor-
ten, aikuisten ja ikäihmis-
ten kanssa luottamushenki-
lön tehtävistä ja vastuusta 
olen saanut kuulla hämmäs-
tyksen ja ihmettelyn sano-
ja siitä, miten paljon ja laa-
jasti luottamushenkilön on 

perehdyttävä kunnan ta-
louden ja eri hallintoalo-
jen erityisasioihin, jotta 
pystyy asiallisesti vastaa-
maan kuntalaisten kyselyi-
hin ja viemään hoidettavaa 
asiaa hyvillä perusteluilla 
vahvempaan käsittelyyn ja 
päätöksentekoon. Itse olen 
kokenut outojen ja vaikei-
denkin asioiden selvittelyn 
antoisaksi ja hedelmälliseksi 
työsaraksi. Ei ole tarvinnut 
kantaa huonoa omaatuntoa 
siitä, etten olisi vienyt jota-
kin asiaa käsittelyyn tiedon-
puutteen tai muun syyn tak-
sia. Luottamushenkilö on 
jokaisen kuntalaisen oikeu-
denmukainen asianhoitaja 

ja asianajaja. Tätä koen luot-
tamustehtävissäni olleeni ja 
tulen olemaan, jos kunta-
laiset kuntavaalissa antavat 
minulle mahdollisuuden 
luottamustoimien hoitami-
seen jatkossakin.

Kuntalaisia ja kanssani 
luottamustehtäviä 

hoitaneita arvostavasti 
kiittäen ja parasta 

tulevaisuutta toivottaen,

Sointu Veivo
Kuntavaali-
ehdokas, 
Keskusta

Liikunnalla opiskelu- ja työkykyä
Liikunnan terveysvaikutuk-
sista ja vaikutuksista opis-
kelu- ja työssäjaksamiseen 
on paljon tutkimusta ja käy-
tännön tietoa. Kuitenkin ter-
veyskyselyt ja -baromet-
rit kertovat karusti, kuinka 
esimerkiksi ammatillises-
sa koulutuksessa olevien 
nuorten liikuntatottumuk-
set ovat riittämättömät. Toi-
saalta he, jotka liikkuvat, 
liikkuvat paljon.

Samaan aikaan rapor-
toidaan opiskelijoiden vä-
symyksestä, poissaoloista, 
sairastavuudesta, opiske-
lumotivaation puutteesta, 

opiskelun keskeyttämisis-
tä. Asiaa voidaan tarkastella 
mm. opetuksen toteutuksen 
kautta; kuinka paljon pa-
nostetaan opiskelijan hyvän 
kunnon kehittymiseen, liik-
kumisen ilon herättämiseen 
tai jopa sen tukemiseen, että 
opiskelija saisi liikunnas-
ta osan päivittäistä itsehoi-
toaan. Liikunnan merkitys 
työkyvyn ylläpitäjänä tie-
detään, silti työkyvyn ra-
kentamiseen käytetään ope-
tuksessa entistä vähemmän 
liikunnan keinoja. 

Liikkumisen tulisi olla it-
sestään selvä asia, myös ar-

vostettu asia. Nuori haluaa 
olla hyväksytty ryhmässä, 
liikunta-aktiivisilla on tässä 
mainio tilaisuus kannustaa 
vähemmän liikkuvia. ”Mo-
poikäiset” syövät mielellään 
grilliruokia, pizzaa, juovat 
cokista ja energiajuomia. 
Tämä näkyy painonnousu-
na vähäisen liikkumisen ta-
kia. Tytöt panostavat hiuk-
siin ja meikkeihin, mutta 
eivät fyysiseen kuntoonsa, 
mikä näkyy myös. Aikui-
siän toimintakyky luodaan 
kasvuiässä ja sen eteen pi-
tää jonkin verran hikoilla ja 
hengästyä. 

Yhtenä mittarina omaan 
fyysisen kunnon arviointiin 
voidaan pitää sitä, jaksaa-
ko toimia opiskelu- tai työ-
päivän! Jos ei jaksa, ainakin 
kestävyyskuntoa voi epäillä 
heikoksi ja silloin pitää rea-
goida asiaan. Armeijaan as-
tuminen on muodostumas-
sa kynnykseksi, fyysistä 
kuntoa arvioitaessa. Nuor-
ten ”armeijakuntoon” pi-
tää kiinnittää huomiota jo 
terveystarkastuksissa, jotta 
erilaisia valmennuskursseja 
voidaan toteuttaa. Heikko-
kuntoiselle palvelusaika on 
piinaava, jopa terveysuhka.

Liikunta voi olla avain 
vuorovaikutukseen, oman 
pystyvyyden kokemiseen, 
itsetuntoon, onnistumi-
sen kokemukseen ja muu-
tokseen terveyden vaali-
miseksi. Samoja taitoja ja 
kokemuksia tarvitaan työ-
elämässä.

Pudasjärvelläkin voi-
daan tukea opiskelijoiden 
opiskelumotivaation säily-
mistä liikunnan, toiminnan, 
taiteen ja yhteisöllisyyden 
keinoin. Opiskelijoiden ryh-
mänvastaavat, opinto-oh-
jaajat ja opiskelijahyvin-
voinnin vastuuhenkilöt ovat 

tärkeässä asemassa vaiku-
tettaessa asenteisiin. Myös 
työelämän edustajien tulee 
kannustaa nuoria esimerkil-
lään luovuuteen, terveeseen 
itsestä huolenpitoon ja siten 
työkyvyn vaalimiseen.  

Paikkakunnallamme tar-
vitaan erilaisia osaajia eri-
laisiin tehtäviin. Kaikis-
sa tehtävissä on etua, kun 
työnhakijana osoittaa huo-
lenpitonsa itseään kohtaan. 

Katri Virtanen
kuntavaali-
ehdokas, 
Kokoomus 

Markus Lohi Tupaillassa 
Hirvaskosken Kartanossa
Suomen Keskustan varapu-
heenjohtaja, kansanedustaja 
Markus Lohi oli vieraileva-
na puhujana Keskustan jär-
jestämässä Tupaillassa per-
jantaina 28.5. Hirvaskosken 
kartanossa. Monipuolises-
sa puheenvuorossaan Lohi 
mm. kertoili, miksi Keskus-
ta on mukana hallitukses-
sa ja että polttoaineveroa ei 
kiristettäisi tämän hallituk-
sen aikana. Soteuudistuksen 
hän näki tarpeellisena, kos-
ka sen jälkeen on leveäm-

mät hartiat palvelujen tuot-
tamiselle. 

Maakuntajohtaja Pau-
li Harju käytti puheenvuo-
ron energia-asioista. Karta-
non monipuolista historiaa 
esitteli Matti Holmström. 
Kosken nuoret lampu-
rit Otto Holmström, 
Anne Holmström ja Kaisa 
Holmström kertoivat lam-
puriyrittäjyys kokemuksi-
aan nuorten yrittäjien nä-
kökulmasta. Tilaisuuden 
puuhaihmisinä ovat toi-

mineet Matti Holmström, 
Martti Räisänen ja kaupun-
ginvaltuutettu Paavo Kor-
tetjärvi, joka toimi illan 
juontajana. Lisäksi muka-
na oli yhdeksän Keskustan 
kuntavaaliehdokasta, jot-
ka osallistuivat vilkkaasti 
keskusteluun kahvittelun ja 
makkaroiden grillauksen ai-
kana. 

Pudasjärvi-lehti 

Keskustelu kävi vilkkaana grillimakkaroiden ja kahvitarjoilun lomassa. 

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kuntavaaliehdokkaiden kanssa yhteisessä 
kuvassa. Vasemmalta anni-inkeri törmänen, Kauko seppänen, Mari Kälkäjä, sointu Vei-
vo, jorma Kouva, Paavo Kortetjärvi, janne Majava, onerva ronkainen, Vesa riekki ja 
raimo tervonen. 

nuoret yrittäjät otto, Kaisa ja anne Holmström esittelivät Hirvaskoskella toimivaa lam-
puriyritystään. 
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Pudasjärven Perussuoma-
laiset ry on nostanut tär-
keimmäksi tavoitteekseen 
talouden kuntoon laittami-
sen. Aiemmin julkaistu kun-
tavaaliohjelma kiteyttää yk-
sinkertaisuudessaan sen, 
että kaikessa päätöksente-
ossa tulee kuntalainen aset-
taa keskiöön ja kaikesta yli-
määräisestä tai turhasta on 
luovuttava –tässä talouden 
tilanteessa on pystyttävä 
laittamaan asioita tärkeys-
järjestykseen. 

Peruspalveluiden saa-
tavuus ja laatu ovat kaiken 
perusta; kivijalka, jonka ym-
pärille toimiva arki muotou-
tuu. Perussuomalaiset ovat 
kiertäneet aktiivisesti ympä-
ri laajan pitäjän jo pitkän ai-
kaa. Kaikkialla esiin nousee 
kuntalaisten huoli perus-
palveluiden saatavuudesta 
kaupungin velkaantuessa. 
Pudasjärvellä lainat ja vuok-
ravastuut asukasta koh-
den ovat nyt 11 069 euroa 
ja konsernitasolla peräti 16 

376 euroa. Vertailun vuok-
si voi todeta, että vuonna 
2020 Suomen kuntien kes-
kimääräinen lainakanta oli 
3478 euroa /asukas. Jo nyt 
on nähty, että säästöjä ote-
taan leikkaamalla peruspal-
veluista ja toisaalta taas tu-
loja kasvatetaan maksuja ja 
veroja korottamalla. Kunta-
laisten huoli on täysin pe-
rusteltu, varsinkin, kun sa-
maan aikaan rahaa näyttää 
riittävän moniin muihin toi-
sarvoisiin kohteisiin. 

Pudasjärvi on varsin riip-
puvainen valtionosuuksista, 
kaupungin tuloista osuus 
on 52 prosenttia. Lasket-
taessa valtionosuuden mää-
rä asukasta kohden, sijoittui 
Pudasjärvi vuonna 2019 si-
jalle 285, kun vertailussa oli 
kaikki Manner-Suomen 295 
kuntaa. Valtionosuuksiin 
turvaaminen ei ole kestävää 
tulevaisuuden suunnittelua, 
niiden määrää on vaikea, 
jopa mahdoton, ennakoida. 
Väestön ja veronmaksajien 

vähentyessä voi kysyä, mil-
lä velat maksetaan ja palve-
luiden saatavuus turvataan? 
Väestömäärän keinotekoi-
nen lisääminen kiintiöpa-
kolaisia vastaanottamalla ei 
ole tähän asti lisännyt ve-
ronmaksajien määrää, eikä 
tule sitä tekemään jatkos-
sakaan. Ainoastaan palve-
luiden käyttäjät lisäänty-
vät. Työpaikkoja tämä toki 
kotouttamiseen tuo, mutta 
nämäkin työpaikat kustan-
netaan julkisen puolen va-
roista –siis veronmaksaji-
en pussista ja tätäkin kautta 
menot vain kasvavat.

Vastuullinen yhteisten 
varojen käyttö on kaupun-
kimme tulevaisuuden eli-
nehto. Toisinaan on kor-
viin kantautunut, ettei 
perussuomalaisilla ole tar-
jota vaihtoehtoja. Kyllä on. 
Olemme tuoneet niitä esil-
le eri toimielinten kokouk-
sissa, talouden tasapainot-
tamisryhmässä, samoin 
paikallisyhdistys on ottanut 

kantaa säännöllisesti paikal-
lislehtien palstoilla. Vaih-
toehtomme eivät vain ole 
kelvanneet tai ne on jätet-
ty käsittelemättä. Osin var-
masti siksi, ettei talouden 
kannalta välttämättömiin 
isoihin ja ikäviinkin päätök-
siin ole ollut rohkeutta ryh-
tyä.  

Kuten perussuomalai-
set ovat jo aiemmin use-
aan kertaan todenneet, uusi 
valtuusto on kovan paikan 
edessä. Talouden kuntoon 
laittaminen on aloitettava 
viipymättä, valtuustoon on 
tärkeää äänestää niitä hen-
kilöitä, joilta rohkeutta näi-
den päätösten tekoon löy-
tyy. Miltä arvopohjalta 
päätökset tehdään, on täy-
sin äänestäjien valinta. Sinä 
päätät –muista äänestää!

Mirka Väyrynen
kuntavaali-
ehdokas, PS  

On olemassa vaihtoehto

Olen seuraillut miten kaikki 
puolueet hokevat mantraa 
kylien tärkeydestä, mutta 
aikeet ovat rajoittuneet lä-
hinnä vaatimukseen tienpi-
dosta Kairan Kuituun.

Ihmiset haluavat asua 
perukoilla mahdollisim-
man pitkään, usein elämän-
sä loppuun asti. Silloin on 
edellytyksenä, että ihminen 
kokee olonsa turvalliseksi ja 
että hän saa riittävästi apua 
ja hoivaa omaan elämäänsä.

Tätä turvaamaan meidän 
pitää perustaa perhehoita-
jien verkosto (arvio 30), joka 
huolehtii oman alueensa 
vanhuksista, hoitamalla hei-
tä kodissaan tai menemäl-
lä hoidettavan kotiin. Hoi-
toa mahdollista myös jakaa 
kahdellekin hoitajalle.

Verkostoa voidaan täy-
dentää ohjaamalla ryhmä-
työmalleja (RYMY) pal-
velemaan perukoiden 
toimeentuloa ja asuttuna pi-
tämistä.

Inhimillisten tekijöiden 
lisäksi tätä tukee myös vah-
vat taloudelliset perusteet: 
1. kun hoiva muuttuu hoi-
doksi, niin hinta nousee 
moninkertaiseksi. 2. Tämä 
työllistää huomattavasti. 3. 
Rahat jäävät kokonaan alue-
talouteen. 4. Kaupungin 
velkaantuminen pienenee. 
Ihmisen muuttaessa vaikka-
pa uuteen hirsitaloon, oma 
asunto perukoilla jää tyhjäk-
si eikä siinä asuta lainkaan. 
Kaupunki on rakentanut 
uuden asunnon velkarahal-
la, niin lopputuloksena kau-

punki velkaantuu parisa-
taa tuhatta. 5. Sote siirtymän 
jälkeen työpaikat jäävät Pu-
dasjärvelle ja näin työllistä-
vät pysyvästi.

Sote siirtymä menee niin, 
että alkuun kaikki entiset 
sopimukset ovat voimassa 
kolme vuotta, jonka jälkeen 
voidaan aloittaa sopeutta-
mistoimet. Meillä olisi nyt 
hyvä aika kehittää perhe-
hoitoverkosto toimivaksi. 
Siirtymän jälkeen sille olisi 
maksaja kolmeksi vuodeksi. 
Kun verkosto on hioutunut 
toimivaksi ja perhehoita-
jat ovat paikallisia, niin so-
peuttamisellekaan ei ole mi-
tään tarvetta. Näin verkosto 
jatkaa ja antaa ihmisille tur-
vaverkon elellä kotikonnuil-
la niin pitkään kuin pystyy.

Kun perhehoitajat ovat 
verkostoituneet alueellises-
ti, niin he pystyvät helpos-
ti järjestämään toisilleen 
vapaita ja ovat hoidettavil-
le tuttuja. He pystyvät hel-
posti järjestämään myös 
omaishoitajille heidän ki-
peästi tarvitsemia vapaita. 
Kotihoidon tarve vähenee 
huomattavasti, etenkin jos 
joillakin perhehoitajilla on 
koulutusta hoitaa niitäkin 
tehtäviä osaltaan.

Olen miettinyt miten 
tämä pitää toteuttaa. Teh-
dään Pudasjärvestä myös 
perhehoitokaupunki.

Veikko Hyttinen
Korpivihreä

30 Perhehoitajaa kylille

Kentällä, äänestäjiä kuun-
nellen on tullut monenlai-
sia asioita puheenaiheeksi. 
Päällimmäinen huoli kan-
salaisilla oli vanhustenhoi-
dosta, sen laadusta ja riittä-
vyydestä. Omaishoitajien 
mahdollisuus omaan vir-
kistäytymiseen nähtiin vai-
keana. Hirsikartanossa vain 
neljä paikkaa ja yksityisellä 
kolme, kuitenkin omaishoi-
tajia yli 90. Vanhusten koti-
hoidon laatuun ei monikaan 
ollut tyytyväinen, toivottiin 
lisäsatsauksia hoitajaresurs-
siin, työn laatuun ja hoitajien 
vanhuksien luona vietettyyn 
aikaan toivottiin lisäystä. 
Terveyskeskuksen viikon-
loppupäivystystä kaivattiin, 
että puhelimeen vastattaisiin 
ja että lääkärille saisi ajan 
ajoissa. Joku olikin sitä miel-
tä, että vanhustenhoitopaik-
kojen perustamisessa olisi 

uusille hoitajille bisneksen 
paikka. Säästöjä arveltiin tu-
levan siitä, jos Oulunkaaren 
toimintaan mietittäisiin uu-
delleen. Taivalkoskella hom-
ma toimii kuulemma parem-
min.

Kehitysvammaisten ate-
riamaksuista oltiin suoras-
taan järkyttyneitä, kun noin 
puolet takuueläkkeestä me-
nee ruokamaksuihin. Tuleva 
sote-malli pisti miettimään 
työpaikkoja. 

– Kaupungin pitäisi yhti-
öittää Hirsikampuksen keit-
tiö. Näin se voisi jakaa ja 
myydä ruokaa monelle ta-
holle ja säästyisi 10 työpaik-
kaa. 

– Oma kansa ensin, sit-
ten autetaan muita, jos on re-
sursseja.

Sivukylien teiden kun-
toon haluttiin parannusta. 
Pyörätie Kurenalta Kipinään 

olisi myös paikallaan. Kul-
jetukset sivukylille koettiin 
ongelmallisena. 

– Jos ei ehdi koulukyy-
tiin, niin ei muuta autoa ole. 
Toivottiin pankkiin pääsyn 
(kassalle) ja kyytipalvelun 
olevan samana päivänä. Ke-
lan palvelutkin puhelimen 
päässä, joiden on vaikea löy-
tää oikeaa numeroa. Kaikki 
iäkkäämmät eivät voi käyt-
tää nettipalveluita. Kylä-
koulujen toivottiin säilyvän. 
Elinvoimainen keskustaaja-
ma auttaisi kyliä pysymään 
virkeinä ja asuttuina. Kort-
teliralliin voisi poliisi enem-
män puuttua. 

– Basson jumputusta ei 
ole kivaa

Eräs nuori äiti toivoi sisä-
tilallista LapsiPark:a esimer-
kiksi jonkun kahvilan yh-
teyteen tai muuhun tilaan. 
Kakkosluokan pojat heitti-

vät, voisiko kirjaston luo-
na olla toinen skeittipark-
ki? Raitsun frisbee-radalle 
lisää väyliä. Eräs äiti toivoi 
nuorille omaa mopopajaa, 
jossa saisivat touhuta. Eräs 
nuori mopoilija toivoi ihan 
omaa paikkaa, jossa mopoi-
lijat voisivat tehdä temppu-
jaan. Kipinän koulun kenttä 
paremmaksi, nyt siellä vaat-
teet sotkeutuvat, oli nuoren 
pojan huomio.

Biokaasun kehittämi-
nen tai laitoksen perustami-
nen. Muutenkin oman ener-
gian hyödyntäminen. Omat 
metsät kuntoon -> tuottoja, 
työtä ja energiaa. Miksi Pu-
dasjärvellekin tuodaan ha-
ketta Venäjältä? Tuulivoi-
ma lisää monia negatiivisia 
asioita mm. vaikutukset ih-
misiin, eläimiin ja luontoon. 
Polttoainevero on tosiaan 
vero pohjoisen ihmisille. 

Verotus pitäisi etelän kau-
punkitaajamissa asuville 
olla korkeampi, koska heillä 
mahdollisuus käyttää jouk-
koliikennettä. Ihmisten tuli-
si vähemmän roskata luon-
toa oli kakkosluokkalaisen 
kommentti.

Valtuuston pitäisi itse teh-
dä päätöksensä, eikä mennä 
konsulttien taakse eikä antaa 
valtaa eikä päätösten toteut-
tamista ulkopuolisille, oli 
erään vanhemman rouvan 
huoli. Eräs äänestäjä oli sitä 
mieltä, että koko rakennus-
valvonnan henkilöstö pitäisi 
vaihtaa. Eräs toinen (ammat-
tilainen) kiinnitti huomio-
ta kaupungin rakennusmas-
saan ja miten ilmastoinnin 
suunnittelu on tärkeää (en-
nen ollut yleinen tapa toinen 
ja siitä on tullut sisäilmaon-
gelmia). Eräs yrittäjä oli pet-
tynyt: Vaikka kuinka edulli-

sesti tarjoan palveluita, niin 
ne aina menevät ohi. Eräs 
kiteyttikin asian näin: Ittelle 
kaikki, toisille ei mitään. Ra-
nuantien risteyksen leventä-
mistä ei nähty aiheellisena. 

– Tähänkin asti liikenne 
on sujunut ongelmitta. Lii-
kenneympyrät herättivät 
muutamien kansalaisten sa-
naisenarkun: Miksi? Eikö 
rahoille ole muuta käyttöä? 
Ja oliko terveyskeskus niin 
huonossa kunnossa? 

Muita yksittäisiä toivei-
ta: työpaikkoja lisää, kun-
non asunnot, autot sais 
olla halvempia (lapsen toi-
ve), jäähalli. Tässä siis aitoa 
kenttäpostia. Ajatukset pu-
dasjärvisten asukkaiden. 

ape nieminen, 
kuntavaali-
ehdokas, 
KD

Kenttäpostia vaalikentältä

Pudasjärvellä elää runsaas-
ti ikäihmisiä, joiden asu-
minen omassa kodissa on 
nykyisin entistä vaikeam-
paa ja haasteellista. Pudas-
järvellä olikin korjausneu-
voja 1990-luvulla, joka teki 
korjaussuunnitelmia, aut-
toi ikäihmisiä asunnon kor-
jaustarpeiden arvioiden te-
kemisessä ja tarvittavien 
hakemusten täyttämisis-
sä. Välillä siinä työssä oli 
suvantovaihe, mutta kor-
jausneuvontapalveluihin 
palattiin vuoden 2000 alus-
sa. Korjausneuvojan työ oli 
määräaikainen ja vastuu 
työstä oli rakennustarkasta-
jalla. Silloin aktiivisen toi-
minnan ansiosta kuntaan 
saatiin vuosittain suuria 
asuntorahaston myöntämiä 
avustuksia, jotka osaltaan 
elvyttivät paikallisia raken-
nustarvikeliikkeitä. 

Nyt varsinkin veteraa-
nisukupolvi on väistymäs-
sä ja yhä enemmän ihmisiä 
jää eläkkeelle Pudasjärvellä. 
Huoltosuhde muuttuu, kun 
lapsia syntyy vähemmän ja 
myöhäiskeski-ikäisiä ja van-

husväestöä on suhteessa vä-
kilukuun entistä enemmän.  

Nyt on kaupungin syy-
tä miettiä korjausneuvoja-
palveluiden käynnistämis-
tä, joko hankkeen kautta 
tai ihan palkkaamalla hen-
kilö hoitamaan korjausneu-
vontaa ikäihmisille. Kor-
jausneuvoja voisi etsiä eri 
rahoitusmuotoja asuntojen 
korjaamiseen, jolloin myös 
kaupungin eri alueilla oli-
si asuminen omassa kodissa 
mahdollista mahdollisim-
man pitkään. Tässä työssä 
voisi myös hyödyntää poik-
kihallinnollista työtä. Kuten 
kolmannen sektorin toimi-
joita. Turvallinen ja inhimil-
linen vanhuus kuuluu jo-
kaiselle riippumatta siitä, 
asuuko hän omassa kodis-
sa, palvelutalossa tai tehos-
tetussa palveluasumisyksi-
kössä.

Reijo Talala
kuntavaali-
ehdokas, 
Keskusta

Ikäihmisten 
asumisolot

Yritykset voivat hakea 
Valtionkonttorilta kustan-
nustukea juhannukseen 
saakka haekustannustu-
kea.fi 

Ravintolat ja kahvilat 
voivat hakea Valtionkont-
torilta kustannustuen li-
säksi sulkemiskorvausta 
elokuun puoliväliin saak-
ka. Tapahtumatakuu on 
avattu 1.6. ja sitä voi hakea 

tulevien tapahtumien to-
teuttamiseen liittyen. 

Kaikissa korona-asiois-
sa ja tukihakemuksis-
sa voi kysyä lisäohjeita ja 
apua paikallisesta yritys-
neuvonnasta Pudasjärven 
Kehitys Oy:stä Jukalta ja 
Auvolta pudasjärvenkehi-
tys.fi

Ajankohtaista 
yrittäjille
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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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Koulussa: – Mitä yhteistä on Mikael Acricolalla,  Alek-
sis Kivellä ja J.L. Runebergillä, opettaja kysyy. 

– No, Riku?  

– Kaikki ovat syntyneet liputuspäivänä!

* * *

Vaikka koululaiset ja opiskelijat ovatkin jo kirmanneet 
kesälaitumille, voinee vielä hetken viivähtää koulumaa-
ilmassa. Yllä on yksi maistiainen Pirkko-Liisa Perttulan 
toimittamasta 400 Uutta koululaisvitsiä-sarjasta. Lukija-
kunta sanoisi sarjaa varmaankin ”sikamakeaksi” jo pel-
kästään näidenkin kirjojen nimien perusteella: Lentävä 
kalapuikko, Hölmistynyt herkkukurkku, Lentävä kalapuikko, 
Lapamato rullaluistimilla ja Aneeminen verilettu. Haisunää-
tä mikroaaltouunissa tarjoaa nyt pari makupalaa:

     

Pikku Kalle: – Jaakko-setä, mikä keksijä sinä olet:

– Keksijä? Kuinka niin?

– Kun isä aina sanoo, ettei Jaakko-setä ole mikään ruu-
dinkeksijä. Mitä sinä sitten olet keksinyt?

* * *

Lasten suusta: – Minäpä tiedän, mistä lapset tulevat, 
uhosi Pikku-Kalle.

– No mistä? kysyi äiti.

– Jos niillä on reput, niin ne tulevat koulusta, mutta jos 
niillä ei ole reppuja, niin ne tulevat päivähoidosta.

* * *

Käräjäoikeudessa: Mies oli käräjäoikeudessa syy-
tettynä naapurinsa herjaamisesta. Kun hänelle oli mät-
käisty mojovat sakot, tuomari kysyy: 

– Onko teillä lisättävää?

– Olisi ja paljonkin, mutta kun ei taida olla varaa!

* * *

Kuntavaalit: Mies ja iänj -kirja sisältää valittuja juttu-
ja Savon Sanomista. Vaalijutussa valmistauduttiin katso-
maan ja kuulemaan television vaalitenttiä. Isäntä järjes-
teli perheelleen katsomispaikkoja ja hoputti: 

– Joutukeehan siitä seoroomaan minkälaesta hyvvee ne 
tänä ilta luppoovat.   

– Toessa iltana luppaelivat paratiissin oloja. Ei kaet se 
siitä ennee parane, tuumi vanhin pojista ja vetäytyi sän-
kyynsä.                                                 

* * *

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta 

”Poskettomia huulia”

Pudasjärvi on viimeisten 
20-vuoden aikana köyh-
tynyt. Asukasluku on las-
kenut yli kymmenestä tu-
hannesta parisen tuhatta. 
Trendi näyttää jatkuvan. 
Suurempi muutos on ta-
pahtunut huoltosuhteessa. 
Työpaikkoja on kadonnut. 
Veronmaksajia on entistä 
vähemmän. 

Suorastaan katastrofaa-
linen tilanne on tapahtunut 
kaupungin rakennuksille. 
Melkein kaikki rakennuk-
set ovat homeessa. 20 vii-
me vuoden aikana raken-
tamassa ja ylläpidosta ovat 
vastanneet samat virka- ja 
luottamusmiehet. Parhaim-
millaan 90-luvulla samasta 
suvusta oli hallituksen pu-
heenjohtajana rakennusyrit-
täjä, puoliso koulutuslau-
takunnan puheenjohtajana, 
lankomies teknisen lauta-
kunnan puheenjohtajana, 

toinen lankomies korjausra-
kentamisen esimiehenä jne. 

Mikä on tulos?  Kaupun-
gilla on homeista raken-
nusmassaa noin 20 suurta 
julkista rakennusta. Omia 
pääomia ei juuri ole. Purkaa 
ei voi, koska alaskirjauk-
sia ei voi tehdä. Vakuuksia 
ei ole. Siispä on turvaudut-
tu muiden rakentamiin ja 
omistamiin rakennuksiin. 
Mutta millä hinnalla? Ulko-
puolinen omistaja vaatii si-
joituksilleen kunnon koron. 
Onko se 5 vai 10 prosenttia? 
Esimerkkinä uusi hirsikou-
lu. Jos korkovaatimus on 10 
prosenttia tilanteessa, mis-
sä korkoa ei juuri kuntara-
hoituksen kautta olisi ollut, 
tarkoittaa se 25 miljoonan 
investoinnista 1,25 miljoo-
naa euroa. Se taas tarkoit-
taisi esimerkiksi hoitajapu-
laa potevassa pitäjässä noin 
40 hoitohenkilöä. Kun vä-

estö ikääntyy, käsipareja 
tarvittaisiin lisää. Terveys-
keskuksesta suljettiin hiljat-
tain 20 vanhuksen osasto. 
Korkoerolla oltaisiin voi-
tu palkata vähintään 200:n 
vanhuksen hoitajat, viiden 
prosentin erolla 100:lle van-
hukselle.

Mitkä ovat olleet raken-
nusten ylläpidon laimin-
lyönnin inhimilliset vaiku-
tukset? Kaupungintalon 
työntekijöistä puolisen-
kymmentä on kuollut syö-
pään, saman verran syö-
pään sairastuneita. Astman 
tai muun allergian saaneita 
ties kuinka monta. Kuinka 
monta oppilasta homekou-
luissa on saanut astman? 
Homemyrkkyjen seurauk-
sena moni pitkään kaupun-
gin palveluksessa on joutu-
nut tekonivelleikkaukseen. 

Rahakirstu on melkein 
tyhjä. Maksuvalmius ei lie-

ne kovin montaa viikkoa. 
Korona-avustus pelasti vii-
me vuoden tuloksen posi-
tiiviseksi, mutta Pudasjärvi 
on väistämättä kriisikunta 
ilman suuria valtionapuja. 
Siitä huolimatta rahaa lai-
tetaan miljoonatolkulla val-
tion tiehen. Pakolaisten ot-
taminen tuo lisää tappiota, 
tutkimusten mukaan. Sen 
vuoksi tulo- ja kiinteistöve-
rot on pakko nostaa mak-
simiin. Yrittäjät, kun valtio 
laittaa rahat Italiaan ja Es-
panjaan, ei valtionapujen 
kehitys liene paranemassa.

On muutosten aika. 
Äänestä siis 

Pudasjärvi takaisin!

Hannu Nissi
Kuntavaali-
ehdokas PS 

Pudasjärvi takaisin

Varaa 

iLMoitUstiLasi 

HYVissÄ ajoin!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

aineiston tulisi olla 
lehden tekijöillä 

ma 21.6. klo 14.00 
mennessä. 

ilmoitusmyynti, KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi: 0400 266 556
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Pudasjärvi-lehden Kesälehti 
Kesä Pudasjärvi-syöte, 
ilmestyy to 24.6.2021. 

Kaaviosta käy ilmi tulojen notkahdus valtionosuuksien vä-
hentymisen johdosta vuosina 2018 ja 2019. Koronavuotta 
2020 on aiheellista pitää poikkeusvuotena valtionosuuk-
siin lisättyjen koronatukien vuoksi. Menoja kuvaa toimin-
takate, joka koostuu palvelutuotannon kuluista, joista on 
vähennetty palveluista saadut maksutuotot. Lähde: Kau-
pungin tilinpäätökset 2008-2020.

Onko Pudasjärvellä malttia vaurastua?
Kaupungin talous on keskus-
teluttanut paljon viime vuo-
sina. Haluankin tuoda esiin 
muutamia asioita talouteen 
liittyen. Suuret investoinnit 
ovat herättäneet huolta, mut-
ta ne eivät ole syy vuosien 
2018-2019 alijäämiin, vaan 
mahdollinen ratkaisu tule-
vaisuuden hyvälle taloudel-
le kunnassamme.

Pudasjärven kaupungin 
talous on suuresti riippuvai-
nen valtion maksamasta kun-
tien valtionosuudesta (noin 
60 % tuloista). Valtionosuutta 
maksetaan peruspalveluiden 
tuottamisen varmistamisek-
si ja sen määrään vaikuttaa 
kunnan asukkaiden palvelu-
tarve ja olosuhdetekijät. Riip-
puvuus valtionosuuksista te-
kee kunnan taloustilanteen 
ennakoinnista vaikeaa pit-
källä tähtäimellä. 

Vakaampaa tuloa kun-
nalle ovat verotulot. Niitä 
saadaan pudasjärvisten te-
kemän työn verotuksen, yri-
tysten voitollisten tulosten 
verotuksen ja kiinteistöve-
rotuksen kautta. Pudasjär-
ven verotulokertymä ei ole 
kuitenkaan seurannut pal-
velutuotannon kustannuske-
hitystä. Kustannukset ovat 
nousseet vuodesta 2008 vuo-
teen 2020 yhteensä 23 pro-
senttia ja verotulojen kasvu 
vastaavana aikana on ollut 
vain 13 prosenttia.

Elinvoiman kasvattami-
seen, työn ja toimeliaisuuden 
lisäämiseen Pudasjärvellä 
täytyy siis panostaa ja kat-
se suunnata. Tällä valtuusto-
kaudella tehdyt investoinnit 
tähtäävät nimenomaan elin-
voiman kasvattamiseen ja tu-
levaisuuden verotulojen tur-
vaamiseen. Pian on tulossa 
päätettäväksi myös yrittäjä-
järjestön kanssa yhteistyössä 
valmisteltu uusi hankintaoh-
je, joka luo uutta kulttuuria 
kaupungin ostopalveluihin 
ja hankintoihin. Tavoittee-
na on, että aiempaa suurem-

Valtionosuudet muodostavat kaupungin tuloista noin 60 % 
ja verotulot 40 %. Verotulojen kehittyminen on ollut verk-
kaista koko tarkastelujaksolla. Lähde: Kaupungin tilinpää-
tökset 2008-2020.

Kaupungin menokehityksessä on näkyvissä kaupungin 
oman toiminnan toteutuneet säästöt, mutta sote-kuluissa 
säästöä ei vielä ole näkyvissä. Vuosille 2021-2023 on tasa-
painottamistyössä sovittu 1,8 miljoonan euron säästöistä 
kaupungin omaan toimintaan. Lähde: Kaupungin tilinpää-
tökset 2008-2020.

pi osuus kaupungin hankki-
mista palveluista ja tuotteista 
tuotetaan paikallisin voimin. 
Näin luodaan uusia lähi-
markkinoita ja parannetaan 
verotulokertymää.

Kaupungin menoissa ei 
ole olemassa mitään iso-
ja miljoonaluokan toimin-
toja, jotka voitaisiin kulu-
rakenteesta poistaa ja näin 
päästä taloudessa pikarat-
kaisulla tasapainoon. Huo-
mio onkin kiinnitetty nyt pie-
niinkin asioihin ja kaupungin 
omasta toiminnasta on laa-
jassa poliittisessa yhteistyös-
sä hyvän virkamiesvalmiste-
lun tuloksena löydetty tämän 
ja kahden seuraavan vuoden 
ajalta 1,8 miljoonan euron ku-
lusäästöt. Jo vuosille 2019 ja 
2020 asetetut säästötavoitteet 
kaupungin oman toiminnan 
osalta pääosin saavutettiin.

Sote-kustannusten osal-
ta on myös teetetty ulkopuo-
lisilla asiantuntijoilla selvi-
tys ja sitä kautta saatu tietoon 
tarvittavia Oulunkaaren kun-
tayhtymää koskevia ratkaisu-
mahdollisuuksia. Oulunkaa-
ren talouskehitys ei muihin 
sote-järjestäjiin verrattuna ole 
huono, mutta kuntien kanto-
kykyyn nähden kuitenkin 
olisi tarpeen päästä tekemään 
päätöksiä taloutta paranta-
vista toimista. Kaikenikäisten 
kuntalaisten palveluiden saa-
tavuudesta ja laadusta ei voi-
da tinkiä, mutta kriittisenkin 
tarkastelun kautta voidaan 
löytää sekä taloudellises-
ti että inhimillisesti nykyistä 
toimivampia ratkaisuja. Tu-
leva sote-uudistus toivotta-
vasti vie nämä huolet kun-
nista pois lähivuosina, mutta 
siihen asti ratkaisujen etsimi-
nen ja löytäminen on vielä 
meidän tehtävä.

Anni-Inkeri 
Törmänen
kaupungin-
hallituksen 
puheenjohtaja 
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VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään Hirsikampuk-
sen liikuntasalissa, 
torstaina 17. päivänä 
kesäkuuta 2021 alkaen 
klo 16:00. 
Kokousta voi seurata 
kaupungin YouTube-
kanavalla. Luettelo 
kokouksessa käsitel-
tävistä asioista on näh-
tävänä 11.6.2021 alkaen 
kaupungin yleisessä 
tietoverkossa osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi.
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävä-
nä kaupungin yleisessä 
tietoverkossa 22.6.2021 
alkaen.

Pudasjärvi 4.6.2021 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

SÄÄNTömÄÄrÄiNEN 
KEvÄTKOKOuS 

to 17.6.2021 klo 17.30 Liepeessä.
Hallitus kokoontuu klo 17.00.  

Tervetuloa! 

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaiset ry:n ja 
Pudasjärven maamiesseura ry:n 

Hallitus

Pintamon vesiosuuskunnan
vuOSiKOKOuS

pidetään lauantaina 19.6.2021 
klo 12.00 Pintamon kylätalolla 

os. Pintamontie 319.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! 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
OSTETAAN

Vapaa-ajan asunnoksi sovel-
tuva omarantainen mökki/
talo Pudasjärveltä. Syötteen 
lähivesistöt (järvet) etusijalla. 
Myös muut kohteet alle 100 
km Syötteeltä huomioidaan.  P. 
045 66 73450.

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA  
PUDASTORILLA.

   Pohjois-pohjanmaan 
   Sotaveteraanipiirin 

virKiSTySviiKKO
Kalajoella 26.-30.7.2021.

Kohderyhmä: Tunnusveteraanit, veteraanien lesket ja 
puolisot. tied. ja ilmoittautumiset 14.6. mennessä 

Vesa Holmström, Pudasjärven Sotaveteraanit ry, 
p. 0400 387 671.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laittanut aluehal-
lintovirastossa vireille ympäristönsuojelulain 89 §:n mu-
kaisen aloitteen Pudasjärven kaupungissa sijaitsevan 
Turveruukki Oy:n Koivuojanlatvasuon ympäristöluvan 
muuttamiseksi (Dnro PSAVI/175/2021). Kuulutus ja asia-
kirjat ovat nähtävillä 10.6.–19.7.2021 osoitteessa https://
ylupa.avi.fi. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden antami-
seen ilmenevät kuulutuksesta.

ILMOITUS YMPÄRISTÖN-
SUOJELULAIN MUKAISESTA 
ALOITTEESTA

Pudasjärven alueen posi-
tiivinen kehitys rakentami-
sen suhteen on työllistänyt 
kaupungin viranomaislau-
takuntaa kuluneen neli-
vuotiskauden aikana. Eri-
toten Syötteen vetovoima 
loma-asuntorakentami-
sessa sekä useat suurem-
mat rakennushankkeet ovat 
täyttäneet rakennusvalvon-
taviranomaisena toimivan 
viranomaislautakunnan 
asialistat. Menneen neli-
vuotiskauden aikana viran-
omaislautakunnan käsitel-
tävänä on ollut loppuun 
sata poikkeamis- ja suunnit-
telutarvehakemusta. Kulu-
neen neljän vuoden aikana 
Pudasjärvellä on käynnis-
tynyt ja valmistunut myös 
useita suurempia rakennus-
hankkeita, joiden rakennus-
lupapäätöksistä lautakun-
ta on vastannut. Kaikkiaan 
rakennuslupapäätöksiä ny-
kyinen lautakunta on tehnyt 
toimiaikanaan 13 kappa-
letta. Suurimpana syksyl-
lä valmistuva Hyvän Olon 
Keskus. Lautakunnan työs-
kentelyyn on kuulunut 
muutakin kuin lupa-asiois-
ta päättämiset. Se on muun 
muassa antanut lukuisia 

lausuntoja eri viranomais-
tahoille sekä toiminut osan 
kaudestaan jätelain mukai-
sena kunnan jätehuoltovi-
ranomaisena. Noususuh-
danne rakentamisessa 
näyttäisi jatkuvan myös ku-
luvana vuonna, sillä Pudas-
järven rakennusvalvonta on 
myöntänyt alkuvuoden ai-
kana rakennuslupia uusille 
loma-asunnoille enemmän 
kuin edellisenä vuonna yh-
teensä. Koko kuluneen toi-
mikauden aikana erinäisiä 
lupia on myönnetty perä-
ti noin 1400 kappaletta. Li-
säksi rakennusvalvonta on 
aloittanut kuntarajat ylittä-
vän yhteistyön Taivalkos-
ken kunnan kanssa tämän 
vuoden alussa. Pudasjär-
ven viranomaislautakunnan 
kausi lähestyy päätöstään 
ja näin ollen haluan kiit-
tää kaikkia yhteistyötahoja 
ja viranomaisia hyvin suju-
neesta yhteistyöstä. Toivot-
tavasti myönteinen kehitys 
rakentamisen suhteen jat-
kuu myös tulevaisuudessa. 

Marko Koivula
viranomais-
lautakunnan 
puheenjohtaja 

Pudasjärven 
viranomaislauta-
kunnan mennyt 
nelivuotiskausi 

mETSÄSTÄJÄTuTKiNTOKOuluTuS 
kolmena perättäisenä iltana 18.-20.6. 

kello 17.00-20.00 ampujien sisäampumaradalla 
(vanha meijeri), os. Ranuantie 249A. Ilmoittautuminen 

paikalla, kurssimaksu 25 € käteisellä ensimmäisenä iltana.
Kurssin jälkeen mETSÄSTÄJÄTuTKiNTO 

22.6. kello 17 alkaen.

PudASJÄrvEN 
riiSTANHOiTOyHdiSTyS 
TiEdOTTAA

KirPPiS
mA-Ti 14.-15.6. 

KlO 11-15.

lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa! 

PUIKKARIN KESÄAUKIOLOAJAT
Puikkari on avoinna kesäkuussa 1.-23.6.
ja elokuussa 2.-31.8. seuraavasti:
ma-to   12–20
pe  6.15–14
la-su  suljettu
Vauvauinti ma klo 11.00–11.30
Puikkari on suljettu 24.6 -1.8. vuosihuoltojen takia.
Virkistysuimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4, p. 040 826 6440

www.pudasjarvi.fi /puikkari

PUIKKARI

Kuluvalla valtuustokau-
della on tehty kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja elinkeino-
elämän kannalta merkit-
täviä päätöksiä. Paljon on 
saatu aikaan, uusi hyvin-
vointikeskus valmistuu 
elokuussa, Syötteen mat-
kailun investoinnit tuot-
tavat tulosta ja mökkejä 
nousee kuin sieniä sateel-
la. Pudasjärven Kehitys-
yhtiön myötä kaupungin 
elinkeinoelämä ja yrittä-
jyys on saanut toiminnal-
leen hyvän nosteen. Jäähal-
lihankkeen kaatuminen on 
jäänyt harmittamaan, täs-
sä ei kuunneltu tarpeeksi 
käyttäjiä ja sorruttiin liian 
suurisuuntaisiin suunni-
telmiin. Toivottavasti tule-

valla valtuustokaudella ta-
lous antaa mahdollisuuden 
rakennushankkeeseen.

Luottamushenkilönä 
joutuu miettimään päätet-
täviä asioita monesta eri 
näkökulmasta, talouden 
vaikutuksia, kuuntelemaan 
kuntalaisia, yrittäjiä, sidos-
ryhmiä. Päätöksenteko ei 
aina ole helppoa, pääsään-
töisesti virkahenkilöiden 
päätösesitykset ovat perus-
teltuja, mutta joskus täytyy 
asiat palauttaa uuteen val-
misteluun tai jättää pöy-
dälle lisäselvittelyä varten. 
Olen joutunut muutaman 
kerran olemaan kaupun-
ginhallituksessa eri mieltä 
päätösehdotuksesta, jättä-
mään eriävän mielipiteen 

talouteen liittyvissä asias-
sa. Palaute kuntalaisilta on 
kuitenkin ollut myönteis-
tä ja antanut voimia jatka-
maan eteenpäin.

Uusi valtuusto on uu-
den edessä, kunnan tehtä-
vät tulevat muuttumaan 
merkittävästi, jos ja kun so-
te-uudistus astuu voimaan 
1.1.2023. Kuntatalous pie-
nenee, henkilöstömäärä vä-
henee. Suunnitelmien mu-
kaan työllisyyspalvelut 
siirtyvät kuntien vastuulle 
1.1.2024. Onneksi meillä on 
paljon valmiuksia kunta-
laisten työllistämisestä eri 
hankkeiden kautta. Kunta-
talouden ennustavuus pa-
ranee, kun menopuoli on 
kiinni meidän omista pää-

töksistä. Tulevaisuudessa 
kunta on elinvoiman, sivis-
tyksen, asukkaiden hyvin-
voinnin, palveluiden ja 
maankäytön toimija.

Äänestäjä, olen valmis 
ottamaan tulevat haasteet 
vastaan, kaikki riippuu si-
nusta, äänesi on tärkeä. 
Olen valmis edelleenkin 
kantamaan vastuuta pu-
dasjärveläisten parhaaksi. 
Käytä oikeuttasi, äänestä!

Jorma Kouva
kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta  

Luottamushenkilönä tolokusti keskeltä

UUTTA! Pallokerho 2014-2016- syntyneille tytöille ja pojille 16.6. 
alkaen Suojalinnalla ke klo 16-17.30. Ei ennakkoilmoittautumisia.
P13 Kakkonen FC Kurenpojat- FC Kemi Suojalinnalla su 13.6. 
klo 13.00. Kioski palvelee. Tervetuloa!
Harjoitusvuorot Suojalinnalla: T/P (2014-2016) ke klo 16-17.30. 
T/P9 (2012-2013) ke klo 16-17.30. T/P11 (2010-2011) ti klo 17.30-
19. T/P13 (2007-2009) ti klo 17.30-19 ja to klo 16-17.30. P17 ti 
klo 19-20.30 ja TS-salissa to klo 19-20.30. Naiset ke klo 17.30-19. 
Äijäfutis/harrastemiehet ke klo 17.30-19. Miehet edustus ke ja 
pe klo 19-20.30. TULOSSA! Hippo-jalkapallokoulu 4-12- vuotiaille 
Suojalinnalla 12.-16.7. Seuraa ilmoitteluamme.

FC Kurenpojat

PEriNTEiNEN 
HEiNÄTurNAuS 
Suojalinnalla 9.-10.7.

Osallistumismaksu 100€. 
Mukaan mahtuu 16 joukkuetta. 

Ilmoittautumiset 044 278 8834/Joonas tai 
fckurenpojat@hotmail.com. 

FC Kurenpojat

Pudasjärven 
urheilijat ry:n

KEvÄTKOKOuS 
ma 28.6.2021 klo 17.00 kaupungintalolla. 

Sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! Hallitus

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Pudasjärven 
metsästys- 

pystykorva- ja 
Ajokoirakerho ry

vuOSi-
KOKOuS

ma 21.6. 
Koskenhovilla 

klo 18.00 alkaen.
Käsitellään 

sääntömääräiset 
asiat. 

Hallitus
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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

YRITTÄJYYDELLÄ 
HYVINVOINTIA! 

MIKA 
KUUSIJÄRVI sit.

HILKKA 
PARKKISENNIEMI

PEKKA 
KINNUNEN

9 10

11 12 13 14
ANNE
PÄÄAHO

HENNA
RYHÄNEN

KATRI
VIRTANEN

PUDASJÄRVEN 
KOKOOMUS

PUDASJARVI.FI

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 
VUODELLE 2021
Pudasjärven kaupungin valtuusto on hy-
väksynyt Pudasjärven kaupungin yksi-
tyistiekäytännöt 8.10.2020. Yksityisteiden 
kunnossapidon hoitamisen ja avustuksien 
myöntämisen tavoitteena on varmistaa ha-
ja-asutusalueen liikenneverkon säilyminen 
liikenteen edellyttämässä tyydyttävässä 
kunnossa kaikkina vuodenaikoina.  
Yksityistiekäytäntöihin liittyvää kunnossapi-
toavustusta voi hakea yksityistielle, omalle 
tielle tai sopimustielle joka täyttää yksityis-
tiekäytännöissä mainitut ehdot.  
• yksityistie on tie jossa, on yksityistielain 

mukainen yksityistiekunta, tiekunnalla 
tarkoitetaan yhtä tai useampaa tietä kos-
kevien asioiden hoitamiseksi perustettua 
tieosakkaiden muodostamaa yhteisöä 

• sopimustie on tie, johon muillakin henki-
löillä kuin kiinteistön omistajalla tai hal-
tijalla on osapuolten välisen sopimuksen 
nojalla oikeus käyttää. Yksityistielakia ei 
sovelleta sopimusteihin. 

• omatie on tie, jota vain asianomaisen kiin-
teistön omistajalla tai haltijalla on oikeus 
käyttää. Yksityistielakia ei sovelleta omaan 
tiehen. 

Kunnossapitoavustusta koskeva kunnos-
sapitokausi on vuosittain 1.10. - 30.9. Kun-
nossapitoavustus kattaa sekä talvi- että 
kesäkunnossapidon. Kunnossapitoavustus 
maksetaan kunnossapitokauden jälkeen. 
Jokaiselle tietyypille on omat erilliset hake-

muslomakkeet ja hakemukseen täytyy lait-
taa mukaan tarvittavat liitteet. Avustuksen 
pystyy hakemaan sähköisesti vahvalla tun-
nistautumisella ja toivomme sitä käytettä-
vän. 
Manuaalinen hakemus löytyy kaupungin 
verkkosivuilta ja sen voi toimittaa sähköi-
sesti kirjaamo@pudasjarvi.fi, kirjekuoressa 
kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen 
(os. Varsitie 7) tai postitse osoitteeseen: 
Pudasjärven kaupunki  
Kirjaamo 
PL 10 
93101 PUDASJÄRVI 
Kuoreen merkintä  
”Kunnossapitoavustushakemus 2021”
Hakemukset on jätettävä 30.6.2021 mennes-
sä. 
Hakemuslomakkeet sekä lisätietoa avus-
tuksista ja valtuuston hyväksymät yksityis-
tiekäytännöt löytyvät kaupungin verkkosi-
vuilta: 
www.pudasjarvi.fi/tieavustus
Puutteellisia avustushakemuksia ei käsitel-
lä. 
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044 tai 
palvelusihteeri Jenna-Riikka Kouva, puh. 
040 529 2689. 

Tekninen- ja ympäristötoiminta

PudASJÄrvEN 
ElÄKElÄiSET ry

Lähdemme taivalkosken Pölkkyteatteriin aVioLiittosiMU-
Laattori näytelmää katsomaan sunnuntaina 11.7.2021 Sokok-
sen linja-autopysäkiltä kello 12.00. Matkan kokonaishinta 20 € sisältä-
en kahvin. Teatteri alkaa kello 14.00.

Perinteinen kesätapahtuma eero räisäsen eetenissÄ 17.6.2021 
kello 12.00. Lähdemme Sokoksen parkkipaikalta kello 11.00 omilla 
autoilla.Ota mukaan kaverisi viihtymään ja tutustumaan yhdistyksem-
me toimintaan. Saamme tutustua Eeron taiteeseen, kahvittelemme, 
paistamme makkarat ja järjestämme arpajaiset. Tervetuloa!

Lähdemme suomussalmen kesäteatteriin Konnat näytelmää 
katsomaan sunnuntaina 1.8.2021 Sokoksen linja-autopysäkiltä kel-
lo 10.30. Matkan kokonaishinta 30 €. Teatteri alkaa kello 15.00 ja sitä 
ennen ruokailemme perillä. Molempiin matkoihin sitovat ilmoittau-
tumiset 23.6.2021 mennessä Jukalle puh. 040 517 5266 tai sähkö-
postilla jukka.vahkyra@gmail.com. Tervetuloa matkaan!

Perussuomalaiset jalkatui-
vat tiistaina 8.6. K-Super-
marketin edustalle lettukah-
vien tarjomisen merkeissä. 
Käviöitä oli kivasti - kuten 

muissakin vaalitilaisuuksis-
sa. Esille tuli jälleen kävi-
jöiden puheissa; ”Pudasjär-
vellä onneksi nyt puhaltaa 
tuuli, joka tuo muutosta ai-

kaan. Kiitos Teille PS ja 
tsemppiä”! 

Kaisu Heikkinen

Perussuomalaiset
K-supermarketin pihalla

Edullisesti 
myytävänä 

TONTTEJA 
iso-Syötteen 

lähellä 
Kelosyötteellä.
Kunnallistekniikka 

valmiina.
P. 0400 302 910
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Pudasjärven kaupun-
gin johtoryhmä linjasi 
kaupunkikohtaisia rajoi-
tuksia. Kaupungintalon 
neuvotteluhuoneita va-
pautetaan järjestöjen va-
rattavaksi, peruskouluissa 
ja lukiossa maskisuositus 
puretaan ja Puikkarista 
poistetaan kävijärajoituk-
set.

Pudasjärven kaupun-
gin johtoryhmä linjasi 3.6. 
seuraavasti kaupunkikoh-
taisia koronarajoitusten 
purkamisia:

Kaupungintalon neu-
votteluhuoneita, Otso 
ja Otava, voi varata ul-
kopuolisten yhdistys-
ten ja järjestöjen käyttöön 
maanataista 7.6. alkaen. 
Huomioitavaa on, että 
neuvotteluhuoneiden ka-
pasiteetti on puolitettu, 
jotta osallistujat voivat pi-
tää 1-2 metrin turvavä-
lit toisiinsa. Maksimää-
rä osallistujia on Otsossa 
12 henkilöä ja Otavassa 20 
henkilöä. 

Varauksissa on kuiten-
kin huomioitava, että kau-
pungintalo ja asiakaspal-
velupiste ovat suljettuna 
5.-25.7. Kaupungintalolla 
asiakaspalvelupiste ja pu-
helinvaihde eivät ole toi-

minnassa kyseisenä ai-
kana ja tänä aikana ei 
myöskään kaupunginta-
lon neuvotteluhuoneet ole 
varattavissa.

Virkistysuimala Puik-
karilla sekä Puikkarin 
kuntosalilla yhtäaikais-
ten kävijöiden määrän ra-
joitus poistetaan maa-
nantaista 7.6 alkaen. 
Kuntosalin käyttö kulku-
lätkällä on mahdollista. 
Aukioloajat voi tarkistaa 
Puikkarin verkkosivuilta.

Kaupungintalo ja asia-
kaspalvelupiste ovat toi-
minnassa, tietyin rajoituk-
sin: Asiakaspalvelu toimii 
normaaleilla aukioloajoil-
la, ma-pe 8-16, puhelin-
numerossa 040 826 6417. 
Tietyt rajoitukset kaupun-
gintalolla asioidessa ovat 
kuitenkin toistaiseksi voi-
massa. Kaupungintalol-
la tulee pyrkiä asioimaan 
ainoastaan ajanvarauk-
sella. Voi varata ajan suo-
raan siltä henkilöltä, jota 
asia koskee. Voi myös tie-
dustella yhteystietoja kau-
pungin vaihteesta.

Pudasjärven kaupungin 
johtoryhmä

Kaupunkikohtaisia 
koronarajoituksia 

purettu

Pudasjärven JHL on huolis-
saan vaalihumussa syrjään 
jääneen tärkeän asian unoh-
tumisen. Sote-uudistuksen 
myötä kaupungin päättäjien 
olisi kiireesti yhtiöitettävä 
kaupungin ruokapalvelut, 
mikäli jatkossa on tarkoi-
tus valmistaa aterioita, niin 
opetustoimelle, sekä sotel-
le. Tulisi perustaa niin kut-
suttu Inhouse-yhtiö. Mikäli 
tällaista yhtiötä ei tehdä, on 
vaarana, että sote toimija os-
taa ruokansa joltain toiselta 
toimittajalta.

Tämän myötä valmis-

tettavien ruokien määrä 
puolittuisi, minkä johdos-
ta syntyisi ylikapasiteettia 
keittiöhenkilöstöstä. Tällöin 
on vaarana menettää taas 
tärkeitä työpaikkoja Pudas-
järvellä/ pudasjärveläisiltä.

Yhdistyksemme toivoo 
kaupungin päättäjiltä ripei-
tä toimia ennen sote-uudis-
tuksen toimeenpanoa, jotta 
työpaikat säilyisivät Pudas-
järvellä/pudasjärveläisille.

Pudasjärven JHL:n 
hallitus

Kannanotto 
JHL

Lukijan kynästä

Olipa miellyttävä käynti terveyskeskuksessa 31.5. Lääkäri 
Maarit Eskuri kuunteli, kyseli, neuvoi ja otti minun, ikäihmi-
sen asiat ”omikseen”. 

Kiitos, olet oikean ammatin itsellesi valinnut.

Nim. Asiat hoituivat kiirettä

Kiitos 
terveysasemalle

Kansanedustaja Juha Pylväs 
vieraili Keskustan vaalitilaisuudessa

Koronarajoitusten vapau-
duttua ennakkoäänestyksen 
aikaan puolueet järjestivät 
runsaasti vaalitilaisuuksia 
eri puolilla pitäjää. Keskus-
tan Pudasjärven kunnal-
lisjärjestö oli vuokrannut 
vaalituvaksi kirjakaupan 
tyhjäksi jääneet tilat. Siellä 
päivystivät aktiivit eri ky-
liltä vuorotellen. Vaalima-
teriaalia jaettiin sekä otettiin 

Keskustan uusi eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja juha Pylväs vieraili Pudasjärven Keskustan vaaliti-
laisuudessa maanantaina 7.6.

Kuntavaaliehdokkailla oli kansanedustajalle runsaasti kysymyksiä, toiveita ja terveisiä. 

Kuntavaaliehdokas Kaisa 
nivala kertoi, että saraky-
län Vattumarkkinat järjeste-
tään elokuussa. Puhujat on 
varattu ja ohjelmaa mietit-
ty. Yhtenä vaihtoehtona on 
markkinoiden järjestämi-
nen yksipäiväisenä. Myös 
muita kesäisiä tapahtumia 
on sarakylään suunniteltu, 
kertoi Kaisa. 

vastaan toiveita ja terveisiä. 
Useina päivinä oli myös ul-
kona telttakatos, josta kävi-
jöille jaettiin grillimakkaroi-
ta sekä kahvia. 

Maanantaina 7.6. vaalitu-
valla ja sen edustalla vierai-
li Keskustan uusi eduskun-
taryhmän puheenjohtaja, 
kansanedustaja Juha Pylväs 
Ylivieskasta päivän aikana 
tapahtuneen Koillismaan 
kierroksen päätteeksi. 

Pylväs kertoi nähneensä, 
että ihmiset ovat päässeet 
heräämään ja tulleet tapaa-
maan. Vaali-intoakin on ol-

lut havaittavissa.
Eduskunnan terveisinä 

hän totesi soteuudistuksen 
etenemisen ottaneen aimo 
harppauksen, kun se läpäi-
si Perustuslakivaliokunnan 
käsittelyn ensimmäisen ker-
ran 15 vuoteen

-Tavoitteena on, että so-
teuudistus tulisi eduskun-
nan käsittelyyn jo ennen ju-
hannusta ja astuisi voimaan 
vuoden -23 alusta. Maakun-
taveroasiat ovat olleet ta-
petilla vaalitilaisuuksissa. 
Tärkeää on, että kokonais-
verotus ei saa nousta, tote-

si Pylväs. 
Turvekysymyksessä saa-

tiin puoliväliriihessä koh-
tuullistettua esillä olleita 
voimakkaita rajoituksia ja 
turvetuotannon alasajopyr-
kimyksiä. Alalle saatiin Kes-
kustan toimesta mm. tur-
veyrittäjille tukiratkaisuja, 
kertoili Pylväs. 

Paikalla oli runsaasti Kes-
kustan kuntavaaliehdokkai-
ta, jotka esittivät kysymyk-
siä Pylväälle ja esittelivät 
samalla omia paikallisia ta-
voitteita. HT

Nuorille ohjattua urheilutoimintaa Suojalinnan kentällä
Pudasjärven Urheilijoiden 
yleisurheilujaosto on alka-
nut järjestämään kesän aika-
na nuorten urheilu- ja yleis-
urheilukerhoa Suojalinnan 
kentällä. Ohjaajina toimi-
vat Pekka Kinnunen ja Tiina 
Kuopus. Ryhmä taustavoi-
mineen opettelee ohjattuun 
ja tavoitteelliseen toimin-
taan.

Viikoittain on yleisurhei-
lukerhoja ja erilaisia karne-
vaaleja muun muassa 14.6. 
aitajuoksussa, 28.6 juoksus-
sa, 12.7 hypyssä ja 2.8 heit-
tokarnevaalit. Karnevaaleis-
sa nuorten vanhemmat ovat 
toimitsijoina. Syksyllä on tar-
koitus lähettää pari uutta oh-
jaajaa kurssille. 

Pekka Kinnusen mukaan 
kerhojen tavoitteena on kan-
nustaminen, monipuolisuus 
ja kannustaminen, mikäli ei 
aina onnistuta. Opastetaan 

iida Ylitalo hakee alkuvauh-
tia moukarille. 

Maanantaina 7.6. suojalinnan kentällä harjoittelivat edes-
sä iida Ylitalo, elsi Holmström, eevi Kujala, reetamaria 
Poijula. takana amalia riekki, Pekka Kinnunen, emmi sal-
mela ja tiina Kuopus.

myös kotipihaurheiluun itse 
tehdyillä välineillä sekä an-
netaan käyttäytymisohjei-
takin mm. tervehtimisessä. 
”Kun autat kaveria, hän aut-
taa sinua”.

Alle 10-vuotiaiden urhei-
lukerhoissa on voimistelua, 
lentopalloa ja yleisurheilua. 
11-13-vuotiaille pyritään et-

simään ”oma laji” kesän ai-
kana sekä kuntosaliharjoitte-
luun syyspuolella. 

Nuorille on kesän aika-
na harjoittelusta hyötyä mm. 

hyvästä numerosta koulun 
liikunnassa, liikunnasta voi 
tulla jopa ammatti sekä ryh-
män toiminta aktivoi uusia 
ohjaajia.  HT


