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PUDASJÄRVI -lehti

Yhteistuulen infopisteessä 
matala kynnys

tuulivoimasta tietoa 
haluaville s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI www.pudasjarvilehti.fi

Nro 3 •  TO 21.1.2021

PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14

www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

VOiMAA TALVEN PiMEYTEEN

MiNisuN MONiViTAMiiNiT -15%
Tarjous on voimassa 31.1.2021 asti.

Kaikki
SILMÄ- JA AURINKOLASIT

OSTA 1 –40 %saat

OSTA 2 –50 %saat

Tarjous koskee uusia silmälasi- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin eikä pakettihinnoiteltuihin 
tuotteisiin. Yksien lasien ostajalle 40 %:n alennus ostoksen loppusummasta, kaksien ostajalle –50 %. Silmälasien 
ostajalle optikon näöntutkimus 0 €. Tarjous on voimassa 31.1.2021 asti.

0€
ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS  
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

S I S Ä LTÄ Ä  K E h y K S E T  J A  L I N S S I T

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

SINI MONITOIMIMOPPI 
VARRELLA

KUKKAMULTA BIOLAN 10 L

Sisältää Monitoimimopin, teleskooppi-
varren ja Mikrokuitumopin. Tehopakka-
us lattioiden pesuun ja pyyhintään. 
Sopii kodin kaikille lattiapinnoille. 
KAUPAN PÄÄLLE 2 KPL 
SINI Kertakäyttömoppeja!

Biolan Kukkamulta on tarkoitettu 
kaikille ruukku- ja viherkasveille. 
Se on valmistettu erilaisista turve-
laaduista sekä hiekasta ja on lisäksi 
väkilannoitettu. 

Tarjoukset on voimassa 31.1.2021 saakka.

2895

1-. sk

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Audi A6 1,9 tdi farmari 
vm. 2004, ASIALLINEN, 
kahdet renkaat aluvanteil-
la, aj. 390 tkm, katsastettu 
10/2020.  2300 €

Citroen C4 HDi 110 sx vm. 
2008, DIESELPIHI, huolto-
kirja, aj. 222 000 km, auto-
maatti, kahdet renkaat.  
 2500 €

Toyota Corolla  1,3 bens. 
vm. 1999, AJETTU VAIN 174 
000 km, uudet talvirenkaat, 
huoltokirja, ruosteeton.  
 2900 €

Toyota Yaris 1,4 die-
sel, vm. 2012, HIENO aj. 
188 tkm navi, peruutusk., 
webasto, kahdet renkaat, 
seur.kats 2022.   6900 €

Toyota Carina E XLI 1,6 
bens. vm. 1995 HYVÄ VAN-
HUS, kahdet renkaat, kats 
6/20, aj. 378 000 km.  
 1200 €

MB 200 D sedan, vm. 
1995, VARMA PELI, aj. 505 
000 km, kats.  10/2020, 
kahdet renkaat.  
 1800 €

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Jäteasema Ekolanssi
Teollisuustie 10, Pudasjärvi

Avoinna ti 16–19 ja pe 11–13

Siirtokuormausasema
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi

Avoinna pe 14–18

Muovinkeräys alkaa Pudasjärvellä
Muovinkeräys aloitetaan Pudasjärvellä Kurenalan 
asuinkiinteistöiltä.

Maksuton jäteastia ja jätteenkäsittely omakotitaloille, 
taloyhtiöille ja kotitalouksien jätekimpoille. Vain jätteen 
kuljetus pois kiinteistöltä maksaa: 600 litran muovin- 
keräysastian tyhjennys 4,96 €/kpl.

Tilaukset: Pudasjärven jätehuollon asiakaspalvelu 
ma-pe 8–15 p. 08 5584 0020, toimisto@kiertokaari.fi.

Lääkäriajat: ke 3.2., ke 17.2. ja ke 3.3.

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

Silmälasien ostajalle 
toiSet laSit tai 

polaroidut aurinko-
laSit kaupanpäälle!

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

Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.

Pudasjärven 
Optiikan 

hurja kevään 
aloitus-

kampanja!

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

Myynnissä 
KuusaMon 
MuiKKua
Pudasjärven 
s-MarKetin 

Pihalla 
Ma 25.1. 

Klo 8.30-10.00. 
P. 044 013 1493/

viljo Karjalainen

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www. 

pudasjarvi- 
lehti.fi

www.pudas-kone.fiPudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Tulkoon Tuisku!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

ST 5266 P WS 300 

● moottori STIGA WS 300
● 302 cc / 6,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 66 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● EASY TURN ohjaus
● 16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät

1495€

ST 5262 P WS 250 

● moottori STIGA WS 250
● 252 cc / 5,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 230V
● työleveys 62 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● EASY TURN ohjaus
● 14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

1295€

kakSivaiheinen lumilinko
● moottori STIGA WS 210
● 212 cc / 4,4 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 62 cm
● yhdenkäden ohjaus
● 14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

865€
ST 230 

● moottori HUSQVARNA
● 291 cc / 6,3 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 76 cm
● LED-ajovalot
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

ST 227 

● moottori HUSQVARNA
● 254 cc / 5,6 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
● työleveys 68 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

1649€

●  kevyet
● lämpimät
● uusi, todella 

pitävä pohja

arTiS Tr TalviSaaPPaaT 

159€

ST 4262 P WS 210

kakSivaiheinen lumilinko

kakSivaiheinen lumilinko

kakSivaiheinen lumilinko 

1799€

kakSivaiheinen lumilinko

TarviTTaessa lumilingoT 
myös koTiin ToimiTeTTuna!
meilTä myös pienkoneiden 

huolTo ja korjauspalveluT!
esim. moottori- ja raivaussahat, mönkijät, 

lumilingot, puutarhakoneet, polkupyörät jne.

rajoiTeTTu erä! 

kaupanpäälle 

sievi pipo ja 

villasukaT!
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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

Sanajumalanpalvelus su 24.1. kello 10 toimittaa Timo Lii-
kanen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo Pii-
rainen. 
Lapsiparkki pe 22.1. kello 9.30-12. Voit tuoda 1-6 -vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Tanja 040 868 4730. 
Rauni 040 586 1217. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
HUOM! MUUTTUNUT AIKA! Yhteydenotot myös puheli-
mitse p. 0400 866 480 tai 040 175 8597.
Virsi-ilta seurakunnan YouTube-kanavalla ke 27.1. kello 
18. Virsi-illassa lauletaan talveen ja kirkkovuoden ajankoh-
taan liittyviä virsiä ja kuullaan yksinlaulua 
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00-11 ja 11.30-14 
sekä to kello 12-16. p. 08 882 3100. Suosittelemme asioi-
maan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla 
pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun alue-
keskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jätetyt tila-
ukset välitetään keskusrekisteriin. 
Kuolleet: Jukka Tapio Törrö 69 v.
Kastettu: Matias Oskari Lauhikari.

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi 1.2.2021 saakka vain YouTuben 

välityksellä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Tulevan sunnuntain evankeliumi (Mark. 
1:29-39) kertoo Jeesuksen toiminnan al-
kuajasta. Hänellä oli silloin jo muutamia 
opetuslapsia seuranaan. He menivät Si-
mon Pietarin kotiin. Siellä Jeesukselle ker-
rottiin, että Pietarin anoppi oli kovassa 
kuumetaudissa. Jeesus meni naisen luo, 
otti tätä kädestä kiinni ja auttoi ylös vuo-
teelta. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi 
palvella vieraitaan. Arvelen palvelemisella 
tarkoitettavan sitä, että hän halusi vasta-
vuoroisesti tehdä jotain Jeesuksen ja hä-
nen seurueensa hyväksi. Tarjota ehkä ate-
rian.

Naisen parantamiseen ei siis liitty-
nyt mitään erityisiä rituaaleja. Se oli hil-
jainen ja yksinkertainen tapahtuma. Jeesus 
otti naista kädestä ja auttoi hänet jalkeil-
le. Kosketus ja parantuminen. Ei henkien 
karkotusta, tai muitakaan suuria tunteen 
purkauksia.

Ennen saapumistaan Pietarin kotiin 
Jeesus oli jo parantanut synagogassa mie-
hen. Sana tuosta teosta oli kiirinyt ja ih-
miset toivat Jeesuksen luokse muitakin 
parannettavia. Evankeliumi kertoo, että 
tuona iltana Jeesus paransi monia erilai-

sista vaivoista kärsiviä ja ajoi ulos monia 
pahoja henkiä.

Aamuvarhaisella seuraavana päivänä 
Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän tunsi tarvit-
sevansa vahvistusta. Hän meni paikkaan, 
jossa sai olla yksin ja rukoili siellä. Pietari 
ja muut opetuslapset riensivät herättyään 
etsimään Jeesusta ja kun he löysivät hä-
net, totesivat he Jeesukselle kaikkien etsi-
vän häntä. Parannettavia oli vielä varmasti 
jäljellä, jonoksi asti. Jeesus kertoi kuiten-
kin opetuslapsille, että oli aika jatkaa mat-
kaa. Hänen tehtävänsä oli ennen kaikkea 
opettaa. Puhua. Tuumikohan Jeesus, että, 
jos ihmiset mieltävät hänet vain paranta-
jaksi homma lähtee väärille urille. Hänen 
piti puhua Jumalasta.

Jeesus paransi naisen ja tämä ryh-
tyi palvelemaan heitä. Synagogan ihmete-
koa ei jääty vain ihmettelemään vaan Jee-
sukseen kykyyn parantajana uskottiin ja 
sen vuoksi haluttiin tuoda omakin lähei-
nen Jeesuksen pakeille. Jeesuksen toimin-
ta herätti ihmisten kiinnostuksen. Tärkeä 
on kuitenkin huomata, että työn, toimin-
nan ja ihmisten täyteisen illan jälkeen Jee-
sus tunsi tarvitsevansa hiljentymistä ja ru-

kousta. Markuksen evankeliumi kertoo 
muutamassa muussakin kohdassa, kuinka 
Jeesus vetäytyy rukoilemaan. Viettämään 
aikaa Jumalan kanssa. 

Vietettyään aikaa Jumalan seuras-
sa, Jeesus oli taas täynnä tarmoa. Paikalle 
rientäneille hän ilmoitti, että nyt on aika 
jatkaa matkaa naapurikyliin. Sielläkin on 
saarnattava. Opetettava. Puhuttava. 

Kristityn kutsumus on auttaminen, 
palveleminen, vastuun kantamien ja yhtei-
sen hyvän eteen toimiminen. Hyvät teot 
ei tee ihmisestä kristittyä, mutta kristitty 
ihminen tekee hyviä tekoja. Niihin voimaa 
ja vahvistusta saa Jumalan sanasta, vuo-
ropuhelusta Jumalan kanssa, rukoukses-
ta ja yhteydestä muihin kristittyihin. Usko 
ei ole, eikä sen tarvitse olla yksin suorit-
tamista. Fyysinen kunto ei kohenen har-
joittelematta eikä hengellinenkään kunto 
pysy, jos sitä ei harjoita. Kumpikin tree-
naus on kaikkein mukavinta yhdessä, yh-
teydessä muiden kanssa.

Tiina Inkeroinen

Hengellisen kunnon kohotus

Meille niin rakas

Hilda Maria
VUORMA
s. 4.3.1924 
Enkelit noutivat ikijouluun
15.12.2020

Levolle laskeun Luojani,  
armias ole suojani.
Jos sijailtain en nousisi,  
Taivaaseen ota tykösi.

Rakkaudella kaivaten ja kiittäen
Olli ja Margit

Enkeli vuoteen vierellä kulki, mummun 
silmät hiljaa sulki.
Nyt aurinko kirkas ja lämpöinen, on 
paistava mummulle ikuinen. 
lastenlapset ja lastenlastenlapset

Kanssamme kaipaavat
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta. Kiitämme Hirsikartanon 

henkilökuntaa mummun hyvästä ja hellästä hoidosta.

”Hei hienoa, pitkää valosta, vahvaa,
hei pitkää pellavasta, virokasta liinaa!
Hurraa äidille pitkiä pellavia,
nauriita kuin lautasia,
räätiköitä kuin nurkanpäitä,
isälle tupakkikultaa kans!”

Laskiaishuutoja!

- Heli Mikola, 
Kauvatsa 1939

Pudasjärven kansalaisopiston opistolaiskunta on huolissaan Pu-
dasjärven kaupunginhallituksen päätöksestä, jossa kansalaiso-
piston opetustuntien määrää esitetään vähennettäväksi 1000 
tuntia. Toivomme, että tällä keinolla haettu 19000 euron sääs-
tö haettaisiin muuta kautta. Lasten ja nuorten opiskelumahdol-
lisuuksia paikkakunnalla tulee tukea. Mahdollisuus taiteen pe-
rusopetukseen tulee taata tässäkin tilanteessa. Kansalaisopiston 
tarjoamat opiskelumahdollisuudet auttavat ammatinvalinnassa, 
jatko-opinnoissa ja tukevat muussakin opiskelussa. Kansalai-
sopiston tarjonta on omalta osaltaan auttamassa kaikkien ih-
misten paikkakunnalla viihtymistä. Paikkakunnan harrastusmah-
dollisuudet ovat yksi keskeinen vetovoimatekijä myös ihmisten 

suunnitellessa paikkakunnalle muuttoa. Kansalasiopiston ope-
tus tarjoaa luontaisia mahdollisuuksia ikäryhmät ylittäviin so-
siaalisiin kontakteihin ja vaikuttaa elämänlaatuun positiivisesti.

Jos tuntimäärän vähentämiseen kuitenkin päädytään, niin pe-
riaatteista toiminnan vähentämiseen, vähennettävistä oppiai-
neista, ryhmistä ja muusta toiminnasta päätökset on syytä teh-
dä hyvissä ajoin. Vain tällä voidaan taata se, että sekä opettajat 
että oppilaat voivat niihin varautua.

Pudasjärven kansalaisopiston opistolaiskunta:
Reijo Kossi, Keijo Piirainen, Taina Niemelä, Elvi Räi-
sänen, Marjut Kossi, Kati Poijula, Esa Nurmela. 

Opistolaiskunta huolissaan tuntimäärien 
vähentämissuunnitelmista

1. Ervasti-Jaurakka-Puhoksen äänestysalue
Pj Hyttinen Erkki, varapj Kokko Pirkko, Makkonen Timo, 
Alatalo Sisko, Laakkonen Kari. Varalla Lantto Lauri, Iinatti 
Elvi, Jumisko-Putula Merja.

2. Hetekylä-Kipinä
Pj Turves Kalevi, varapj Puurunen Jukka, Huttu Eeva, Oi-
nas-Panuma Taimi, Karvonen Jussi. Varalla Kivilahti Sirpa, 
Koistinen Aappo, Vähkyrä Jukka.

3. Kurenala
Pj Komulainen Erja, varapj Huitsi Seppo, Salmela Vesa, Ku-
jansuu Ritva, Rantala Leena. Varalla Huitsi Tatjana, Räisä-
nen Elvi, Niskasaari Mika.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.1. 
kuntavaalien äänestysalueet ja nimesi samalla 
vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet.

Kuntavaalien vaalilautakunnat äänestysalueittain
4. Sarakylä
Pj Piipponen Esko, varapj Rytinki Rauno, Pankinaho Sirkka, 
Jurmu Maija, Heikkilä Taina. Varalla Pankinaho Juha, Jur-
mu Iivari, Puolakanaho Jaana, Kouva Elmi.

5. Siurua
Pj Kuha Jukka, varapj Mertala Marjut, Sarajärvi Marko, Säk-
kinen Irja, Kantoniemi Alpo. Varalla Kantoniemi Eija, Leh-
to Pekka, Kuha Katja. 

6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski
Pj Kuopus Tiina, varapj Peuraniemi Marjatta, Puurunen 
Eila, Hukari Antti, Lehto Jukka. Varalla Timonen Hannu, 
Pintamo-Kenttälä Raija, Laakkonen Raili.

Vaalitoimikunta
Pj Räisänen Martti, varapj Siurua Seija, Rantala Leena.  Va-
ralla Törmänen Pekka, Huitsi Tatjana, Holmström Matti. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Maukasta
arkiruokaa

LUOMU 

luomu mansikka- 
mustikkasekoitus tai luomu  
mansikka-herukkasekoitus
250 g (12,76/kg) pakaste

319 229 4.-ps ps

Fazer  
TuTTi FruTTi ja remix

makeispussit
300-350 g (5,71-6,67/kg)

 

kuorellinen  
tikkuperuna  
tai lankkuperuna
750 g (3,05/kg)

NaapuriN maalaiskaNa 

kanan rintaFileet
600 g (9,98/kg)

599
rs

TarjOukseT VOimassa to-su 21.-24.1. ellei TOisiN maiNiTa

-18-21%
Plussa-kortilla

-23%
Plussa-kortilla

Valio

oivariinit 350-400 g ja 
juokseva 400 ml
(5,00-5,71/kg/5,00/l) 
rajoitus 2 erää/talous

ilman Plussa-korttia 2,45-2,55 ps (7,00-8,50/kg)

ilman Plussa-korttia 7,85 rs (13,08/kg)

ilman Plussa-korttia   
2,75-2,89 kpl (6,88-7,86/kg/7,23/l)

4.-

-27-30%
Plussa-kortilla

SUOMILUOMU

2
ps

1095
ras

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

erät to ja pe:

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

699
kg

Voimassa To-la 21.-23.1.
SUOMI

099
ps

 

punajuuri
1 kg, suomi

SUOMI

099
ps

 

luomu peruna
1 kg, suomi

6.-kassi

 

saintpaulia
3 kpl kassissa, suomi

699
kpl

 

tulppaanikimppu
15 kpl värimix, suomi

SUOMI SUOMI

695
kg

 TapOlaN

musta- 
makkara

Voimassa To-la 21.-23.1.
1495

kg

Voimassa To-la 21.-23.1.

 

savustettu 
suomalainen 
siika
kasvatettu, suomi

2
kpl

ruis-
limppu
500 g (3,98/kg)

199
kpl

uunituore palvelemme ma - la klo 7.00 alkaen!
Tervetuloa!

tuore 
suomalainen  
Benella kirjolohi
kasvattaja napapiirin kala 
tai savon taimen, rautalam-
pi, rajoitus 2 kalaa/talous

erä

Kaupungin kuljetuspalvelujen 
kilpailutus käyntiin

Vuoden ensimmäiseen ko-
koukseen 12.1. kokoon-
tunut kaupunginhallitus 
päätti käynnistää kuljetus-
palvelujen kilpailuttami-
sen ja kuljetuspalvelulle 
valtionavustuksen hake-
misen. Kaupungin toimes-
ta on tehty suunnitelma 
kaikille avoimen joukko-
liikennetasoisen kuljetus-
palvelun hankkimisek-
si kaupungin sisäiseen 
tarpeeseen. Suunnitel-
ma sisältää 18 eri reittiä, 
jotka on tarkoitus kilpai-
luttaa siten, että reiteistä 
muodostetaan kahdeksan 
erikseen kilpailutettavaa 
ryhmää. Suunnitelma pe-
rustuu pitkälti samoihin 
reitteihin, mitä nykyisin 
on Ely-keskuksen kans-
sa hankittu. Suunnitelman 
lähtökohtana on ollut kou-
lutoimen tarpeet, mutta 
kaluston kokomäärittelys-
sä on huomioitu muut kul-
jetuspalvelua tarvitsevat 
matkustajat. Sopimuskau-
si alkaa syksyllä 2021 ja on 
puitejärjestelyn mukaises-
ti enintään neljän vuoden 

mittainen. Sopimuskausi 
jakaantuu kolmen vuoden 
kiinteään sopimuskauteen 
ja yhden vuoden mittai-
seen optioon. 

Välinehuollon  
laitehankinta
Kaupungin toimesta on 
kilpailutettu kansallisen 
kynnysarvon ylittävänä 
hankintana Pudasjärven 
Hyvän Olon Keskuksen 
välinehuollon laitteet. Kil-
pailutus käsitti sairaala-
välineiden pesukoneen ja 
autoklaavin, jotka tuli tar-
jota kokonaistarjouksena. 
Tarjousten hintavertailun 
pohjalta laitteet päätettiin 
hankkia Miele Oy:ltä.

Vanhus- ja  
vammaisneuvosto 
2021-2022
Kaupungilla on ollut ni-
mettynä vanhus- ja vam-
maisneuvosto vuodesta 
2005 lähtien. Neuvoston 
toimikausi 2019-2020 on 
päättynyt, joten kaupun-
ginhallitus asetti vanhus- 

ja vammaisneuvoston 
kaudelle 2021-2022 ja ni-
mesi jäsenet ja varajäsenet 
vanhus- ja vammaisjärjes-
töjen esitysten mukaan. 
Pudasjärven Kehitysvam-
maisten Tuki Arja Panu-
ma (Sirpa Timonen-Nissi), 
Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys Heleena Talala 
(Sinikka Luokkanen), Pu-
dasjärven Senioriopettajat 
Esko Ahonen (Timo Go-
man), Pudasjärven Kuulo-
yhdistys Marja-Leena Koi-
vukangas (Ensio Jussila), 
Pudasjärven Reumayh-
distys Helinä Koski (Tar-
ja Kokko), Pudasjärven 
Sotaveteraanit ja Sotain-
validien Veljesliiton Pu-
dasjärven kyläosasto Vesa 
Holmström (Antti Pesä-
lä), Pudasjärven Invalidit 
Terttu Salmi (Ismo Riepu-
la), Pudasjärven Eläkeläi-
set Jukka Vähkyrä (Lee-
na Rantala), Pudasjärven 
Diabetesyhdistys Tuomo 
Väyrynen (Ritva Peltola¬), 
Pudasjärven seurakun-
ta Helena Koivukangas 
(Eeva Leinonen), kaupun-

ginhallitus Onerva Ron-
kainen (Paavo Tihinen). 
Sihteeriksi nimettiin pal-
velusuunnittelija Sinikka 
Mosorin.

Eläinlääkäreitä koske-
va uusi paikallissopimus 
hyväksyttiin kuluvan vuo-
den alusta alkaen. 

Hirsikampuksen  
rehtorin ja  
apulaisrehtorin virka
Hyväksyttiin Hirsikam-
puksen yhtenäiskoulun ja 
Pudasjärven lukion reh-
torin viran vastaanotta-
minen. Janne Salmela on 
toiminut jo syksyn ajan 
rehtorin virassa väliaikai-
sena viran hoitajana. Apu-
laisrehtorin virka ollut 
myös väliaikaisesti täytet-
tynä. Nykyisillä järjeste-
lyillä on mahdollista jat-
kaa toimintaa 31.7. saakka. 
Myös apulaisrehtorin vi-
ran vakituinen täyttö on 
tarpeellista 1.8. alkaen. 
Hallitus valtuutti hyvin-
vointi- ja sivistystoimin-
nan toiminta-alueen käyn-

nistämään apulaisrehtorin 
viran täyttöön tähtäävät 
toimenpiteet siten, että 
virka saadaan täytettyä 
1.8. alkaen.

Kuntavaaliasioita
Kaupunginhallitus esittää 
valtuustolle, että se myön-
tää kuntavaaliehdokkaille 
keskusvaalilautakunnan 
jäsenen ja varajäsenen teh-
tävistä eron Päivi Pohjan-
vedelle ja Pekka Kinnus-
elle sekä varajäsenelle Ari 
Pohjanvedelle, jonka lä-
heinen henkilö on ehdok-
kaana. Tilalle valtuuston 
tulee valita keskusvaali-
lautakuntaan kaksi jäsen-
tä sekä varajäsen.

Kuntavaalit toimitetaan 
sunnuntaina 18.4. Ennak-
koäänestyksen ajanjak-
so on kotimaassa 7.-13.4. 
Kaupunginhallitus päät-
ti vaalipäivän äänestys-
paikoiksi: Ervasti-Jaurak-
ka-Puhos Nokipannu Oy 
(Ervastin entinen koulu), 
Hetekylä - Kipinä Niemi-
talon Juustola, kaupun-
gintalo, Sarakylä Saraky-

län koulu, Siurua Siuruan 
työväentalo, Syöte-Iinatti-
järvi-Hirvaskoski Hirvas-
kosken koulu. Ennakko-
äänestyspaikkoina tulevat 
toimimaan: kaupunginta-
lo 7.-9.4. kello 9- 18, 10.-
11.4. kello 9 - 14, 12.-13.4. 
kello 9 - 19, Niemitalon 
juustola 7.4. kello 10 - 13, 
Livon entinen koulu 8.4. 
kello 9.30 - 11.30, Saraky-
län koulu 9.4. kello 9.30 - 
12, Pikku-Syöte 9.4. kel-
lo 9.30 – 12 ja Puhoksella 
Möykkälä 12.4. kello 10 - 
12.30. Ennakkoäänestys 
järjestetään lisäksi terveys-
keskuksen vuodeosastolla 
ja sosiaalihuollon valvon-
nallisissa yksiköissä.

Kaupunginhallitus va-
litsi varsinaisen äänes-
tyspäivän vaalilautakun-
tien ja vaalitoimikunnan 
jäsenet sekä tarpeellisen 
määrän varajäseniä sekä 
samalla määräsi niille pu-
heenjohtajat ja varapu-
heenjohtajat.

Pudasjärvi-lehti
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Vallitseva kokoontumisten henkilömäärää rajoittava tilanne tai 
paukkupakkaset eivät ole lannistaneet Pudasjärven keskusta-
väen kokoontumisia ja osallistumista. Käyttöön on opittu ot-
tamaan hybridikokoukset, joissa kokousväestä osa on ollut 
fyysisesti kokouspaikalla ja osa osallistunut Teamsin välityksel-
lä keskusteluihin ja päätösten tekemiseen. Tarpeen vaatiessa 
on kokoonnuttu pelkästään Teams-kokouksiin. On ollut miel-
tä ylentävää ja kannustavaa kokea miten suurella innostuksella 
ja sitoumuksella keskustalaiset ihmiset ovat lähteneet yhteis-
voimin pohtimaan kuntamme nykyistä tilannetta ja tietenkin 
miettimään parhaita mahdollisia ratkaisuja ja toimintoja kun-
tamme ja kuntalaistemme parhaan tulevaisuuden rakentami-
sessa. Huhtikuussa toimeenpantaviin kuntavaaleihin on rohkai-
sevaa ja jämerää lähteä, kun Keskustan kuntavaalisuunnitelma 
on puntaroitu yhteisvoimin selkeäksi, realistiseksi ja kuntalais-
ten onnistumisiin uskovaksi ja luottavaksi. Kuluvalla valtuusto-
kaudella on tehty Keskustan valtuutettujen ja muiden puoluei-
den edustajien yksimielisillä päätöksillä tämän päivän ongelmia 
korjaavia ja tulevaisuuteen vahvasti ja positiivisesti vaikutta-
via päätöksiä ja toimenpiteitä. Ilman itseen luottavia ja aktiivi-
sia kuntalaisia ja yrittäjiä monen tärkeän työn tulos olisi jäänyt 
ontuvaksi. Toteutetut toimenpiteet ovat vaatineet huomattavia 
taloudellisia ratkaisuja, jotka eivät ole aina olleet helppoja pää-
tettäviä asioita. Pudasjärven Keskusta tiedostaa ja ymmärtää 
kunnan talouden haastavan tilanteen ja onkin asettanut tule-
valle valtuustokaudelle yhdeksi tärkeimmistä tehtävistään saa-
da kunnan talous tasapainoon. Valtiolta saatavien kuntaosuuk-
sien pieneneminen, kasvavat sotekulut ja muut pakolliset ja 
yllättävät menot vaativat rakentavaa päätöksentekoa hyvällä 
yhteishengellä puoluerajat ylittäen.

Pudasjärvelläkin keskustalainen politiikka on linjaltaan sel-
keää, rakentavaa, hyväksi koettuja arvoja kunnioittavaa, tietoa 
ja kokemusta sisältävää. Keskustalaiset päättäjät haluavat pu-
hua ja vaikuttaa kehittävästi tavallisten ihmisten koti- työ-, yrit-
täjyys-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksiin. Kotiseudun ko-
konaisvaltainen arvostaminen, vanhusten huolenpito, lasten- ja 
nuorten kasvun tukeminen, yleinen hyvinvointi ja yhteisöllisyy-
den rakentaminen ovat keskustalaisuuden itseisarvoja. Näitä 
ja muita tärkeitä keskustalaisia arvoja ja asioita eteenpäin vie-
mään on ilmoittautunut ilostuttavan suuri joukko kuntavaa-
liehdokkaita tuleviin kuntavaaleihin. Vielä ehdit liittyä ansiok-
kaaseen ehdokasjoukkoomme mukaan.

”Vasta yhdessä tekeminen paljastaa tietojen ja taitojen 
määrän. Kun ne punotaan toisiinsa, toivo saa sii-
vet”, sanoo sosiaalietiikan professori Jaana Hal-
lamaa.

Sointu Veivo 
Kuntavaaliehdokas

Yhtenäinen ja innostunut 
toimintakulttuuri kunnan 

kehittämisessä

Työtä täällä Pudasjärven kaupungissa tarvitaan. Pudasjärvel-
tä on lähdetty työnperässä työtä tarjoaviin väestökeskuksiin, 
mistä seuraa kaupunkimme väestön väheneminen ja vastaa-
vasti verotulojen hiipuminen. Nyt tämä kehitys olisi mahdollis-
ta pysäyttää ja suunta kääntää positiivisen myönteiseksi. 

Tuulivoima tarjoaa päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa. 
Tuulivoimaloiden rakentamisen taloudelliset vaikutukset nä-
kyisivät kaupungissamme välittömästi elinkeinoelämän piris-
tymisenä ja esimerkiksi asuntokauppoina ja asuntojen vuok-
raamisena voimaloita rakentavalle henkilöstölle. 

Varsinainen rakentaminen näkyisi voimalatyömaalla; maas-
tossa tapahtuvana maansiirto- ja puuston hoitotöinä, voimala-
rakennusten energiahuolto- ja -perustustöinä. Myös työkonei-
den huolto- ja kunnossapito vaatii oman logistiikkaprosessinsa. 
Liike-elämän palveluiden tarjonta kehittyisi kauppa-, ravintola- 
ja kahvila- sekä majoituspalveluiden kysynnän kasvuna. Lisäksi 
kasvaisi poltto- ja voiteluaineiden sekä huoltamo- ja korjaamo-
palveluiden kysyntä. Kehitys näkyisi myös koneiden, laitteiden, 
rakennustarvikkeiden, kuljetus- ja varastoinnin palveluiden ke-
hittymisenä ja kysynnän tarpeisiin vastaamisena. Kaikista edel-
lä mainituista palvelusektoreista valtaosa tästä työmäärästä 
olisi mahdollista saada tänne Pudasjärvelle. 

Pudasjärveläiset ovat ahkerasti työtä tekemällä rakenta-
neet kotikuntansan palvelut ja hyvinvoinnin kuntalaisille. Pu-
dasjärvelle suunnitteilla olevaa tuulivoimahanketta ei ole joka 
päivä tarjolla, eikä tämän luokan hankkeita tar-
jota joka kuntaa tai kaupunkiin. Toteutuessaan 
tuulivoimahanke mahdollistaisi aivan uuden ja 
myönteisen kehityksen kaupunkimme tulevai-
suudelle.

Reijo Talala 

Tuulivoiman tuo työtä

Yhteistuulen infopisteessä matala kynnys 
tuulivoimasta tietoa haluaville
Yhteistuuli Oy avasi tiis-
taina 19.1. Yhteistuulen In-
fopisteen Pudasjärvellä 
Kauppatie 6:ssa entisissä 
R-kioskin tiloissa. Kävijöil-
le esiteltiin Pudasjärvel-
le suunniteltua tuulivoi-
mapuistoa Pärjänsuon ja 
Kivarin alueelle. Kivarin 
alueelle suunnitelma sisäl-
tää alustavasti 35 voima-
lan rakentamisen ja Pärjän 
alueelle 25 voimalaa. Pu-
dasjärven kaupunginhal-
litus on hyväksynyt hank-
keen kaavoitusaloitteen 
syksyllä 2020. Alueella 
on tehty ympäristövaiku-
tustenarviointiin liittyviä 
luontoselvityksiä ja ne jat-

kuvat vuoden 2021 puolel-
la. YVA:n arvioidaan val-
mistuvan 2022. Kaavaa 
valmistellaan YVA:n kans-
sa samanaikaisesti ja se tu-
lee nähtäväksi ja lausun-
noille sekä kaavaluonnos 
ja -ehdotusvaiheissa. Eh-
dotusvaiheen pohjalta val-
mistuu lopullinen kaava 
hyväksymisäkäsittelyyn. 
Tällä hetkellä tähdätään sii-
hen, että maanrakentamis-
työt käynnistyisivät vuon-
na 2025. 

-Nykyisen poikkeusti-
lan aikana ei voida järjes-
tää yleisötilaisuuksia. In-
fopisteessä voidaan jakaa 
tietoa ja vastata kysymyk-

siin sekä keskustella asias-
ta kiinnostuneiden kans-
sa. Haluamme olla avoimia 
ja infopisteeseen on hyvin 
matala kynnys tulla käy-
mään, totesi Kemijärveltä 
käsin työskentelevä han-
kekehityspäällikkö Harri 
Ruopsa. 

Infopisteen näyteikku-
noissa oli hanketta esitte-
leviä maa-alueiden kart-
toja, samoin sisällä kolme 
pystyssä olevaa esitetau-
lua sekä tuulivoimapuiston 
rakentamissuunnitelmas-
ta kertova esite. Kävijöille 
tarjottiin kahvia ja makei-
sia sekä pöydältä sai ha-
lutessaan mukaansa tuuli-

voimasta kertovan pipon ja 
kauppakassin. 

-Infopiste on näillä nä-
kymin avoinna maaliskuun 
puoleen väliin saakka tiis-
taisin ja torstaisin kello 10–
16. Meitä on täällä joka ker-
ta pari henkilöä paikalla, 
jotka saapuvat lähialueiden 
toimipisteistä; Kemijärvel-
tä, Oulunsalosta tai Haapa-
vedeltä, kertoi Oulunsalon 
toimistolta saapunut tuu-
livoimapäällikkö Tuomas 
Ylimaula.  

Kaikki ovat tervetullei-
ta keskustelemaan paikan 
päälle tuulivoima-asiois-
ta. HT

Kauko Jokela oli ensimmäinen infopisteessä vierailija. Tuulivoiman rakentamissuunnitelmia hänelle esittelevät tuulivoi-
mapäällikkö Tuomas Ylimaula, projektityöntekijä Marjut Sallmén ja hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa.

Infopisteessä oli kolme tuulivoimaa esittelevää taulua, joiden kanssa kuvassa Harri Ruopsa ja Marjut Sallmén. Mainitta-
koon, että toimittajan toivomuksesta kuvat otettiin ilman kasvomaskeja. 
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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

pudasjärven 
edullinen

monipuolinen
ostopaikka

pe-la 22.-23.1. ma-ti 25.-26.1. ke-to 27.-28.1.

295

100

149
prk

100

199
pss

pkt

100

199
kg

995
kg

795
kg

995
kg

100
prk

599
ras

995
kg

399
ltk

149
plo

299
pkt

695
kg

250

2 ltk/talous

595

kpl

kg

099
pss

100
pss

695
kg

100
kpl

100

795
kg

490
kg

1090

100

2 kg/talous

2 prk

pkt

2 filettä/talous

2 kpl

pkt

sis. pantin

2 pss/talous

3 pss

6990

4790

3590

3995

3995

3995

3490

3 pkt

Valio Hyvä 
suomalainen Arki
ruokakerma
10% 2 dl

Arla
jogurtit 
1 kg

HK
uunilenkki
400 g

Eldorado
suklaa-
vohveli
200 g

Eldorado
spaghetti
500 g

Kotimainen
naudan 
kulmapaisti
n. 5.5 kg/kpl

Kotimainen
naudan 
sydän
n. 20 kg/ltk

pe-to 22.-28.1. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

1990

2800

3500

29900

Nero 
pilkkiahkiot
M-koko 85x45x22 cm

L-koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25cm

Nero
kelkka-ahkio
210cm x 80cm

1990

1490
9990

Tekninen microfleece 
väliasu

Black&Decker
akkuporakone- 
sarja 2x18v Lithium, 
sis. 80-os.tarvikkeet

Safari termo
lämpÖsaappaat
-irtovuori, koot 41-48

ProMaster
ruuvimeisseli-
kärkisarja
28-osaa

5990

450

liimapuulevyt 
esim. 18 mm, 20x100cm Mustang kamiina Musta teräs

199,-

- Mitat: 28,6 x 28,6 x   
  91,4 cm
- Paino: 52kg
- Lämmitysteho: 5,5 kW
- Lasiluukku

- Lämmityskapasiteetti:   
  n. 45-50 neliömetriä
- Hormiliitäntä 
  120 mm on    
  takan takana

- Korkeus lattiasta     
  hormilähdön 
  keskikohtaan 
  780 mm

Atria tuore
porsaan ulkofilee

 puhdistettu, paloina

Tuore 
ruodoton

norjan lohifilee 

Flora
ruoka

2,5 dl, 4% tai 15%

Atria
kaiserwursti

palana

Malviala
cocktailpiirakka 

44 kpl/2000 g

Hartwall novelle 1,5 l
Kalsium, Citronelle tai 

mustaherukkalehti-sitruuna

HK
isot mikroateriat 

470-500 g

Tuore porsaan
lihakuutio

Valio oltermanni 
juustot 250 g

Kinnusen Myllyn
vehnäjauho

2 kg

PullaPirtti
ruisreikäleipä 

330 g

Atria
metsästäjän-

makkara palana

Kuuma
grillattu

broilerinkoipi 

Oululainen
täytepitkot 

400-420 g

MyllynParas
makaroni 400 g

Hyvä 
nauta jauheliha 

rasvaa max 10%

Tuore kokonainen
silakka

pyyntivaraus

Kulta Katriina
kahvi

500 g

Atria jauheliha-
pihvit 380 g tai 

lihapyörykät 360 g

Atria Pehetilan
kanan sisäfilee 

480-600 g

3990

Nebo BIG Poppy
ladattava lyhty 
Tyylikäs yhdistelmä 300 lumenin lyhtyä, 120 lumenin käsi-
valaista sekä realistisen tuntuista elävällä liekillä valaisevaa 
lyhtyä. Valaisimen virtalähteenä toimii USB-ladattava akku. 
Valaisin toimii tarvittaessa myös virtapankkina muille USB-la-
dattaville tuotteille. Liekki-emulaattori luo realistisen  näköisen 
liekin ilman lämpöä tai oikean liekin vaaroja. BIG Poppylla voit 
luoda turvallisesti retkeilytunnelmaa 
sisä- tai ulkotiloihin. Tuote soveltuu 
loistavasti retkeilijälle, telttailijalle, 
karavaanarille sekä terassille tai par-
vekkeelle luomaan tunnelmaa.

2500

Mycro
avaimenperä
pakkaus sisältää micro USB -kaapelin, jolla valaisin lada-
taan. Valaisimen lataus tyhjästä täydeksi kestää enintään 
2 tuntia. Virran kulutukseen vaikuttaa valittu valoteho. Ma-
talalla valoteholla valaisimen käyttöaika on noin 5 tuntia ja 
korkealla valoteholla noin 1 tunti. 

Oman talon
sika-nauta
jauheliha

kenkäosastolta
Strollers Soft shell
nastakenkä
miehille ja naisille

Cross Hatch 
miesten
karvavuori
huppari

Cross Hatch 
miesten
neuletakki

Paramour naisten
neuletakki
70% viskoosi, 30% nylon

Paramour naisten
neulos-
pusero
79% viskoosi, 21% nylon

Paramour 
naisten
neule
84% akryyli

Paramour naisten
tunika
70% viskoosi, 30% nylon

uutta tekstiilistä!

”seinäkuivalihaksi”
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Syötteen markkinointia kehitetään  
digi- ja virtuaaliajan haasteisiin

Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen tehtävänä on teh-
dä Syötteen katto- ja 
aluemarkkinointia niin 
Suomessa kuin kansainvä-
lisilläkin markkinoilla. 

-Koronavuosi on haasta-
nut kaikkia yrittäjiä ja eri-
tyisesti matkailualan toi-
mijoita. Koronan vuoksi 
nykyaika on haasteellinen, 
ja se laittaa matkailu- ja 
palveluyrittäjiä tekemään 
eri tavalla töitä kansain-
välisten matkanjärjestäjien 
kanssa potentiaalisten asi-
akkaiden tavoittamiseksi, 
kertoo Syötteen Matkailu-
yhdistyksen toiminnanjoh-
taja Minna Hirvonen. 

Syötteen matkailuyh-
distys ja matkailuala muu-
toinkin on siirtymässä yhä 
enemmän virtualisuuteen. 
Syötteen matkailuyhdis-
tys on mukana keväällä 
useissa myyntitilaisuuksis-
sa eli virtuaalisesti ollaan 
yhteydessä asiakkaisiin 
ja esitellään tuotteita sekä 
palveluja. Virtuaalisissa 
myyntitapahtumissa voi-
daan yhdistää eri medioi-
ta ja tehdä verkkokohtaa-
misistakin mielenkiintoisia. 

- Vaikka meille ei nyt 
ole tulossa kansainväli-
siä matkailijoita, teemme 
Syötettä kuitenkin tunne-
tuksi ja pidämme Syötettä 
ulkomaisten matkanjärjes-
täjien mielessä. Helmikuun 
23. päivänä meillä on vir-
tuaalinen tutustumispäi-
vä (virtuaalinen famtrip) 
Keski-Eurooppalaisille 
matkanjärjestäjille, jossa on 
mukana minun lisäksi mat-
kailualan yrittäjiä Syötteel-
tä, Hirvonen paljasti.

Virtuaalisen famtripin 
ensimmäisessä vaiheessa 
tehdään yrityksistä kotoi-
sat ja lämminhenkiset esit-
telyvideot, joita näytetään 
virallisten Syötemateriaali-
en lisäksi. Minna Hirvonen 
epäili markkinoinnin ole-
van jatkossakin erilaisem-
paa kuin aikaisemmin. Ne 
voivat olla vaikkapa hybri-
dejä, joissa osa yrittäjistä on 
tapahtumissa mukana vi-
deoilla ja osa paikan päällä. 

Monessa hankkeessa 
mukana 
Matkailuyhdistys on mu-
kana kahdessa isossa hank-
keessa osatoteuttajana. Att-
ractive Oulu Region 2020 
-hankkeessa on tarkoitus 
nostaa Oulun seutu johta-
vaksi koulutus- ja asian-
tuntijavierailukohteeksi 
ja vahvistaa kuvaa Oulun 
seudusta helposti saavu-
tettuna arktisia elämyksiä 
tarjoavana monipuolisena 
alueena. Gateway to Land 
of Nationalparks -hank-
keessa tavoitteena on tu-
kea Kuusamon lentokentän 
vaikutusalueella olevien 
matkailualueiden kasvua 
ja kehittymistä, lisätä kan-

sainvälistymisastetta sekä 
parantaa lentoliikenteen 
yhteyksiä ympärivuotises-
ti matkailijamäärien kas-
vua tukevien toimenpi-
teiden avulla. Hankkeen 
toiminnassa painottuu ym-
pärivuotisuus, digitaali-
suus, matkailun kestävä 
kehitys sekä kansallispuis-
tojen hyödyntäminen mat-
kailumarkkinoinnissa.  

Visit Finlandin Sustai-
nable Travel Finland oh-
jelma toimii kestävän mat-
kailun kehityspolkuna 
alueelle ja alueen yrittäjille. 

- Syötteen matkai-
lualueen digitaalisen asia-
kaspolun kehittäminen 
-hanke sai rahoitusta mm. 
digitaalisten ratkaisujen 
löytämiseen ja nettisivujen 
uudistamiseen. Tarkoituk-
sena tehdä asiakkaan os-
topolku mahdollisimman 
helpoksi. 

Samalla digipalvelujen 
päivittäminen tulee olla 
yrittäjille helpompaa ja 
mahdollisesta tietopankista 
tulee löytyä alueelle tärkeät 
tiedot mahdollisimman 
helposti yhdestä paikasta, 
toiminnanjohtaja mainitsi. 

Syötteen markkinoin-
nissa riittää hommia, kos-
ka aluetta markkinoidaan 
tietenkin myös kotimaisil-
le asiakkaille ja sen vuok-
si tehdään markkinointia 
mm. valtakunnallisissa me-
dioissa. Sosiaalisen median 
kanavat ovat tärkeässä roo-
lissa kotimaan markkinoin-
nissa. 

Kotimaiset asiakkaat 
löysivät Syötteen
Viime kesä ja syksy ovat 
olleet vilkkaat kotimais-
ten asiakkaiden osalta. Jou-
lun ja uuden vuoden aika 
oli myös onnistunut Syöt-
teellä, sillä kotimaiset asi-
akkaat löysivät tiensä Syöt-
teelle. Yrittäjät ovat olleet 
varsin tyytyväisiä, sillä asi-
akkaat ovat käyttäneet jon-
kin verran myös ohjelma-
palveluja. Suomessa asuvia 
kiinalaisia oli lomailemassa 
muutaman perheen poruk-
ka joulun jälkeen Syötteel-
lä. Heiltä tuli positiivista 
palautetta alueen lapsitur-
vallisuudesta ja puhtaasta 
luonnosta sekä siellä liik-
kumisesta.

Luonnossa on liikuttu 
hyvin paljon viime vuoden 
aikana ja asiakkaat ovat 
käyttäytyneet luontoeti-
kettien mukaan - roskaa-
mista ei ole juurikaan ha-
vaittu. Syötteen luonnossa 
ja aktiviteeteissa on riittä-
nyt asiakkaita. Myös Syöt-
teen Kansallispuiston kävi-
jämäärät ovat kasvussa. 

Hirvosen mukaan tällä 
hetkellä eletään hiljaisinta 
vaihetta ja odotellaan hiih-
tolomia ja pääsiäistä. Syöt-
teen yrittäjät ovat hyvin 
huolehtineet koronatartun-

Joulukuun alusta Syötteen Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtajana työskennellyt Minna Hirvonen on ollut jo pitem-
pään ihastunut Syötteen alueeseen. 
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Aurinko näyttäytyi Syötteen talvisessa maisemassa lop-
piaisen jälkeisenä sunnuntaina. 

Kiinalaisia asiakkaita hiihtokoulussa 28.12. 

Hotelli Iso-Syötteen uudisrakennus valmistui eri osa-alueittain viime syksyn kuluessa jouluun mennessä. Hotellin pää-
takan julkisivulle on valmisteilla taidereliefi, jonka on suunnitellut rakennuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Asko Lax.

tojen estämisestä omilla toi-
millaan, kuten monet asiak-
kaat itsekin. Hiihtolomille 
varausten teko on alkanut.   

Investointeja saatu 
valmiiksi ja uusiakin 
suunnitelmissa
Toiminnanjohtaja Minna 
Hirvosen mukaan Syötteel-
le on saatu viime vuoden 
aikana valmiiksi eri inves-
tointeja. Esimerkiksi liiken-
nejärjestelyt valmistuivat 
kaupungin toimesta vii-
me syksynä. Jatkossakin on 
suunnitteilla erilaisia hank-
keita ja syksyllä perustettu 
Syötteen Kulttuuriyhdistys 
tuonee matkailutarjontaan 
oman piristyksensä ja posi-
tiivista toimintaa.    

Syöte on ollut eri me-
dioissa esillä viime vuo-
den aikana. Hiihtokeskus 
Iso-Syöte juhli 40-vuotista 
taivaltaan Suomen eteläi-
simmällä tunturilla. Teren-
tjeffin perhe on omistanut 
keskuksen ja pyörittänyt 
toimintaa 20 vuotta ja se 
sai maakunnallisen Yrittä-
jäpalkinnon viime vuoden 
lopulla. Lisäksi Syötekylä 
voitti Pudasjärven kylien 

välisen Vuoden suosituin 
kylä äänestyksen.

-Syötteen Matkailuyh-
distyksen sääntömääräi-
nen syyskokous pidettiin 
Teams-yhteydellä maanan-
taina 11.1.2021. Kokoukses-
sa käytiin läpi hyväksytty 
tilinpäätös; tuloslaskelma 
ja tase sekä kuultiin tilintar-
kastajan toiminnantarkas-

tuskertomus ja hallitukselle 
myönnettiin vastuuvapa-
us, mainitsi toiminnanjoh-
taja Hirvonen. 

Matkailualalla, Lapin-
lahdelta kotoisin oleva, 
Minna Hirvonen on ol-
lut reilut 22 vuotta ja Pu-
dasjärven kaupungille hän 
tuli töihin ihastuttuaan 
Syötteen alueeseen. Mat-

kailuyhdistyksen toimin-
nanjohtajana hän aloit-
ti osa-aikaisesti joulukuun 
alussa ja tämän vuoden 
alussa pesti muuttui koko-
aikaiseksi, jota hän hoitaa 
ainakin kesään 2022 saak-
ka. 

Rauni Räisänen,  
kuvat Minna Hirvonen

Tunturi Markettiin saadaan helmikuun aikana Postin pakettien noutopiste. Kaupassa on 
myyty jo postimerkkejä ja postituslaatikkokin on ollut koko ajan kaupan kyljessä. Nyt 
saamme mainokset ja tästä tulee virallisempaa. Paketteja pystyy myös lähettämään, mut-
ta paketointi on tehtävä itse  ja ”lähettämistyöt” pitää tehdä netissä ennakkoon, kertoo 
kaupias Minna Puolakka.
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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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

Telatek Works Oy on yksi 
Suomen suurimmista hit-
saavista konepajoista. Hel-
mikuussa alkavassa Rekry-
Koulutuksessa koulutetaan 
Telatek Works Oy:lle 15 uut-
ta työntekijää levyseppähit-
saajan ja osavalmistajan va-
kituisiin tehtäviin.  

Telatek työllistää levy-
seppähitsaajan suuntauk-
sessa kaikki koulutuksen 
ja hitsausluokat hyväksy-
tysti suorittaneet opiskeli-
jat toistaiseksi voimassa ole-
vaan työsuhteeseen. Myös 
osavalmistuksen suun-
tauksessa koulutuksen ja 
näyttötyön hyväksytys-
ti suorittaneet työllistyvät 
toistaiseksi voimassa ole-
vaan työsuhteeseen Telate-

kille.  
Koulutukseen voivat ha-

kea TE-toimiston asiakkaat, 
jotka ovat kiinnostuneita 
metallialasta ja soveltuvat 
alan työtehtäviin. Aiempaa 
kokemusta alalta ei tarvita, 
mutta se katsotaan hakuvai-
heessa eduksi.  

RekryKoulutuksen jär-
jestävät yhteistyössä Telatek 
Works Oy sekä Pohjois-Poh-
janmaan TE-toimisto ja 
ELY-keskus. Kouluttajana 
toimii OSAO. Koulutus to-
teutetaan OSAOn Taival-
kosken yksikössä ja Telate-
kin Taivalkosken tehtaalla. 
Haku koulutukseen päättyy 
29.1. ja koulutus alkaa 15.2. 

Pudasjärvi-lehti

Telatek työllistää 
Taivalkoskella 

- työllistyä voi lyhyellä 
koulutuksella

Viime viikon Pudasjär-
vi-lehdessä oli maininta 
viime kesänä järjestetystä 
Iijokisoudusta. Viime kesä-
nä Iijokisoutua ei järjestetty 
pandemian kokoontumis-
rajoitusten takia. 

Iijokisoutu rekisteröitiin 
tavaramerkiksi 12 vuot-
ta sitten. Iijokisoutu sai ta-
varamerkin Patentti- ja re-
kisterihallitukselta, koska 
voitiin osoittaa, että Iijoki-
soutu on pitkään jatkunut, 
silloin 27 vuotta, ja vakiin-
tunut tapahtuma. Iijokisou-
dun voitiin osoittaa tulleen 
erottamiskykyiseksi muis-
ta vastaavista tapahtumista 
Suomessa. Merkki on rekis-
teröinnistä alkaen voimas-
sa aina 10 vuotta ja siksi 
Pudasjärven luonnonsuoje-
luyhdistys ry uusi rekiste-
röinnin keväällä 2019.

Ennen rekisteröintiä Pu-
dasjärven luonnonsuojelu-
yhdistyksessä ennakoim-
me, että joku taho voisi 
kaapata tapahtuman ja jär-

jestää Iijokisoutua omiin 
nimiinsä. Iijokisoudun re-
kisteröinnillä haluttiin var-
mistaa, ettei ulkopuolinen 
taho voisi kaapata tapahtu-
maa ja alkaa järjestämään 
vastaavaa tapahtumaa sa-
maan aikaan Iijoella.

Vuosi sitten ilmoitim-
me kesän 2020 Iijokisou-
dun järjestämisestä samaan 
aikaan kuin aina ennen-
kin, heinäkuun ensimmäi-
sellä viikolla. Pari viikkoa 
sen jälkeen saimme postin, 
jossa Elävä Iijoki-yhdistyk-
sen hallitus moitti meitä, 
että yritämme järjestää ta-
pahtumamme samaan ai-
kaan kuin hekin. He siis 
eivät koskaan olleet järjes-
täneet tapahtumaansa. He 
esittivät, että tulemme jär-
jestämään heidän tapah-
tumaansa, se tapahtuu 
heidän ehdoillaan ja nimel-
lään ja meidän on pysytel-
tävä taustalla. 

Oman tapahtumansa 
mainostamisessa he käyttä-

vät omaa osallistumistaan 
ja kokemustaan ”soudus-
ta”, koska sanan Iijokisou-
tu-käyttäminen olisi ta-
varamerkkilain vastaista. 
Raja on kuitenkin hiuksen-
hieno, kuten olemme laki-
miesten kanssa asiaa käy-
neet läpi. 

Otetaan esimerkki: joku 
Umpihankihiihdon järjes-
telyissä mukana oleva ihas-
tuu tapahtumaan niin, että 
sen jälkeen soittelee, mie-
lellään nimettömänä, osal-
listujille, ja kertoo, ettei 
Umpihankihiihtoa enää 
järjestetä ja että olisitko 
kiinnostunut tulemaan pe-
rustettavaan yhdistykseen, 
joka järjestää tapahtuman 
samaan aikaan samaan ta-
paan ja samassa paikassa. 
Umpihankihiihdon vas-
tuulliset järjestäjät eivät tie-
täisi tästä muunnellun to-
tuuden levittelystä mitään, 
eikä koskaan myöskään 
olisi päätetty, ettei Umpi-
hankihiihtoa järjestetä. Sit-

ten jotkut entiset mukana 
olleet järjestävät ”Vapaa on 
vain umpihanki-hiihdon”. 
Mutta ei kerrota, että kyse 
ei ole siitä kaikkien tunte-
masta Umpihankihiihdos-
ta. Toivomme kovasti, ettei 
näin käy Umpihankihiih-
dolle tai Kesäpilkille, kun 
niitä ei suojaa edes tavara-
merkki.  Näin meille kävi. 

Olemme tietysti hyvin 
ylpeitä Iijokisoudun® tä-
hänastisesta, lähes 40 vuo-
den maineikkaasta histo-
riasta virtavesien suojelun, 
vaelluskalojen ja paikalli-
sen jokikulttuurin vaalimi-
sen saralla.  Harvalla yh-
distyksellä on niin himoittu 
tapahtuma, että sen kopi-
oinnin eteen ollaan valmiit 
mihin vain.

Pudasjärven luonnon-
suojeluyhdistys ry
Pirkko-Liisa Luhta 

Iijokisoutu® on rekisteröity tavaramerkki
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Livon savotat 2 osa – jatkoa 53-2020 Pudasjärvi-lehden juttuun
Livon savotat siirtyivät peh-
meästi Jakunkankaalta Kir-
siojalle. Kirsiojan työmaal-
la hakattiin tukkia ja pöllejä 
alkaen kaudesta ennen so-
taa ja aina 50 luvun loppuun 
saakka. Savotta oli muistini 
mukaan Yrjö Peltolan vas-
tuulla. Savotassa oli paljon 
livolaisia nuoria miehiä ja 
vanhoja miehiä. Tämä so-
ta-aikana, kun parhaassa 
iässä olivat idässä tekemäs-
sä vainajia. Siellä oli töissä 
myös venäläisiä sotavanke-
ja. Niistä ei muuta tiedetty 
kuin että kuultiin heitä ole-
van. Mielikuvissa on, että 
visa Toini olisi ollut kokki-
na ja sitten hänet tunnettiin 
Peltolan Toinina. Kirsiojan 
tiedot ovat minulle enem-
män kuvitteellisia kuin fak-
toja.

Kirsiojalta savotta siir-
tyi Aintio-ojalle. Ensin teh-
tiin Henikankaan kämppä, 
josta pitäen kuljettiin var-
maan aluksi myös Kirsio-
jan työmailla. Kämppä oli 
kuitenkin varsinaisesti Hei-
nikankaan patotyömaan 
työntekijöiden asunto. Pa-
totyömaa oli alku suurel-
le savotalle. Iso luuta alkoi 
toimimaan ja Aintio-ojan 
alajuoksulle kaivettiin ka-
nava, joka lyhensi uittomat-
kaa yli 10 kilometriä. Sit-
ten rakennettiin Saunamaan 
kämppä, joka toimi useita 
vuosia Aintio-ojan yläjuok-
sun tukikohtana. 

Elämän täytti pöllin 
teko ja nukkuminen
Minäkin tutustuin työmaa-
han, kun 16 vuoden ikäise-
nä lähestyin savottaa kävel-
len kotoa Purolaan ja sitten 
8 kilometriä Saunamaahan. 
Jännäsin, pääsenkö töihin. 
Vastaanotto konttorissa oli 
hieno. Visa Otto oli kassöö-
rinä ja Ukkoherra oli ilmei-
sesti Peltolan Yrjö tai Poh-
jola. Saunamaan kämppä 
toimi pääpaikkana. Minun 
asuntoni oli Heinikankaas-
sa. Siellä ensimmäinen päi-
vä meni sahanpäiden teos-
sa ja kirvesvarren teossa. 
Ne näin kaukaa katsoen on-

nistuivat yllättäen hyvin. Ei 
ole ihan yksinkertainen asia 
tehdä toimivia sahanpäitä, 
varsinkaan, kun ei ole en-
nen tehnyt.

Nuoren miehen elämän 
täytti tämän jälkeen pöllin-
teko ja nukkuminen. Myös 
sahan terotus, elikkä viilaus 
oli taidetta. Löin kerran kir-
veellä jalkaan, joka aiheut-
ti viikon sairaalakäynnin. 
Nukkumapaikka vaihtui en-
nen joulua Saunamaahan, 
jossa sitten asuin melkein 
läpi joulunpyhien ja käve-
lin neljä kilometriä lumeen 
tallattua polkua pitkin il-
taa aamua pöllintekopals-
talle. Joululta tulivat sitten 
hevosmiehet ja heidän hak-
kuumiehet. Nämä veivät 
petipaikat. Myös pöllinteko 
loppui. Onneksi Suokkolan 
veljekset Aaro Sulo ja Tau-
no Salmela tarvitsivat jus-
teerin toiseen päähän mie-
hen. Niinpä savotta jatkui. 
Muutaman viikon kuluttua 
työryhmäni kuitenkin vaih-
tui. Aloin Perä Huugon ka-
veriksi siten, että Huugo 
saa 60 prosenttia ja minä 40 
prosenttia hakkuupalkas-
ta. Se muodostui siten, että 
lanssiin ajetut puut mitat-
tiin kullekin ajajalle erikseen 
ja ajomies sai osuutensa ja 
hakkurit osuutensa.

Savotan tukit ajet-
tiin lanssiin, joka oli Ain-
tio-ojaan tehdyn padon ylä-
puolella. Tarkoituksena oli, 
että kevättulva padotaan si-
ten, että tukit alkavat kel-
lumaan ja niin ne voidaan 
uittaa ojaa myöten noin 25 
kilometriä matkan Livojo-
keen. Tämä kanavatyömaa 
oli ollut todella iso kaivu-
työmaa. Kaikki oli tehty la-
piolla. Minulle kertoivat 
työmaalla olleet, että tur-
peella oli kolme heittotasoa, 
jotta se pääsi pohjalta kana-
van reunalle. Koko kanava-
järjestely ja patotyömaa ovat 
olleet todella rohkeitten ih-
misten päätöksiä. Niistä saa-
duilla tuloilla oli merkittävä 
työllistämisvaikutus ja sota-
korvauksiin meni varmaan 
valtion osuus.

Uittoon miehiä  
laajalta alueelta
Aintio-ojan uitto olikin sit-
ten hyvin iso työmaa niin 
kuin koko iso savottarul-
janssi kaikkineen. Isoon 
uittoon tuli miehiä laajalti. 
Mekin nuoret pojat kahla-
simme kotoa Purolan kaut-
ta Saunamaan kämpälle ja 
pääsimme töihin. Veli Ur-
pokin tuli perässä ja pääsi 
15 vuoden ikäisenä töihin. 
Uitto korvessa on vaativaa. 
Paljoa ei hetikään aina tar-
vitse tehdä, mutta sitten, jos 
jotain tapahtuu elikkä tu-
lee suma tai vastaavaa pitää 
tehdä. Monta yötä nukuttiin 
rakovalkean ääressä laavus-
sa, joka oli tehty halkaistui-
ta puista. Siinä oli 40 miestä 
kyljellään loimun paistees-
sa. Ei ollut kuitenkaan kovin 
romanttista, kun toista kyl-
keä paleli ja sukatkin olivat 
märät. Uni teki kuitenkin 
tehtävänsä ja uuteen päi-
vään lähdettiin uusin voi-
min. Tämä uitto kesti lähes 
kaksi viikkoa osaltani, kun 
sain lopputilin Polvenkan-
kaassa ja keplottelin itseni 
Soininsuon yli Livojoen ran-
taan. Joki oli auennut huhti-

kuun 30 päivänä. Tulin ko-
tiin Isä oli kuolemaisillaan ja 
kuoli seuraavana aamuna.

Savotat  
merkittäviä sodasta 
selviytymisessä 
Savotta Aintio-ojalla jat-
kui useita vuosia. Minäkin 
olin pölliä tekemässä Pol-
vensuon kämpältä pitäen 

ja talvella olin sahaamas-
sa tukkeja samalta kämpäl-
tä käyden. Tukkisavotta oli-
kin sitten uuden ajan alkua, 
kun tukit ajettiin suolle lans-
siin ja iso kone tuli suurien 
rekien kanssa hakemaan 
niitä ja veti tukit maantien 
varteen Siuruanjoelle. Näin 
Aintio-ojan uittotyömaa jäi 
lähes viimeiseksi. En tiedä 
uitettiinko siellä myöhempi-

nä vuosina. Savotat kuiten-
kin alueella jatkuivat, tuli 
savotoita eri alueille, Kiva-
rinjoelle, Petäjävaaraan, Ti-
kanpaloon jne. Savotat näyt-
telivät hyvin merkittävää 
roolia Suomen sodasta sel-
viytymisen pohjustajana. 
Niitä oli koko Suomessa, 
joten meidän kylämme on 
vain pieni osa kokonaisuu-
desta. PUI

Tukit piti leimata uittoa varten kuva Tyräjärveltä Taivalkoskelta 1956.

Savotan ajanviettoa, oikealla takana karvalakkimies Akseli Salmela.

Savottakämppä, mutta en tunne ihmisiä enää.

Ukkoherra ja adjutandit, Livon mies Erkki Uusi Illikainen toimi Suomen suurimman he-
vossavotan ukkoherrana 1956. Vieressä Jalmari Salmela, kolmas tuntematon ja neljäs 
herra Paavo Timonen Kurenalta.
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Suomen ensimmäinen ”unelmatehdas”, peruskoulu, homehtui 
harmittavasti ja sitten Unelmatehas Oy romahti muuten vain. 
Nyt viritellään modernisti ”Hiilineutraali Rimmi” ajatusta. Se 
on hyvä tapa lähestyä asiaa.

Mielestäni alue tulee suunnitella kokonaisvaltaisesti hiili-
neutraaliksi, pelkän rakennustarkastelun lisäksi. Pitää suunni-
tella koko ympäristö hiilineutraaliksi, ekologisesti kestävällä 
tavalla, etenkin jos aiomme jotenkin lunastaa strategian ”luon-
nonmukaisin” sanontaa.

Ikivanha totuus on ”maasta olet sinä tullut ja maaksi olet 
jälleen tuleva”. Tämä ei ole uskonnon rienausta, vaan yksi suu-
rista elämän totuuksista. Lähtökohtana täytyy olla koko elon-
kehän tarkastelua, mikä lähtee kasvien yhteyttämisestä, jossa 
auringon energia muuttuu maaperän ravinteiksi ja tätä kaut-
ta antaa meille elinvoiman. Meidän täytyy oppia ymmärtämään 
ja huomioimaan maaperän elinvoima ja taitojemme mukaan 
edesauttamaan sen prosesseja. Alueen kokonaisvaltaisessa 
suunnittelussa pitää ensimmäisenä tarkastella vesitasetta. Se 
lienee Rimmillä kunnossa, kunhan vältämme maaperän turhaa 
peittämistä. Osa nykyisistä rakenteista pitää varmaankin pois-
taa ja liikenteen vaatimat peitteet on minimoitava.

Alueelle pitää saada ympäristön mukainen puusto, joka 
huomioi vesitasetta, kauneutta, suojaa, siitepölyjä ja historiaa-
kin. Esimerkiksi keväällä ensimmäisenä kukkiva pölyttäjien pro-
teiinin lähde on pajujen ohella hederaita (poikaraita), joka on 
komein puu keväällä. Siitepölyjen riittävyys pensaissa ja kukka-
sissa on huomioitava syksyyn saakka. Pölyttäjät tarvitsevat sii-
tepölyä vielä syksylläkin. Jos halutaan huomioida yhteisöllisyys 
pitää alueelle suunnitella erilaisia yhteisiä alueita, kuten kasvi-
maat, marjapensaat jms. Jos biologinen kierto halutaan koko-
naisuudeksi, voisi alueella olla eläimiäkin, vaikkapa mehiläisiä, 
kanoja, kaneja, miksei lampaitakin, jotka tuottavat munia, lihaa 
ja ravinteita maaperään. Näiden käsittelyä varten olisi hyvä olla 
jonkinlaiset tilat, joissa voisi alkukäsittelyn suorittaa.

Tavoitteena tulee olla, että kaikki biojäte palautetaan alueel-
la maaperään kompostoinnin kautta. Näin tehden kasvimaita 
ei tarvitse lannoittaa kemiallisilla tuotteilla lainkaan. Asukkaat 
voivat suorittaa itse alkukompostoinnin vaikkapa bokashi me-
netelmällä ja matokomposteilla (kumpikaan ei haise) Isommat 
kompostit voivat olla alueella jossain kasvimaan lähettyvillä.

Biohiiltä voi tuottaa alueella, vaikkapa pajua kasvattamalla, 
jota hiilletään 3-4 vuoden jaksotuksella biohiileksi, joka lada-
taan ravinteilla kompostien avulla. Näin saadaan rehevä, hyvin 
kosteuden ja ravinteet pitävä maaperä, jossa maaperän luke-
mattomat prosessit voisivat kukoistaa. Tärkeimpinä voisi mai-
nita änkyrimadot ja lierot, jotka muokkaavat maaperää jatku-
vasti, väsymättä.

Rakennukset pitää sijoittaa niin, että niiden katot ovat so-
pivia aurinkovoimaloiden/-kerääjien sijoitukseen. Rakennusten 
täytyy myös antaa suojaa sopiville kasveille ja hyvällä suunnit-
telulla saadaan joihinkin paikkoihin mikroilmastoja, jotka läm-
penevät keväällä aikaisin. 

Alue kannattaa suunnitella niin, että siellä on yhteinen säh-
köverkko. Kun rakennukset ovat puuta, niin tuntuu, että voi-
siko niitä sijoitella nykyisten rakennusten perustusten päälle 
rossipohjaratkaisuilla. Tuntuu hassulta, jos ensin puretaan van-
ha rakennus perustuksineen ja sitten aloitetaan uusi rakennus 
tekemällä ensin perustukset. 

Hiilineutraalius alueena tarkoittaa, että se on kasvipeit-
teinen, puusto palvelee ympäristöä vuoden kierron mukaan, 
alueella kierrätetään biojätteet, omavaraistelu - 
kotitarve (omat kasvit ja eläimet) on huomioitu 
aluesuunnittelussa.

Unelmatehas Hiilineutraaliksi

PUDASTORI
VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana Kurenalla 98 
m2 uudehko siisti kolmio, sau-
na, katutasossa palvelujen ää-
rellä. Vuokra 800 €/kk. P. 050 
598 6608.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kaut-
ta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /
ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä ku-
valliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlas-
kutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 
8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitetta-
va sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi.

Kouvan Metsästysseura ry:n
vuosiKoKous 

la 6.2.2021 klo 14 Piipposen pirtissä. 
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 13.

Lopuksi hirvipalaveri, 
ilmoittautuminen syksyn hirvijahtiin. 

Johtokunta

ravintola Meritassa 
su 31.1.2021 klo 13.30. 

esillä sääntöMääräiset asiat. 
Johtokunta kokoontuu klo 12.30. 

tervetuloa!

PudasJärven näyttäMö ry:n

kevätkokous

FC Kurenpoikien 
vuosiKoKous

Tervetuloa!

su 31.1.2021 klo 18.00
Ravintola Meritassa.

Ilmoittautumiset fckurenpojat@hotmail.com, 
paikan päällä voi osallistua maks 10 hlö.
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Sarjakuva:

Tule mukaan rakentamaan 
kotikuntaamme Pudasjärveä! 
Tule huolehtimaan kaikkien 
asukkaiden hyvinvoinnis-
ta. Tule toimimaan yhdessä 
kunnan talouden, ympäris-
tön, kiinteistöjen ja palvelui-
den laadun ja kestävyyden 
puolesta. 

Tällä valtuustokaudella 
on Keskustan hyvällä myö-
tävaikutuksella saatu aikaan 
merkittäviä päätöksiä. Näky-
vimpiä ovat olleet investoin-
tipäätökset; Hyvän olon kes-
kus, Kurenalan taajaman ja 
Syötteen liikennejärjestelyt, 
LumiAreena, Pudasjärven 
vuokrataloyhtiön hirsikerros-
talot sekä kehitysvammaisten 
palvelutalo. Näiden inves-
tointien jälkeen kaupungis-
samme on pääosin ajanmu-
kaiset toimitilat kunnallisten 
palveluiden tuottamiseen. 

Elinvoiman vahvistamisen 
saralla merkittävä uudistus 
oli kaupungin kehittämistoi-
men uudelleen organisointi. 
Pudasjärven kehitys Oy antaa 
kaikille yrityksille ja yrittäjik-
si aikoville neuvonta-apua ja 
huolehtii yritysten toiminta-
edellytyksistä Pudasjärvellä. 
Uusia yrityksiä syntyy ja pi-
täjään saadaan myönteisiä ra-
hoituspäätöksiä. Toiminnasta 

on tullut runsaasti hyvää pa-
lautetta alueen yrityksiltä.

Pudasjärven sosiaali- ja 
terveyspalvelut on hoidet-
tu viiden kunnan muodosta-
man Oulunkaaren kuntayh-
tymän kautta. Viime vuosina 
omistajaohjausta on vahvis-
tettu ja kuntien yhteistä kes-
kustelua sote-palveluiden 
ympärillä tiivistetty. Tavoit-
teena ovat entistä sujuvam-
mat ja oikea-aikaiset palvelut 
kuntalaisille sekä soten että 
kaupungin hyvinvointityön 
kautta.

Ennaltaehkäiseviä lap-
siperheiden palveluita on 
kehitetty tarjoamalla jo-
kaiselle apua tarvitsevalle 
perheelle 12 tuntia maksu-
tonta kotiapua. Tästä on saa-
tu myönteistä palautetta ja 
todettu sen kohdistuvan to-
delliseen tarpeeseen. Tämä 
Pudasjärvellä kokeiltu pal-
velu laajeni tämän vuoden 
alussa kaikkiin Oulunkaaren 
kuntiin.

Pudasjärvellä tapahtuvan 
ammatillisen koulutuksen 
yhteistyösopimus OSAOn 
kanssa on reilu vuosi sitten 
päivitetty. Yhteinen pohdinta 
alueen elinkeinoelämän tar-
vitsemista ja nuorten suosi-
mista koulutuslinjoista on sy-

Kouva Pudasjärven Keskustan puheenjohtaja, 
Törmänen sihteeri

Keskustan marraskuun vaalistarttitilaisuudessa S-marke-
tin pihalla uudeksi puheenjohtajaksi valittu Jorma Kouva 
ja uutena sihteerinä aloittanut Anni-Inkeri Törmänen yl-
lään uudet kuntavaalien teematakit. 

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö 
kokoontui vuoden alkupuolella 14.1. ylimääräiseen 
kokoukseen valiten kunnallisjärjestön hallituksen 
ja esillä oli myös kuntavaaliasiat. Kokouksesta tuli 

tiedote Pudasjärvi-lehteen.

ventynyt. 
Kaupungin käyttötalout-

ta ovat haastaneet erityisesti 
Oulunkaaren kustannukset. 
Hyvässä hengessä ja laajas-
sa poliittisessa yhteistyössä 
on päästy sopimukseen Pu-
dasjärven kaupungin oman 
talouden sopeutustoimista, 
joka helpottaa kaupungin ta-
loustilannetta. Se ei kuiten-
kaan poista sitä tarvetta, että 
myös sote-palveluiden tehok-
kuuteen ja hyvinvoinnin li-
säämiseen panostetaan tule-
vaisuudessa.

Maailma ei ole vielä val-
mis, eikä ole Pudasjärvikään. 
Keskustalle on tärkeää kunta-
laisten luottamus ja osallistu-
minen päätöksentekoon. Tule 
siis mukaan ja tehdään Pu-
dasjärvestä vieläkin parem-
pi paikka asua ja yrittää. Ole 
rohkeasti yhteydessä Kes-

kustalaisiin toimijoihin, mm. 
kunnallisjärjestön hallituksen 
jäseniin.

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön hallitus 
vuonna 2021 on: puheenjoh-
taja Jorma Kouva (uusi), Timo 
Vähäkuopus (vpj.), sihteeri 
Anni-Inkeri Törmänen (uusi), 
Jukka Kuha (varalla Rai-
mo Tervonen), Jouni Koivu-
kangas (Sointu Veivo), Mari 
Kälkäjä (Paavo Kortetjärvi), 
Kaisa Nivala (Auri Haata-
ja), Vesa Salmela (Taina Vai-
nio, uusi), Reijo Talala (Kau-
ko Seppänen), Vesa Riekki 
(Jouni Vengasaho), Jani Uit-
to (uusi) (Taina Niemelä) ja 
Martti Räisänen (Seppo Sam-
melvuo). 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö,  
kuva Heimo Turunen

Pudasjärven Perus-
suomalaiset ry:n hal-
litus päätti järjestäy-
tymiskokouksessaan 
17.1. henkilövalinnois-
ta. Varapuheenjohta-
jaksi valittiin Juho Kel-
lolampi ja sihteeriksi 
hallituksen ulkopuoli-
nen toimija Elleni Käs-
mä, joka toimii myös 
taloudenhoitajana. Jä-
senvastaavaksi valittiin 
Jukka Puurunen ja net-

tisivuista vastaa Kaisu 
Heikkinen. Kokouksel-
le tuotiin tiedoksi, että 
puheenjohtaja Mirka 
Väyrynen on valittu Pe-
russuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri 
ry:n piirisihteeriksi.

Pudasjärven  
Perussuomalaiset ry

– kukka kedolla ja lehti maassa 
- Rimmin uusi normaali.

Veikko Hyttinen, RakennusKriitikko

Perussuomalaisissa 
henkilövalintoja
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Sosiaali- ja terveysministe-
riö linjasi 13.1., että kaikil-
la alueilla on noudatettava 
yhtenäisiä leviämisvaiheen 
rajoituksia estääksemme 
uuden muuntuneen virus-
muodon leviämistä Suo-
messa. Aluehallintovirasto 
on jatkanut 14.1. aikaisem-
min tehtyä päätöstä yli 10 
hengen yleisötilaisuuksien 
kieltämisestä. Pohjois-Poh-
janmaan alueellinen koor-
dinaatioryhmä on arvioinut 
alueen tilannekuvaa tiis-
taina 12. tammikuuta. Alu-
eellinen korona-koordinaa-
tioryhmä kokoontui 12.1. 
harkitsemaan suositusten 
jatkoa. Tilannekuvan poh-
jalta, nykyisin voimassa ole-
via suosituksia jatketaan 
kahdella viikolla eteenpäin 
ajanjaksolle 19.1.–1.2.

Leviämisvaiheen kritee-
reistä ilmaantuvuus ja to-
dettujen positiivisten tar-
tuntojen prosenttiosuus 
täyttyvät alueella edelleen. 
Tämän vuoksi koordinaati-
oryhmä linjasi, että alueelle 
aikaisemmin annettuja suo-
situksia maskien käytös-
tä, yksityistilaisuuksien jär-

jestämisestä, ikääntyneiden 
ja riskiryhmien suojelemi-
sesta sekä opetuksen järjes-
tämisestä, etätyöstä ja etä-
kokouksista jatketaan 1. 
helmikuuta saakka. Mas-
kien käyttöä suositellaan 
nyt valtakunnallisen linja-
uksen mukaan kaikille yli 
12-vuotiaille. Myös lasten ja 
nuorten harrastustoimintaa 
rajoitetaan. 

Pudasjärvellä tilanne on 
rauhallinen, vaikka positii-
visia tartuntoja on tullut li-
sää viime viikkojen aikana. 
THL:n tartuntatilaston mu-
kaan Pudasjärvellä on 14.1. 
kokonaisuudessaan todettu 
yhdeksän covid-19 tautita-
pausta. Marraskuun lopus-
ta tammikuun alkuun, rei-
lun kuuden viikon aikana, 
positiivisten tautitapaus-
ten määrä on kasvanut 55,5 
prosenttia. Pudasjärvellä-
kin ylittyy leviämisvaiheen 
kriteeri ilmaantuvuudesta, 
joka on 25–50 tapaussumma 
100 000 asukasta kohden vä-
hintään kahtena peräkkäise-
nä viikkona.

Jokainen kaupunkim-
me asukas voi osaltaan tor-

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä linjasi 
- koronavirusepidemian leviämisvaiheen. 

Toimenpiteitä tiukennetaan ja 
jatketaan helmikuun alkuun asti.

Koronasuosituksia jatketaan 1.2. saakka
jua viruksen leviämistä 
noudattamalla huolellises-
ti hygieniaohjeita ja voimas-
sa olevia suosituksia. Hyvä 
käsi- ja yskimishygienia, 
turvaetäisyyksien noudat-
taminen sekä maskin käyt-
tö ovat tehokkaita keinoja 
viruksen leviämisen estämi-
seksi. Sairaana tulee jäädä 
kotiin ja välttää lähikontak-
teja. Jos sinulla on hengitys-
tieoireita, hankkiudu her-
kästi koronatestiin.

Pudasjärven kaupungin 
johtoryhmä jatkaa voimas-
sa olevia kaupunkikohtaisia 
rajoituksia:

Tila tai palvelu  
suljetaan 1.2. saakka
Virkistysuimala Puikkari al-
lasosasto ja saunat sekä nii-
den välittömässä yhteydes-
sä olevat pukeutumistilat 
ovat suljettuna vapaa-ajan 
toiminnalta ja harrastetoi-
minnalta. 

Puikkarin kuntosali ja 
Sammelvuo -sali sekä muut 
ryhmäliikuntaan, kontakti-
lajeihin, joukkueurheiluun 
sekä muuhun vastaavaan 
liikuntaan tai urheiluun 
käytettävät kaupungin ti-
lat ovat suljettuna aikuisten 
sekä lasten ja nuorten va-
paa-ajan toiminnalta ja har-
rastetoiminnalta. Myös kil-
pailujen, otteluiden sekä 

sarjatoiminnan järjestämi-
nen kaupungin tiloissa kai-
kenikäisille keskeytetään. 

Kaupungin järjestä-
mä ryhmäharrastustoi-
minta keskeytetään. Mah-
dollisuuksien mukaan 
harrastustoimintaa toteute-
taan etämuotoisena. Luis-
telukentillä on voimas-
sa kokoontumisrajoitukset. 
Kaupungin ylläpitämillä 
luistelukentillä saa olla luis-
telemassa korkeintaan 10 
henkilöä kerrallaan. 

Kansalaisopistolla ei jär-
jestetä lähiopetusta, mutta 
mahdollisuuksien mukaan 
kurssit järjestetään etäope-
tuksena. Pohjantähden kult-
tuuritilat ovat suljettuna.

Tila suljetaan,  
mutta palvelut ovat 
käytössä rajoituksin 
tai etäyhteyksin
Kaupungintalo on suljettu. 
Asioida voi esim. edunval-
vonta, asiakaspalvelupiste 
ja Oulunkaaren sosiaalipal-
velut) ainoastaan ajanva-
rauksella tai sähköpostilla. 
Voit varata ajan suoraan sil-
tä henkilöltä, jota asiasi kos-
kee. Voit myös tiedustel-
la yhteystietoja kaupungin 
vaihteesta ma–pe klo 8–16 
välisenä aikana puhelinnu-
merosta 040 826 6417.

Lukion etäopetusta jatke-

taan. Nuorisotila suljetaan. 
Nuorisotyössä otetaan käyt-
töön monipuoliset etätoi-
minnot, kuten Discord. Kar-
hupajalla rajoitettu palvelu. 
Asiakasmäärä rajoitettu 10 
henkilöä kerralla ja otettu 
käyttöön monipuoliset etä-
toiminnot. Hirsikunnas, 
työllisyyspalvelut ja moni-
kulttuuriset palvelut, rajoi-
tettu palvelu. Käytössä on 
monipuoliset etätoiminnot.

Palvelu on  
rajoitettua
Kirjastossa rajoitettu palve-
lu. Pudasjärven pääkirjasto 
on avoinna normaalein pal-
veluaukioloajoin (ma, ti, to 
10–19 ja ke, pe 10–16). Oma-
toimikirjasto ei ole käytössä. 
Palautuksia voi jättää myös 
pääkirjaston palautusluuk-
kuun. Toivotaan ripeitä kir-
jastokäyntejä (enintään 15 
minuuttia) ja tarvittaessa 
asiakasmäärää rajoitetaan. 
Kirjastoauto Iso Karhu lii-
kennöi reitillä rajoitetuin 
asiakasmäärin.

Maskin käyttösuositus 
jatkuu koskien Hirsikam-
puksen yläkoululaisia ja 
laajentunut koskemaan La-
karin ja Hirsikampuksen 
alakoulujen 6-luokkalaisia 
18.1. alkaen. Kaupunki tar-
joaa oppilaille koulupäi-
vien aikana tarvittavat kas-

vomaskit. 
Tilanteen niin vaatiessa 

kaupungilla on valmius siir-
tää perusopetus osittain etä-
opetukseen nopealla aika-
taululla.

Kaupungin tilat eivät ole 
varattavissa tai käytettävis-
sä ulkopuolisten organisaa-
tioiden eikä yhdistysten tai 
järjestöjen käyttöön toistai-
seksi. 

Asioidessa kaupungin 
hallinnassa olevissa tiloissa, 
asiakkailta edellytetään kas-
vomaskin käyttöä sekä huo-
lehtimaan hyvästä käsihy-
gieniasta ja turvaväleistä.

Väestölle  
suositellaan:
Yksityistilaisuuksia ei jär-
jestetä. Poikkeuksena suo-
situkseen on pienimuotoiset 
muistotilaisuudet.

Sisä- ja ulkotiloissa ta-
pahtuvien yleisötilaisuuk-
sien osallistujamäärä raja-
taan 10 henkilöön.

Kasvomaskia käytetään 
aina julkisilla paikoilla lii-
kuttaessa. Ensisijaisen tär-
keää on noudattaa 1–2 met-
rin turvavälejä ja aina kun 
mahdollista, pestä käsiä, 
käyttää käsidesiä, yskiä hi-
haan tai kertakäyttöiseen 
nenäliinaan ja välttää kas-
vojen koskettelua. 

Juha Rauhala 
hiippakuntadekaaniksi
Kirkkoherra Juha Rauha-
la on valittu Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapitulin 
istunnossa hiippakuntade-
kaaniksi. 

Hiippakuntadekaa-
nin tehtävänä on johtaa ja 
kehittää piispan alaisuu-
dessa hiippakunnallis-
ta toimintaa. Hän on tuo-
miokapitulin kollegion ja 
johtoryhmän jäsen, sekä 
toiminnallisen osaston 
henkilöstön esimies. Hiip-

pakuntadekaanin työs-
sä painottuu seurakuntien 
johdon tukeminen, seura-
kuntien työyhteisöjen ke-
hittäminen sekä hiippa-
kunnan alueella tehtävä 
kirkon työn kehittäminen.

Rauhala toimi Pudas-
järven kirkkoherrana syys-
kuusta 2013 elokuuhun 
2015, jolloin hän muutti 
Haaparannan seurakunnan 
kirkkoherraksi. HT

Rauhala toimi Pudasjärven kirkkoherrana syyskuusta 
2013 elokuuhun 2015. Kuva messusta seurakuntakodis-
sa, jossa siunattiin uudet luottamushenkilöt vuonna 2015.

Kotimainen energiantuotanto on merkittävä huoltovarmuus-
tekijä. Lämmön ja sähkön tuotannon häiriöt –eritoten pitkit-
tyessään- ovat riskitekijä ja varsinainen uhka koko yhteiskun-
nalle ja sen toimintakyvylle. Ilman sähköä ja lämpöä emme 
yksinkertaisesti pärjää, elinkeinoelämä pysähtyy ja elinolosuh-
teet käyvät kestämättömiksi. 

Suomessa on runsaat luonnonvarat, joita hyödyntää. Ener-
giantuotantomme koostuu useista lähteistä, joista merkittä-
vimpiä ovat puupolttoaineet (28%), öljy (23%) ja ydinener-
gia (18%). Turpeen osuus sähkön ja lämmön tuotannosta oli 
vuonna 2019 yhteensä 4%. Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 
2019 oli 66,0 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattitun-
tia (kWh). Vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,5 TWh, samaan 
aikaan sähkönkulutus väheni vastaavasti 1,4 TWh. Kotimaisella 
tuotannolla katettiin 77% kokonaiskulutuksesta ja nettotuon-
nin osuus oli 23%. 

Huoltovarmuuden näkökulmasta ulkomaisen tuontisähkön 
osuus –lähes neljäsosa- on merkittävä epävarmuustekijä. Va-
kavissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa meillä täytyy olla 
varmuus energian riittävästä saatavuudesta. Huoltovarmuus-
keskus toteaakin, että taloutemme riippuvuus ulkomaisista 
verkostoista ja logististen järjestelmien toimivuudesta on kas-
vanut. Viimeaikaisten kokemusten perusteella voimme todeta, 
että maat huolehtivat lähtökohtaisesti ensin omat tarpeensa ja 
erilaisten pakotteiden käyttöönotto ei ole poissuljettua. Tästä 
syystä onkin ensiarvoisen tärkeää turvata kotimainen tuotan-
to, sen ylläpitäminen, kehittäminen, ennakoitavuus sekä pitkän 
aikavälin kannattavuus.

Suomen maapinta-alasta on soita ja turvemaita lähes kol-
masosa eli 9,08 miljoonaa hehtaaria, josta turvetuotannossa 
on 0,6%. Geologian tutkimuslaitoksen arvion mukaan tekni-
sesti käyttökelpoista turvetuotantoon soveltuvaa pinta-alaa 
on Suomessa runsaat 1,2 miljoonaa hehtaaria ja se sisältää 12 
800 TWh energiaa. Hahmottamista helpottanee, että määrä 
on 2/3 Norjan tunnettuihin öljyvaroihin verrattuna. Maksam-
me ulkomaille miljardeja saadaksemme energiaa, kun samaan 
aikaan voisimme hyödyntää omia varantojamme. Suomen oli-
si mahdollista olla halutessaan energiaomavarainen: vuoden 
2019 kulutuksella mitattuna nykyisillä varannoilla tuotettaisiin 
pelkällä turpeella tarvittava energia 194 vuodeksi. 

Turpeen alasajotoimien seurauksena puun kysyntä on kas-
vanut ja sitä tuodaankin mittavia määriä ulkomailta. Pelkästään 
haketta Suomeen tuotiin –osittain turvetta korvaamaan- vuo-

den 2020 tammi–syyskuussa 3,31 miljoonaa kuutiometriä – yli 
viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 
Sen lisäksi, että kotimaassa teollisuudelle sopivaa kuitupuuta 
ajetaan lämpölaitoksille, polkee tuontihake kotimaista hintaa 
ja yritysten kannattavuus heikkenee. Niin turveyrittäjät kuin 
metsäyrittäjät ovat joutuneet tiukan paikan eteen samalla, kun 
huoltovarmuutemme heikkenee entisestään. Energiaomavarai-
suuden lisäksi turvetuotannon mahdollistaminen luo työpaik-
koja ja sitä kautta turvaa hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitoa. 
Jos ala ajetaan alas, katoaa kaluston myötä myös osaaminen, 
eikä tuotantoa ole tarpeen vaatiessa nopeasti käyttöön otet-
tavissa.

On varsin lyhytnäköistä politiikkaa ajaa omavaraisuut-
tamme alas, huoltovarmuuden riskeeraaminen täysin laukal-
le lähteneiden ilmastotoimien vuoksi vaikuttaa kansalliseen 
kokonaisturvallisuuteen. Alan toimijoiden viime joulukuussa 
julkaistun tiedotteen mukaan turvealan alasajosta koituu 800 
miljoonan euron tappiot, lisäksi työpaikkoja häviää välillisesti 3 
500. Taloustutkimus Oy:n selvityksen mukaan turpeen tuotan-
nossa toimii 442 yritystä ja turpeen kuljetuksessa 75 yritystä, 
joista lähes kaikki ovat pienyrityksiä. Alan yritykset tekivät sel-
vityksen mukaan liikevoittoa 46 miljoonaa euroa vuonna 2018. 
Huomionarvoista on, että turvetta hyödynnetään muuallakin 
kuin lämmön- ja sähköntuotannossa, muun muassa kasvualus-
toina, eläinten kuivikkeina, kompostoinnissa, maanparannuk-
sessa ja ympäristövahinkojen torjunnassa ja alan alasajolla on 
haittavaikutuksensa näihin kaikkiin.

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ei hyväksy 
turvetuotannon alasajoa, vaan kannattaa turvetuotannon ke-
hittämistä ja laajentamista. Ala on panostanut mittavasti tek-
niikkaan, teknologiaan ja ympäristöllisiin tekijöihin -muun 
muassa vesistönsuojeluun sekä savukaasujen puhdistukseen 
polttamisen yhteydessä. Tätä kehitystä on syytä tukea ja edis-
tää sekä varmistaa mahdollisimman korkea omavaraisuus 
energiantuotannossa samoin mahdollistaa työpaikkojen säily-
minen sekä uusien syntyminen.

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry     
Mirka Väyrynen 
piirisihteeri 

Energiaomavaraisuus – huoltovarmuuden kivijalka
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Kunnostetussa hyppyrimäessä 
ensimmäiset harjoitukset Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkosken hyppyrimä-
ellä pidettiin tiistaina 19.1. 
ensimmäiset harjoitukset 
isomman mäen peruskor-
jauksen jälkeen. Harjoituk-
set aloitettiin palaverilla 
valmennustoiminnan ta-
voitteista ja aikataulusta. 
Valmennusohjeita Topias 
Kestille antoi taivalkoske-
lainen Jouko Karjalainen. 
Jouko antoi ohjausta vauh-
timäen tekniikasta, mikä on 
kehittynyt huomattavasti 
niistä ajoista, kun hän har-
rasti yhdistettyä aktiivisesti 
kuuluen nuorten EM-maa-
joukkueen valmennusryh-
mään (Euroopan mesta-
ruuksista kilpailtiin vielä 
-70 ja -80 luvuilla). 

Sitten mentiin hyppää-
mään K35 mäkeen. Muu-
tamien hyppyjen jälkeen 
oli jo nähtävissä kehitys-
tä vauhtimäen asennos-
sa ja ponnistustekniikassa. 
Siinä on muutaman kym-
menesosa sekunnin aika-
na osattava hallita kehon 
liikerytmitys tuottamaan 
mahdollisimman teho-
kas voimantuotto pitkäl-
le kantavan hyppysuori-
tuksen aikaansaamiseksi. 
Kun ponnistus tapahtuu 
oikeaoppisesti, tulee pis-
tearvostelun kohteena ole-
va ilmalento aivan luonto-
jaan helposti hallittavaksi ja 
tyylikkääksi. Silloin lenne-
tään ns. ”hypyn päällä” ja 
alastulo tapahtuu kaukana 
mäen K-pisteen takana.

Jouko muisteli Jyrkän 
isomman mäen avajaiskil-
pailua 1980-luvun puoli-
välin paikkeilla. Hän oli 
mukana kisassa voittaen ai-
kamiesveteraanien sarjan, 
vaikka kaatui toisen kilpai-
luhypyn. Pituuspisteet kor-
vasivat tyylipisteet. Hän 

kertoi alastulon tapahtu-
neen melkein montun poh-
jalle. Ponnistusvoima oli 
tuolloin huipussaan. Hän 
oli juuri vastikään lopetel-
lut aktiivikilpailu-uran. 

Topiaksen tavoitteena 
on osallistua maaliskuun 
lopulla Taivalvaaralla pi-
dettävään Hopeasompa kil-
pailuun K50 mäessä. 

Vilma Kettunen hyppä-
si pienemmässä mäessä ala-
puomilta muutamia hyp-
pyjä ja Viena-Lotta Penttilä 
otti tuntumaa oikeisiin hyp-
pyvarusteisiin alamäessä. 

Harjoittelu jatkuu talven 
mittaan sekä Jyrkkäkosken 
hyppyreissä että Taivalvaa-
ralla.

Viena-Lotta ja Vilma tekivät tuttavuutta Jyrkän pienem-
pään mäkeen. 

Harjoituksissa Vilma Kettunen ja Topias Kesti ja Viena-Lotta Penttilä. Takana nykytekniik-
kaan omaksuttuja valmennusohjeita jakanut valmentaja Jouko Karjalainen. 

Iso talkoourakka
Ison mäen hyppykuntoon 
saattaminen on vaatinut 
pieneltä mäkijaoston talkoo-
joukolta huomattavia sat-
sauksia. Alamäen oli vuo-
sien aikana vallannut sakea 
männyntaimikko. Se oli kis-
kottava juurineen pois. Kon-
tiolta saatu karikekuorma 
leviteltiin talkoovoimin ala-
mäkeen. Kaupungin liikun-
tatoimi kustansi vauhtimä-
en latuhöylää liikuttavan 
sähkövinssin huollon ja pe-
ruskorjauksen. Nyt on vie-
lä kaupungin latuhuollosta 
vastaava tamppari luvannut 
hoitaa alamäen tamppauk-
sen. Unohtaa ei sovi myös-

kään yhteistyötä Taivalkos-
ken Kuohun kanssa Vauhtia 
Mäkihyppyyn yhteisprojek-
tia. Sitä kautta on saatu han-
kittua hyppyvarusteita, ja 
valmennustoiminta on vi-

rinnyt myös sen seurauk-
sena. On annettava suu-
ri kiitos mainittujen tahojen 
panoksesta perinteisen suo-
malaisen harrastuksen hy-
väksi paikkakunnalla. Jos-

pa nämä nyt tehdyt toimet 
innostaisivat uusia kyky-
jä suomalaiseen mäkihyp-
pyyn. 
 
Paavo Ervasti

Eteläisellä esikaupunki-
alueella elettiin 2800-lu-
kua, ja Pudasjärvi-lehti lä-
hestyi jo viidenkymmenen 
tuhannen ilmestyneen nu-
meron rajapyykkiä. Ilmas-
to oli vuoroin lämmennyt 
ja vuoroin kylmennyt, ja 
tauteja ja muita vitsauksia 
oli viuhunut seudun yli tä-
män tästä. Niin vain kau-
pungin kaikki kolmetois-
ta asukasta kuitenkin yhä 
sinnittelivät sitkeästi koti-
seudullaan.

Haastattelimme seu-
dun historiaan syvällises-
ti perehtynyttä dosentti 
ja tutkijatohtori Usko Toi-

Tulevaisuuden historiantutkimusta
vosta. 

Hän kertoi mielenkiintoi-
sesta historiallisesta kultista, 
joka sai alkunsa kaupungin 
keskustan lähimailta, nousi, 
kukoisti väkevästi ja katosi 
sitten yhtä salaperäisellä ta-
valla kuin oli ilmestynytkin.

Dosentin mukaan kult-
ti oli aikakautensa omalaa-
tuinen ilmiö, vähän samaan 
tapaan kuin Syötteen alueen 
ufohavainnot 1970-luvun al-
kupuolella

- Ufot katosivat ilmeises-
ti Syötteen alueen matkailu-
rakentamisen myötä. Eivät 
halunneet lennellä julkises-
ti, kun kaikkialle ilmestyi 
kirkkaita valoja. Tampiope-
rän kultti sen sijaan alkoi ke-
hittyä jo 1960-luvulla van-
han perustajaisän aikana, ja 
kukoistukseen se nousi seu-
raavan sukupolven otet-

tua ohjat, eli vuosituhan-
nen vaihteessa. Kun tultiin 
2020-luvulle, se äkkiä katosi.

Tutkijatohtori Toivonen 
suostui tekemään paljastuk-
sen, joka hänen mukaan-
sa hämmästyttää koko kan-
sainvälistä tiedeyhteisöä.

- Ihmiset palvoivat jättei-
tä. Vaikea sitä on uskoa, kun 
kävelemme tässä kunnostet-
tua ja entisöityä, siistiä ky-
länraittia. 

Dosentti selosti tarkem-
min.

- Jätteitä palvovan kul-
tin napamiehet hautasi-
vat maahan käytännössä 
kaikkea mahdollista jätet-
tä, josta osa on luonnolli-
sesti maatunut. Olemme ar-
keologisissa kaivauksissa 
kuitenkin pystyneet paikal-
listamaan lukuisia seremo-
niallisia jäteaumoja, joista 

on onnekkaasti löytynyt hei-
kosti hajoavaa historiallis-
ta aineistoa kuten vauvan 
vaippoja ja apulantasäkke-
jä, joita on ilmeisesti pidetty 
suuressa arvossa päätellen 
siitä, kuinka huolellisesti ne 
on maahan haudattu.

- Oma lukunsa on jäteöl-
jy, josta olemme tehneet 
merkittäviä löytöjä. 

Dosentti Usko Toivonen 
kertoi, että ylipapit uskot-
telivat kultin jäsenille löytä-
neensä jäteöljykentän, jonka 
tuotosta osa jaettiin alamai-
sille poltettavaksi märän 
hakkeen seassa.  - Jäteöljy oli 
keskeinen varallisuuden ja 
arvoaseman mitta, samoin 
kuin asumusten lähistöltä 
löydetyt kymmenet katto-
peltikasat, betonimyllyt, öl-
jysäiliöt ja lumiaurat, joita 
on putkahdellut esiin kaiva-

uksissa sieltä sun täältä.
Tutkijan mukaan kultin 

jäsenille pyhiä eläimiä olivat 
koirat ja villisiat, joita arvos-
tettiin enemmän kuin lah-
koon kuulumattomia naa-
pureita.

- Aikalaiskertomusten 
mukaan kyläläiset kantoivat 
johtajilleen hirvenlihalaati-
koita ihan selkä vääränä, jot-
ta he suhtautuisivat alamai-
siinsa suosiollisesti. 

- Tiettävästi paikalliselta 
metsästysseuralta oli jyrkäs-
ti kielletty salaisten kirjallis-
ten riittien kuten yhdistyk-
sen sääntöjen paljastaminen 
ulkopuolisille. No, pienessä 
kylässä aina joku puhui sivu 
suunsa, ja olemme sitä kaut-
ta päässeet perimätietoon 
käsiksi.

Kultti rakenteli taidok-
kaita alttareita pinoamal-

la romuautoja päällekkäin 
erilaisiin pyhiin asetel-
miin, joiden jäänteitä saat-
taa tarkkasilmäinen kul-
kija maastosta vieläkin 
havaita.

Dosentti kertoi kotita-
lousjätteen kerrostumista, 
joita maaperästä on löyty-
nyt ja joita siellä tiedetään 
yhä olevan.

- Ilmeisesti he pyrkivät 
myös muuttamaan pohja-
veden jäteöljyksi, mutta se 
ei tiettävästi onnistunut.

Pian tämän epäonnistu-
misen jälkeen kultti katosi 
historian lehdiltä kuin sa-
lama olisi siihen iskenyt.

- Kai siinä kävi niin, että 
joku johtajien lupauksiin 
pettynyt lahkolainen teki 
ilmoituksen ympäristötar-
kastajalle, ja se oli lorun 
loppu.


