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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Riekinkankaan 
muistokumpu ja uurna-alue 

valmiina s. 4
SM-kultamitalikahvit 
nautittiin Pudasjärven 

kaupungintalossa s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 24.9.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

RANUAN KALAJALOSTEEN

KALA-AUTO
PUDASJÄRVEN TORILLA 
TORSTAISIN klo 9.00-17.00

Tervetuloa kattavaan kalapöytään!
Ranuan Kalajaloste Oy
045 125 5064

Viikoittain mm. isoja lohia 4-7 kg, turskaa 4-6 kg, 
makrillia, nieriää, tuoreita katkarapuja, sinisimpukoita, 

ostereita, tonnikalaa, miekkakalaa, kampeloita, 
jättikatkarapua, mustekalaa, kalmaria, Simojärven kuhaa, 

ahventa, haukea, siikaa ja muikkua.
Lämminsavu- ja loimukalaa, kylmäsavuja, graaveja, 
tynnyrisilliä + muita silliherkkuja, kalapullia + muita 

jalosteita sekä puolivalmisteita.
Kaikissa kaloissa säävaraus sekä tuoreustakuu.

Kala-autosta saa Simojärven kalaa, 
äyriäisiä, eksoottista kalaa sekä 

monenlaisia kalajalosteita.

Ostetaan KOVAPAALAIN.
P. 040 566 9472.

AURINGONKUKANSIEMEN 
OSKU 15 KG
Raidallinen auringonkukansie-
men ulkolintujen ruokintaan 
15 kg:n säkissä. 
Siemenet ovat Pioneer-lajike. 
Talviruokinta on hyvä aloittaa 
heti jään tai lumen tullessa ja 
sitä voi jatkaa pitkälle 
kevääseen saakka eli siihen 
asti, kun linnut alkavat saada 
ruokansa luonnosta.

Tarjous voimassa 2.10. saakka

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

1195
/sk

 

naudan  
jauheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

450499
rs

 

TerTTuTomaaTTi
hollanTi

099
kg

Tamminen

Takuumurea  
paahTo- Tai sisäpaisTi
palana

995
kg
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-18-22%
Plussa-kortilla

Valio

juusToraasTeeT
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Hyvä, parempi
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0,20€
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muovia

4.-
ilman korttia 2,59 ps (17,27-19,92/kg)

2
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-22%
Plussa-kortilla

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
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Voimassa To-la 24.-26.9.

 k-ruokamesTarin

naudan maksa 
palana Tai jauheTTuna

SUOMI

499
kimppu

Valio

oivariiniT 350-400 g ja 
juokseva 400 ml
(5,63-6,43/kg/5,63/l) 
rajoiTus 2 erää/Talous

Reilun kaupan 

roosa nauha 
ruusukimppu
kenia

Plussa-kortilla

Ilman korttia 2,09 pkt (5,23-6,53/kg)

2
pkt

aTRia hiillos  
grillimmakkaraT ja  
makkarapihviT  
320-400 g (5,00-6,25/kg)

4.-

TaRJoukSeT VoimaSSa To-su 24.-27.9. ellei ToiSin mainiTa

7 99
kg

Voimassa To-la 24.-26.9.

kalaneuVoS 
Tuore 
kirjolohiFilee 
vakuumipakaTTu a-leikaTTu 
kasvaTeTTu, ruoTsi 
rajoiTus 2 FileeTä/Talous

erä

Syötteen 
Automyynti 

Audi A6 farmari S-line 2,7 diesel 
vm. 2008, huoltokirja, HIENO kaikilla 
herkuilla aj. 266 tkm, kahdet renkaat 
aluvanteilla   5400 €
Kia Ceed farmari 1,6 diesel vm. 
2011, huoltokirja, tosi nätti hyvillä va-
rusteilla, aj. 229 tkm, kahdet renkaat   
 4500 €
Toyota Corolla 1,6 bens.  vm. 2005, 
tosi siisti ja vähän ajettu 207 tkm hyväl-
lä huoltokirjalla, kahdet renkaat   
 3500 €

Toyota Avensis bens. vm. 2004, 
huoltokirja, hyvä sol malli aj. 333 tkm, 
ilmastointi, kahdet renkaat  3200 €
Toyota Corolla bens. vm. 1999, huol-
tokirja, LÖYTÖ ruosteeton yksilö aj. 
173 tkm, juuri kats. kahdet renkaat  
 2900 €
MB 240 diesel autom, vm. 1980, huol-
tokirja, tekn. hyvä, hits. pohjassa, hie-
no nahka sisusta, hyvä museokohde    
 2800 €

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

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennenkuin tulet.

Metsänhoitoyhdistysvaalien 
ehdokasasettelu

päättyy 30.9.
Jäsen - ilmoittaudu ehdokkaaksi.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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 syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Rakkaamme

Osmo Aarre 
KOnttilA
s. 7.8.1939
k. 31.8.2020

Kaipauksella
Tuula
Virpi, Jari, Jyri ja Sami
Juha, Jani ja Jonna
Muut sukulaiset ja ystävät 

Ei näy joella soutajaa,
eikä metsäpolulla kulkijaa.
Kuusten havina sua jossain tuudittaa,
sielusi nyt levätä saa.
Vain tuulessa kaikuvat sanat kuiskauksen,
on sydäntemme kaipuu ikuinen.

Siunaus on toimitettu läheisten läsnäollessa Pudasjärven
kappelissa 19.9.2020. Kiitos kaikille myötäelämisestä.

Laulupedagogi Raimo Nie-
mikorpi oppilaineen tuo 
eläinkonsertin Pudasjärven 
seurakuntatalolle tiistaina 
1.10. kello 18.00.

Ennen eläkkeelle siirty-
mistään Niemikorpi toimi 
Oulun konservatorion yk-
sinlauluopettajana. Tuolloin 
hänelle syntyi idea konser-
tista, jossa kaikki laulut oli-
sivat eläinaiheisia ja johon 
koko perhe voisi osallistua 
lapsista vanhuksiin. 

Tämä haave toteutui vii-
me marraskuussa "Metso-
lan kantele soi"-konserttina 
Kempeleen seurakuntakes-
kuksessa. Koska tapahtuma 
sai hyvin innostuneen vas-
taanoton, se päätettiin tuoda 
myös pudasjärveläisten nau-
tittavaksi. Tuntui luonteval-
ta järjestää uusintakonsertti 

juuri tänne, sillä Raimo Nie-
mikorpi on asunut lapsuu-
den ja nuoruuden Pudas-
järvellä ja lisäksi hän toimii 
edelleen Pudasjärven kan-
salaisopiston yksilauluopet-
tajana. 

Lapsuudestaan Niemi-
korpi muistelee voimakkaan 
kiinnostuksensa niin maalla, 
vedessä kuin ilmassa liikku-
vista eläimistä. Hiiret, ora-
vat, räkättirastaat ja harakat, 
kuin myös kalat ja hyöntei-
set tulivat tutuiksi Kynkääl-
lä, jossa perheen isä toimi 
opettajana maamieskoulul-
la. Kevät oli aivan erityi-
sen kiinnostavaa aikaa, kun 
luonto asukkaineen heräsi 
uuteen eloon. "Pojanviika-
rit" seurasivat tarkkana va-
risten ja harakoiden pesintä-
puuhia. 

Pudasjärven seurakunta-
talolla kuullaan monille jo 
kouluajoilta rakkaita eläin-
lauluja muun muassa Simi-
län ”Laulu oravasta”, Po-
kelan ”Kevättä metsässä”, 
Malmstenin satunäytelmä 
”Mikkihiiri ja susi”, Rossinin 
ihastuttavan hauska ”Kissa-
duetto”, sekä paljon muita 
eläinlauluja.

Konsertin järjestäjinä 
ovat Pudasjärven kansalais-
opisto, Pudasjärven seura-
kunta ja Vocal art MP, joka 
on Niemikorven oma yritys. 

Eläinkonserttiin on vapaa 
pääsy, mutta konserttikulu-
jen kattamiseksi peritään oh-
jelmasta pieni maksu. STK

Tervetuloa joukolla
 nauttimaan eläinlauluista! 

Eläimet seurakuntatalolla

Vilhelmiina Heikkilä ja Hen-
riikka Ranta ovat Gioachino 
Rossinin mainion kissadue-
ton esittäjät.

Pudasjärven seurakunnassa kokoontuu syksyn aikana puolisonsa 
menettäneiden Sururyhmä. Ryhmään otetaan mukaan ennakkoil-
moittautumisten perusteella kahdeksan henkilöä, joiden puoliso 
on siirtynyt ajasta iäisyyteen viimeisen 2 - 24 kuukauden aikana.

Ryhmässä puhutaan surusta ja käsitellään sitä monista näkö-
kulmista. Mitä tapahtui, miltä tuntui, miten elämä jatkui ja jatkuu 
sekä sitä kuinka poismennyt on edelleen läsnä muistoissamme. 
Ryhmän jäsenet sitoutuvat ehdottoman luottamukselliseen työs-
kentelyyn. Jokainen voi luottaa siihen, että kaikki ryhmässä ää-
neen sanottu jää vain ryhmän sisälle. Kukin ryhmän jäsen ote-
taan huomioon tasapuolisesti sekä annetaan tunteille tilaa. Toisen 
tunteita ja ääneen sanottuja ajatuksia kunnioitetaan. Ketään ei 
painosteta tai pakoteta sanomaan eikä tekemään mitään mikä 

tuntuu liian raskaalta. Kaiken kaikkiaan sururyhmä on paikka kä-
sitellä omakohtaista, yksilöllistä surua muiden samankaltaisessa 
tilanteessa olevien ja saman kokeneiden kanssa turvallisessa sekä 
luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Sururyhmän vetäjinä toimivat diakonissa Eeva Leinonen ja 
seurakuntapastori Jari Valkonen.

Ilmoittautumiset ja mahdolliset lisätietokyselyt pyydetään 
osoittamaan Eeva Leinoselle 25.9. mennessä puhelimitse nume-
roon 0400 866 480.

Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 1.10. kel-
lo 18 seurakuntakodilla ja kokoontumisia on syksyn aikana yh-
teensä seitsemän. TS

Seurakunnan Sururyhmä

Rakas puolisoni, isämme ja pappamme

Reino Julius
SOROnEn
s. 26.8.1944
k. 31.8.2020

Kaipaamaan jäivät
Else 
Mika ja Virpi
 Niko ja Jere
Leena ja Tuukka
 Topias
siskot ja veljet perheineen
sukulaiset ja ystävät

Suru ei ole puu, joka katkaistaan
vaan järvenselkä, jonka yli on seurattava.

Siunaus on toimitettu 18.9.2020 läheisten läsnäollessa.
lämmin kiitos kaikille Reinoa muistaneille.

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seurakunnan YouTu-
be-kanavan kautta. 
Messu seurakuntakodissa su 27.9. kello 10, toimittaa Jari Valko-
nen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Messu Sarakylän kappelissa su 27.9. kello 13, toimittaa Jari Val-
konen, kanttorina Keijo Piirainen, kappelikuoro.
Riekinkankaan muistokummun ja uurna-alueen käyttöön siu-
naaminen ke 30.9. kello 18, toimittaa lääninrovasti Tuomo Tör-
mänen, avustaa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. Tilai-
suuden jälkeen iltakahvit kappelissa.
Raamattupiiri rippikoulusalissa ke 30.9. kello 18, Jari Valkonen.
Kuorot: kirkkokuoro to 24.9. kello 18, Sarakylän kappelikuoro ti 
29.9. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 30.9. kello 13. Kirk-
kokuoroon otetaan myös uusia laulajia, ota yhteyttä kuoronjohta-
ja Keijo Piiraiseen p. 040 521 6769.
Lähetystupa seurakuntakodin rippikoulusalissa ke 30.9. kello 
10-13, kahvia ja pullaa ja arvontaa.
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 24.9. kello 12.
Sururyhmä kuoleman kautta puolisonsa menettäneille.  Sururyh-
mä kokoontuu srk-kodilla seitsemän kertaa alk. 1.10. torstaisin 
klo 18. Ryhmään otetaan mukaan korkeintaan 8 henkilöä. Ilmoit-
tautumiset ja lisätiedot 25.9. mennessä diakonissa Eeva Leinosel-
le p. 0400 866 480.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoisin klo 
10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien tai muun 
aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Vauvamuskari seurakuntakodissa pe 25.9. kello 10.  Juhlimme 
vauvoja vauvan päivänä seurakuntakodilla vauvamuskarin ja täy-
tekakkukahvien merkeissä. ”Myös vauvan sisarukset ovat terve-
tulleita.” Ennakkoilmoittautumiset 23.9. mennessä Raunille 040 
586 1217.
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille (ei eskarilainen) seurakuntakodissa 
perjantaisin kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juo-
ma. Lapsiparkkia ei pe 25.9. Ennakkoilmoittautuminen 040 586 
1217/Rauni. 
Rauhanyhdistys: Seurat Kurenalan ry:llä su 27.9. kello 13, Ris-
to Lauhikari 
Kastettu: Jere Onni Vihtori Outila, Tauno Sihveri Tahkola, Vilja-
mi Valdemar Vääräniemi.
Haudattu: Osmo Aarre Konttila 81 v, Kalevi Johannes Pönkkö 
79 v, Reino Julius Soronen 75 v, Ilkka Oiva Antero Sarajärvi 54 v.

Jeesuksen julkisen toiminnan aikana ope-
tuslapset saivat nähdä Jeesuken tekevän 
monenlaisia ihmetekoja. Tulevana sunnun-
taina ollaan Jeesuksen kenties suurim-
man ihmeteon äärellä, kun päivän evanke-
liumissa kerrotaan Lasaruksen kuolleista 
herättämisestä. Tätä sunnuntaita kutsu-
taan pieneksi pääsiäiseksi tai syksyn pää-
siäiseksi.

Kuoleman kohtaaminen herättää meis-
sä tunteita. Tuossa kertomuksessa ker-
rotaan myös Jeesuksen tunnereaktiosta 
Lasaruksen kuolemaan ja hänen läheis-
tensä suruun. Jeesus itki. Tuo reaktio ker-
too osaltaan siitä, että Lasarus ja hänen 
sisarensa Martta ja Maria olivat Jeesuk-
selle läheisiä ihmisiä. Siksi Jeesus halu-
si auttaa heitä jo siinä hetkessä, vaikka 
Martta toteaakin Lasaruksen ”nousevan 
kuolleista viimeisenä päivänä kuolleiden 
ylösnousemuksessa.”(Joh. 11:24)

Tämänkin tunnusteon tarkoitus oli 
saada ihmiset uskomaan ja luottamaan sii-
hen, että Jeesus oli Jumalan Poika ja hänen 
asiallaan. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: 

”Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut 
minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet mi-
nua aina, mutta minä sanon tämän näiden 
ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta 
he uskoisivat sinun lähettäneen minut.” Tä-
män sanottuaan Jeesus huusi kovalla ää-
nellä: ”Lasarus, tule ulos!” Silloin kuollut tuli 
haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot 
hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: ”Päästä-
kää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.” 
(Joh. 11:41-44)

Lasarus nousi Jeesuksen herättämä-
nä kuolleista takaisin elämään tässä maa-
ilmassa. Aikanaan hänen maallinen vaelluk-
sensa tuli päätökseen ja hänet haudattiin 
uudelleen odottamaan tuota sisarensa 
mainitsemaa viimeisen päivän ylösnou-
semusta. Näin on myös meidän muiden 
ihmisten kohdalla. Jeesuksen kohdalla asi-
at menivät toisin. Myös Jeesus kuoli, hänet 
haudattiin kalliohautaan mutta Hän ei jää-
nyt haudan vangiksi. Kolmantena päivänä 
hänet herätettiin kuolleista ja otettiin en-
simmäisenä taivaaseen odottamaan meitä 
sinne saapuvaksi. Tämä tuo meille toivoa 

siitä, että kuolemalla ei ole viimeistä sa-
naa maan päällä. Toivo ylösnousemukses-
ta kantaa meitä myös surun aikana. Jeesus 
sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. 
Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuolee-
kin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, 
ikinä kuole.” (Joh. 11:25-26)
1. Et, Herra, hylkää silloinkaan, kun minut 
maahan lasketaan, ihmeesi silloin kohtaan. 
Syvälle siemen kylvetään, syvälle luomissa-
naan jään, se ikuisuuksiin johtaa.
2. Äärellä pelkän tyhjyyden ystävä lausuu lä-
heinen:
»Nyt kotiin olet tullut.»Jo tuska vaihtuu lau-
luksi, saan kaiken, mihin kaipuuni on koko 
matkan ollut.
3. Tomusta kerran nouseva on elämämme 
kirkkaana, uudeksi kaikki luodaan. Ja rakkau-
den kaupunkiin, sen päiviin loppumattomiin 
myös meidän päästä suodaan. 
 (Virsi 826)

Keijo Piirainen

Jeesus antaa elämän
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Luonnonlaitumista Pudasjärvelle elinvoimaa
Pudasjärvellä on ollut paljon 
jokivarsien tulvaniittyjä. Ai-
koinaan niillä on ollut tärkeä 
merkitys karjan talvirehun 
tuotannossa ja eläinten kesä-
laitumina. Monet niistä ovat 
myös kehittyneet monimuo-
toisiksi luonnonniityiksi eli 
perinnebiotoopiksi. Maa-
talouden tehostuttua moni 
luonnonlaidun on kuitenkin 
jäänyt pois käytöstä viime 
vuosikymmeninä ja uhkaa 
kasvaa nyt umpeen. Arvok-
kaimmat kohteet kannattaisi 
kunnostaa perinteen, luon-
non monimuotoisuuden ja 
kylien elinvoimaisuuden 
vaalimiseksi. Tähän pyrkii 
vastaamaan keväällä 2019 
alkanut Pohjoisen maisema-
helmet-hanke, johon Pudas-
järven kaupunki on antanut 
kuntarahaa.

Pudasjärven kaupun-
ki lähti viime vuonna mu-
kaan ProAgria Oulun ja 
Oulun Maa- ja kotitalous-
naisten vetämään Pohjoisen 
maisemahelmet-hankkee-
seen. Sotkajärven kyläläiset 
ehdottivat Sotkajärven Pöl-
länjokisuiston tulvaniitty-
jä hankkeen kunnostuskoh-
teeksi. Nämä tulvaniityt on 
arvioitu 1990-luvulla maa-
kunnallisesti arvokkaak-
si perinnebiotoopiksi mm. 
laajuutensa vuoksi. Suun-
nittelimme kohteen hoi-
toa maastossa yhdessä ky-
läläisten kanssa kesäkuussa 
2019. Mukana oli 16 henki-
löä. Kohteella käytiin myös 
toisen kerran pienemmäl-
lä joukolla saman vuoden 
syyskuussa. Pudasjärvinen 
lampuripariskunta on kiin-
nostunut kohteen hoidosta. 
Pitkän hoitokatkoksen takia 
kohteella pitää ensin tehdä 
kunnostusraivausta eli pois-
taa pajukkoa. Aitaamista ei 
ole paljon, sillä kohteet ovat 
kapeita vesiuomien rajaamia 
saarekkeita. Kunnostami-
sen tueksi tuli sopivasti val-
tion Helmi-elinympäristö-
ohjelma, jossa kunnostetaan 
arvokkaita elinympäristöjä 
tällä hallituskaudella. Hel-

Sotkajärven Pöllänjokisuiston tulvaniityt ovat olleet hank-
keen kunnostuskohteena. Tulvaniityt on arvioitu 1990-lu-
vulla maakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi 
mm. laajuutensa vuoksi. 

Sotkajärvellä suunniteltiin kohteen hoitoa maastossa yhdessä kyläläisten kanssa. 

Sarakylässä Kouvanjokivarressa on ollut parina kesänä 
lampaita. Kuva otettu kuluneen kesän elokuussa.

mi-rahalla tehdään tänä 
vuonna Sotkajärvellä tar-
kempaa hoitosuunnittelua 
allekirjoittaneen toimesta ja 
ensi vuonna olisi luultavas-
ti vuorossa peruskunnostus 
ja aitaaminen.

Potentiaalisia kohteita 
luonnonlaitumiksi Pudas-
järvellä siis olisi. Lammasta-
lous on ollut kunnassa välil-
lä hyvässä nosteessa, mutta 
tuotannon kannattavuus on 
vaihdellut. Luonnonlaidun-
ten ja perinnebiotooppien 
hoitoon on ollut 2000-luvul-
la tarjolla melko hyvin val-
tion hoitotukea, mikä lisää 
elinkeinon kannattavuut-
ta. Perustuki viisivuotisessa 
ympäristösopimuksessa on 
450 euroa hehtaarille vuo-
dessa, arvokkailla perinne-
biotoopeilla jopa 600€/ha. 
Tosin tällä hetkellä EU-oh-
jelmakauden vaihtumises-
ta johtuen pari seuraavaa 
vuotta mennään vanhoilla 
sopimuksilla, mutta nyt on 
hyvää aikaa kunnostaa koh-
teita ja suunnitella hoitoa ja 
rahoituksen hakua. 

Viisi vuotta sitten arvioi-
tiin, että perinnebiotooppe-
ja ja luonnonlaitumia olisi 
Pudasjärvellä n. 170 hehtaa-
ria ja vanhoja peltoja, joita 
voisi ottaa laitumiksi jopa 
1000 ha. Mahdollisuuk-
sia uusille laidunyrittäjille 
olisi. Esimerkiksi 200 lam-
paan tila tarvitsisi luonnon-
laidunta 30-40 hehtaaria. 
Lampaan lihan tuotannon 
oheen voisi miettiä muita 

aiheeseen liittyviä sivutu-
loja kuten villan jatkojalos-
tusta, green care- toimintaa 
tai vaikka lammaspaimen-
lomia. Kotimaan matkailu 
on nostanut päätään ja Pu-
dasjärvellä riittää vielä luon-
nonrauhaa matkailijoille ko-
kea. Sopivia laidunkohteita 
on mm. Kipinän, Kynkään, 
Livon, Sarakylän ja Kuren 
kylillä sekä todennäköises-
ti muuallakin. Luonnonlai-
tumien hoitoon liittyvissä 

asioissa voi ottaa yhteyttä 
Pohjoisen maisemahelmet-
hankkeeseen ja Oulun Maa- 
ja kotitalousnaisten maise-
maneuvontaan. Hankkeen 
nettisivut löytyvät osoittees-
ta: www.proagriaoulu.fi/
pohjoisen-maisemahelmet/. 

Kalle Hellström
Projektipäällikkö
Pohjoisen  
maisemahelmet-hanke

Poromies tanssitti Pintamolla
Pintamolla oli lauantaina 
12.9. neljännen kerran Ryki-
mätanssit, tanssittajana po-
romies Eero Magga. Tans-
seihin oli saapunut noin sata 

lipun ostajaa, jota tanssitoi-
minnan vetäjä Paavo Holap-
pa piti erittäin hyvänä. Tämä 
oli omalta osaltaan varmis-
tamassa, että tanssitoiminta 
jatkuu syksyn ohjelman mu-
kaan, ellei tule rajoitteita. 

Hirviliiterissä oli kara-
okea, jossa karaokeisäntä-
nä toimi Jesse Huitsi. Tans-
seihin oli linja-autokuljetus 
Pudasjärveltä. Vatsan näyt-
teeksi oli tarjolla poronkäris-
tystä tortillan kera. Päivällä 
oli musiikin- ja laulunopet-
taja Aira Siuruainen-Kalli-
olan laulamisen opettamista, 
jossa oli mahdollista saada 
myös yksilöllistä opetusta ja 
neuvoja laulamisesta. 

Seuraavat tanssit ovat 

Hirviliiterissä pidettiin päivällä laulutunteja. Karaokeisäntä 
Jesse Huitsi, Olavi Kokko, laulunopettaja Aira Siuruainen-
Kalliola, Kimmo Männikkö, Henry Huitsi ja Tiina Siuruai-
nen. Seppo Huitsi ei ehtinyt kuvaan kokin hommilta, mutta 
kuului lauluoppilaisiin.

Rykimätansseihin oli saa-
punut satakunta tanssijaa. 

lauantaina 3.10, esiintyjänä 
Merja Juutinen. Lauantaina 
7.10. pidetään kyläläisille/
mökkiläisille /talkoolaisille 
syysjuhla ruokailun ja seu-

rustelun merkeissä. Tapah-
tumasta ilmoitellaan myö-
hemmin tarkempaan. 17.10. 
tansseissa on vierailijana Äs-
sät. HT

Pudasjärven kaupungin kes-
kustoimiston tehtävien uu-
delleenjärjestelyjen myötä 
tuli avoimeksi palvelusihtee-
rin tehtävä, jonka otti vastaan 
Tarja Lapintaival 18.8. alka-
en. Tarjan työtehtäviin kau-
pungin kirjaamossa kuuluvat 
asiakirjahallinta, kokousasi-
oiden valmistelu sekä asia-
kaspalvelutehtävät. Näiden 
lisäksi hän toimii myös tar-
kastuslautakunnan sihteeri-
nä. Tarjan työpiste sijaitsee 
kirjaamossa kaupungintalon 
yläkerrassa yhdessä hallinto-
sihteeri Mirja Moilasen kans-
sa.

Pudasjärvelle Tarja saapui 
Mikkelistä, jossa hän toimi 
vastaavanlaisissa tehtävissä 
kaupungin kirjaamossa. Kou-
lutukseltaan Tarja on merko-
nomi, jonka lisäksi hän on 
suorittanut asiakirjahallin-
non ja arkistotoimen ammat-
titutkinnon.

Hyrynsalmelta lähtöisin 
oleva Tarja kertoo harrasta-
vansa mökkeilyä sekä sen 
luonnollisena oheistuotteena 

Tarja Lapintaival työskente-
lee kaupungin palvelusih-
teerinä. Kuva Juha Nyman 
Pudasjärven kaupunki.

Tarja lapintaival 
toimii kirjaamon 
palvelusihteerinä

syntyvää luonnossa ja vesillä 
liikkumista. Perheeseen kuu-
luu kaksi aikuista lasta, kaksi 
lastenlasta ja äiti, joita hän ta-
paa lähes viikoittain viettäes-
sään mökkielämää synnyin-
paikkakunnallaan. Pohjoinen 
luonto ja lyhyempi etäisyys 
läheisiin vaikuttivatkin suu-
resti hänen päätökseensä ha-
kea tehtävää Pudasjärveltä.

Kaupunki tiedotus 

Muuttolinnut
Kävelen yksin metsäpolkua.
Syksy on värjännyt luonnon ruskan väreihin.
Pian astelen pellolle.
Paljon joutsenia ja kurkia näen.
Muuttolinnut ovat laskeutuneet levähtämään.
Jatkan kävelyä edessäni olevaa metsää kohti.
Katselen sopivan kannon.
Istahdan kannolle. Otan repusta kuksan.
Juon siitä kahvia.
Kuuntelen luonnon ääniä ja nautin hiljaisuudesta.

Anna-Riikka Huhta
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Taitoja sähköpostin käytöstä linkediniin
”Olemme saaneet rohkeut-
ta käyttää tietokonetta, kai-
killa on oma sähköposti ja 
jatkokurssille olisi tarvet-
ta”, oli kommentti viimei-
senä päivänä sähköisten 
työnhakupalveluiden käyt-
tövalmennuksen kurssilai-
silta. Valmennus oli osal-
listujien mielestä hyvä ja 
heidän tarpeisiinsa vastaava.

Valmentajana toiminut 
Aamos Grup Oy:n koulut-
taja Minna Nurmela kertoi 
antaneensa valmennusta jo-
kaisen yksilöllisten ATK tai-
tojen ja osaamisen mukai-
sesti. Valmennusta on saatu 
esimerkiksi tietokoneen pe-
ruskäyttöön sekä sähköpos-
tin perustamiseen ja käyttä-
miseen. Sähköisiä palveluita 
on opittu käyttämään ja tu-
tuksi ovat tulleet Te-palve-
luiden Oma asiointi ja Työ-
markkinatori sekä sähköiset 
työnhakukanavat. Jokainen 
osallistuja on valmennuksen 
aikana tehnyt oman ansiolu-
ettelon, ja osa on perustanut 
oman Linkedin-profiilin-

Minna Nurmela kouluttamassa ja vahvistamassa kurssilaisten tietoteknisiä valmiuksia 
Vahvaksi-hankeen sähköisten työnhakupalveluiden käyttövalmennuksessa.

kin. Etänä yhteydessä ole-
mista on myös harjoiteltu 
Teams:lla. Minna piti ryh-
mää aktiivisena ja ahkerana. 

Valmennuksessa ei ole 
keskitytty pelkästään työ-
elämätaitoihin, vain myös 
kaikille meille tärkeät Ke-
lan palvelusivut ovat tulleet 
tutuiksi. He, joilla oli oma 
kone käytettävissä, käyttivät 
sitä ja oppivat samalla juuri 
sen toimintoja. Myös oman 
puhelimen kautta sähköis-

ten palveluiden käyttöä on 
harjoiteltu. Mitä tehdään, jos 
ei ole omaa konetta käytettä-
vissä? Se ratkaistiin harjoit-
telemalla kirjaston yleisöko-
neiden käyttöä.

Kuuden päivän valmen-
nus räätälöitiin pudasjär-
veläisten työnhakijoiden 
tarpeisiin. Se järjestettiin Pu-
dasjärven kaupungin työl-
lisyyspalveluiden Vahvaksi 
-osatyökykyisten työllistä-
minen -hankkeen työnhaku-

valmennuksena. Hanke 
toimii Euroopan sosiaalira-
haston rahoittamana (ESR) 
ja tuen on myöntänyt Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus. Kurssilaisten innostu-
neen palautteen perusteella 
voimme järjestää samankal-
taisia koulutuksia myös jat-
kossa, lupaa hankkeen pro-
jektipäällikkö Aili Jussila. 

Pudasjärvi-lehti

Mitä Raamattu kertoo 
Jeesuksen toisesta 

tulemuksesta?
Pudasjärven helluntaiseu-
rakunta järjestää hengelli-
sen musiikin ja Sanan juhlan 
Sammelvuon Liikuntahallis-
sa sunnuntaina 27.9. kello 13. 
Kuopiolainen opettaja-toi-
mittaja Juhani Happonen ja 
psykiatrian ja sisätautien sai-
raanhoitaja Aino Happonen 
pohtivat, mitä Jeesus itse ai-
koinaan opetti toisesta tule-
muksestaan maan päälle.

Aihe on kiinnostanut pa-
rin tuhannen vuoden ajan 

useita Raamatun tutkijoita. 
Milloin Jeesus tulee ja mil-
laista aikaa maailmassa sil-
loin eletään? Millainen on 
kristillisen kirkon hengel-
linen tilanne hänen tulles-
saan?

Tilaisuudessa Happoset 
eittävät myös kaksinlaulu-
ja harmonikkamusiikin säes-
tyksellä.

Kaikki ovat tervetullei-
ta tilaisuuteen, jossa järjeste-
tään myös rukouspalvelua.

Juhani ja Aino Happonen vierailivat Pudasjärven helluntai-
seurakunnassa myös vuosi sitten syyskuussa.

Keppihevoskisat ratsastuskisan säännöillä
Reippaat hevosharrastajaty-
töt ovat perustaneet keppi-
hevostalli Ratsutalli Amorin, 
joka järjesti Jyrkkäkosken ma-
neesilla ja lähimaastossa kep-
pihevoskisat. Niissä sovellet-
tiin oikeiden ratsastuskisojen 
sääntöjä. Maneesille oli pys-
tytetty monipuolinen esterata 

oikeiden ratsastuskisojen mal-
liin. Jokainen meni vuorollaan 
radan läpi, aika katsottiin ja 
puomien tipahtelemisesta sai 
virhepisteitä. Menotyyliäkin 
seurattiin. Jokaisella keppihe-
vosella oli myös nimi.

Läheiseen männikkömet-
sään kilpailijat olivat tehneet 

maastoradan, jossa myös so-
vellettiin normaalikisoja. En-
nen kisasuoritusta rataan tu-
tustuttiin kävelemällä, jonka 
jälkeen kisasuoritukset jatkui-
vat. 

Ratsutalli Amorin tytöt 
valmistavat itse keppihevo-
sensa ja myös myyvät niitä 

Riekinkankaan muistokumpu ja uurna-alue valmiina 
Riekinkankaan hautaus-
maan muistokumpu ja uur-
na-alue on valmistunut ja 
siunataan käyttöön keski-
viikkona 30.9. Siunaamisen 
toimittaa kello 18 läänin-
rovasti Tuomo Törmänen, 
avustaa kirkkoherra Timo 
Liikanen ja kanttorina toi-
mii Keijo Piirainen. Tilai-
suuden jälkeen tarjotaan 
kappelissa iltakahvit.

Muistokumpu pitää si-
sällään uurna-alueen ja tyh-
jänsylin muistopaikan, joka 
on tarkoitettu hiljentymis-
paikaksi omasta tahdostaan 
riippumatta ilman lapsia 
jääneille vanhemmille. 

Riekinkankaan uurna-

alueen suunnittelun toteut-
ti Ritva-Liisa Pihlaja, joka 
suunnitteli myös muutama 
vuosi sitten valmistuneen 
Sarakylän hautausmaan 
uurna-alueen. Muistomer-
kit valmisti pudasjärveläi-
nen Metallityö Liikanen, 
kivimateriaalin toimitti Ni-
valan kivi ja työt paikan 
päällä lähellä sankarivaina-
jien muistomerkkiä toteut-
tivat seurakunnan oma 
hautausmaan työntekijäpo-
rukka. HT

Seurakuntamestari Pentti Riekki tarkastelemassa tyhjänsy-
lin muistopaikan valaistuksen viimeistelyä. Muistopaikalle 
oli ilmestynyt jo yksi kynttiläkin. 

Riekinkankaan hautausmaan muistokummun ja uurna-alu-
een rakentamistyöt valmistuivat tiistaina 22.9. Töitä valvo-
nut seurakunnan rakennustoimikunta teki loppukatselmuk-
sen keskiviikkona 23.9. Uurnille on paikka muistomerkin 
vasemmalla puolella ja takana. Vainajien tuhkia voi sirotel-
la aidatulle alueelle. 

halukkaille. Nuorten valmis-
tamia keppihevosia on myös 
myytävänä 4H:n Topituvalla. 
Mukana seurassa on noin 10 
jäsentä. Jokaisen perheellä on 
myös oikeita hevosia, joiden 
hoitamiseen nuoret osallistu-
vat lähes päivittäin. Useim-
mat myös ratsastavat. Nuoret 
myös osallistuvat keppihe-
voskilpailuihin muuallakin, 
muun muassa äskettäin käy-
tiin Limingan kisoissa.

Jyrkkäkosken ratsastajat ja 
Koillismaan hevosystävät tu-
kevat reippaiden nuorten har-
rastusta. Jyrkkäkoskella toimii 
tällä hetkellä kahdeksan tallia, 
joissa on aktiivisia ravihevos-
harrastajia ja osa keskittyy rat-
sastamiseen. HT

Moona Ylilehdon tyylinäyte. 
Anni Järvenpää vauhdissa maneesille ra-
kennetulla radalla. 

Nuoret keppihevosharrastajat kisojen tauolla, hevosten ni-
met mukana. Tiia Pesonen Shoco, Emma Tumelius Thun-
der Boy, Moona Ylilehto Nigh Psky’s Shining Moon, Iida Sii-
vola Night Sky’s Shooning Star ja Anni Järvenpää Make.

Maastorataan tutustuttiin 
ensin porukalla, jonka jäl-

keen jokainen kiersi radan 
kilpailusuorituksena. 



4 5nro 39PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti24.9.2020 24.9.2020nro 39

AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 
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MAANANTAI-TORSTAI
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Vaasan
RuISpAlAT
6 kpl/330 g

MA-TI 28.-29.9.  KE-TO 30.9.-1.10.

pE-TO 25.9.-1.10.

pE 25.9.    lA 26.9.

Kananpojan
pAISTIlEIKE 
700 g mari-
noitu

HK  
pOpSI 
pERhENAKKI 
600 g

Tuore
pORSAAN KASSlER

n. 2,5 kg/kpl

RAuTAOSASTOlTATEKSTIIlIOSASTOlTA

Tuoreet
pORSAAN
KyljyKSET

499

099

Tuore
pERATTu
MuIKKu
pyyntivaraus

HK
AMERIKAN 
pEKONI
170 g original

Arla
jOguRTIT
1 kg

Valio Hyvä 
suomalainen Arki
RuOKAKERMA
10 %, 2 dl

Eldorado
TONNIKAlA-
pAlAT vedessä tai 
öljyssä 185/140 g

Eldorado
RIISIKAKKu
100 g

Estrella RANch 
SOuRcREAM 
pERuNAlASTu
275 g

pERjANTAI-lAuANTAI 
25.-26.9.

Pouttu
KANNuS-
vuRSTI
palana

Eldorado
cOOKIES 
chOcOlATE
KEKSI 150 g 

Kariniemen
KANANpOjAN 

SISäfIlEEpIhvIT 
400-500 g

Valio Polar
vIIpAlE-
juuSTOT

270-300 g

Valley Gold
MANdARIINI

HK 
pIKNIK pAISTI
n. 1.5 kg/kpl

Hyvä NAuTA 
jAuhElIhA
rasvaa max. 10%

Porsaan 
ETuSElKä ja 
lApA

Saarioinen 
pIzzAT

200 g

pkt

kg

prk

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA päIvä!

Oreo
KEKSIT

174 g

Atria
bROIlERIN KOIpI 
3 kpl/rass marinoitu

Atria
lAuANTAI-
MAKKARA 
palana

Eskimo
jääTElö-

puIKOT
15 kpl

Eesti Pagar
vAlKOSIpulI- tai 
yRTTIpATONKI

175 g

Cloetta
AAKKOSpuSSIT

280-315 g

Skittles
KARKKI-
puSSI
175 g

Arla
KAlINKA
jOguRTIT
150 g

595
kg

jAuhElIhA
SIKA-NAuTA Kinnusen Myllyn

vEhNäjAuhO
2 kg

Kananpojan 
pANEROIduT
NuggETIT
200 g

Kivikylän 
MAAlAIS-
KINKKu
palana ja siivuina

pss

Porsaan
TAlOuS-
KyljyKSET

Tuore  
NORjAN 
lOhIfIlEE

rajoitettu erä

99,-

Timco 
KOMpRESSORI
24 l, 2 hp
tuotto 206 l/min

Eurol
jARRu clEANER 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

65,-

Sievin 
KuMI-
SAAppAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

MAAlAIS-
lIhA-
hyyTElö

Monikäyttöinen 
neulottu
SOfTShEll 
-puSERO
jossa pidennetty selkäosa ja 
vahvistukset kulumiselle alt-
tiissa kohdissa. Vetoketjulliset 
sivutaskut ja rintatasku. Kiris-
timet vyötäröllä. Hengittävä, 
tuulenpitävä ja vettähylkivä.
Väri: Musta/harmaa.
Materiaali: Neulesoftshell 
fleece-vuorilla, hengittävä 
ja vettähylkivä kalvo, 100% 
polyesteri, 420 gsm
Vedenpitävyys: 3000 mm
Hengittävyys: 3000 mm

4995

lIIMApuulEvyT 
esim.
18 mm, 20x100cm

Soudal
puulIIMA 
750 g
-vedenkestävä D3

KEvyTpRESSuT 
esim. 2x3 m

KENKäOSASTOlTA

Naisten ja miesten
bAMbu-
KERRASTO 
Koot: S-2XL

Miesten
KAlSARIT 
100% puuvillaa
Koot: S-2XL

Naisten ja miesten
puOlIpOOlO
100% puuvillaa

Naisten
pITKäT-
AluShOuSuT
100% puuvillaa

Miesten
flANEllI-
pAITA
pehmeä
100 % puuvillaa
Koot: 48-58

Flyflot
huOpA-
NIlKKuRI
muunneltava
sisäpohja 
Koot: 36-41

Sarva
NIlKKuRI
nauha/vetoketju
waterproof
kevyt 36-45

TAlvI-
NIlKKuRIT
teddyvuori
vetoketju/nauha
camel ja musta

Lasten
NIlKKuRI
waterproof
musta/lime

Alkaen
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Kanadanhanhi kotiutunut 
hyvin Suomeen

Kanadanhanhi on kotiutunut hyvin Suomeen. Nimensä mukai-
sesti hanhen pääesiintymisaluetta on Kanada. Monien muiden 
lajien tavoin myös kanadanhanhi on tuotu Suomeen riistalajiksi. 
Suomen lisäksi hanhea on istutettu myös useisiin muihin mai-
hin. Muun muassa ennen Suomea lajia on siirretty Ruotsiin. Is-
tutusten lisäksi kanadanhanhi on levinnyt Suomeen Ruotsista, 
kun kanta on siellä vahvistunut. Ennen mantereelle tuloa hanhi 
on kotiutunut Ahvenanmaan mataliin ja reheviin merenlahtiin. 
Syksyisin ja keväisin hanhet kerääntyvät suuriin parviin. Parvis-
sa saattaa olla useita hanhilajeja ja myös kanadanhanhia. Näissä 
sekaparvissa kanadanhanhia on saapunut Suomeen myös muis-
ta valtioista, jonne lajia on istutettu. 

Ensimmäisinä vuosina kanadanhanhi oli rauhoitettu ympä-
ri vuoden, mutta nykyinen voimistunut kanta mahdollistaa jo 
metsästämisen. Lajista onkin tullut tärkeä riistalintu. Vuosittain 
kanadanhanhea metsästetään jo samoja määriä kuin kahta al-
kuperäistä hanhilajiamme, metsähanhea ja merihanhea. Kana-
danhanhea istutettiin Suomeen jo 1960-luvun alkupuolella, ja 
istutuksia tehtiin aina 1970-luvulle saakka. 

Muutamista istutetuista yksilöistä kanadanhanhi on runsas-
tunut jo tuhansiin yksilöihin ja kasvu näyttää yhä jatkuvan met-
sästyksestä huolimatta. Lisääntyminen on ollut varsin tasaista 
1960-luvulta tähän päivään. Koska kanadanhanhi on hyvin ka-
raistunut laji. Sillä ei ole ollut ongelmia sopeutua Suomen var-
sin vaativiin olosuhteisiin. Suurin osa Euroopan kanadanhanhis-
ta elää Itämerta ympäröivissä valtioissa. Myös Englantiin laji on 
jo vakiintunut pysyvästi. Pohjoisena lajina kanadanhanhi ei ole 
viihtynyt erikoisemmin eteläisissä valtioissa. Suomen alkupe-
räisille hanhilajeille ei kanadanhanhesta ole juuri ollut haittaa. 
Usein vieraslajit haittaavat alkuperäislajien menestymistä taval-
la tai toisella. Kanadanhanhi pesii enimmäkseen erilaisissa ym-
päristöissä kuin metsähanhi ja merihanhi. Kanadanhanhi viihtyy 
rannikon matalilla ja rehevillä merenlahdilla. Merihanhen löy-
tää taas usein ulkosaariston pieniltä luodoilta ja saarilta. Ny-
kyisin kanadanhanhi pesii myös jo sisämaassa. Järvien valloitus 
alkoi jo 1980-luvulla ja voimistui 1990-luvulla. Mikäli kanadan-
hanhi joutuisi käymään reviirikiistoja muiden hanhilajien kans-
sa, sillä tuskin olisi vaikeuksia Suomen kookkaimpana hanhena.

Jarmo Vacklin

Kanadanhanhien lisääntyminen on jatkunut Suomessa 
metsästyksestä huolimatta.

Syystapaamiset 
ovat alkaneet seurakunnassa

Pitkän hiljaisen tauon jäl-
keen seurakunnan kerhot 
ovat päässeet aloittamaan 
toimintaansa. Lähetyspiirin 
talkoolaiset leikkasivat ma-
tonkuteita maanantaina 7.9., 
Ystävänkammari teki retken 
Liepeen nuotiopaikalle tors-
taina 10.9. Mukana oli kol-
misenkymmentä ulkoilijaa 
liikunnan, pienen kisailun ja 
makkaranpaiston merkeissä. 

Nuttupiiri puolestaan 
kokoontui rippikoulusalis-
sa torstai-iltana 10.9. Ahke-
rat vapaaehtoiset kädet eivät 
ole olleet jouten tauon aika-
nakaan, vaan neulojat toivat 
tullessaan suuren määrän 
nuttuja, pipoja sekä pienem-
piä ja isompia sukkia, jotka 
lähetetään omien kanavien 
kautta kehitysmaihin. Seu-
rakunta oli ostanut erilaisia 
lankoja, joita piiriläiset sai-
vat ottaa mukaansa, sillä nyt 
peräänkuulutetaan junasuk-
kia vauvoille. Seurakunta 
lahjoittaa kastetilaisuudessa 
junasukat jokaiselle kastetta-
valle vauvalle! Näitä siis voi 
valmistaa myös kotiolois-
sa, jos ei jaksa tai halua läh-
teä Nuttupiiriin kerran kuu-
kaudessa. Junasukat pysyvät 

Vauvan junasukka 
Tarvikkeet: 
Villalankaa, esim. Alpaca, Nalle, Novita Wool ja sukka-
puikot koko 2½.
Ohje: 
Luo 10 silmukkaa jokaiselle puikolle ja neulo 12 kerrosta 
2 oikein 2 nurin joustinneuletta. 
*Neulo 4 krs nurin, 4 krs oikein, 4 krs nurin ja 12 krs jous-
tinneuletta (2 o, 2 n)* Toista * - *. 
Kantapää: Neulo kantalappua 12 krs puikoilla 1 ja 4. Ka-
vennus; jaa silmukat kolmeen osaan siten, että keskellä 
on 6 silmukkaa ja reunoilla 7 silmukkaa. Poimi kantala-
pun sivuista 7 lisäsilmukkaa ja neulo terän suora osuus; 
*4 krs puikkojen 2 ja 3 silmukat nurin (jalkaterän päälle) 
ja loput oikein, 4 krs kaikki silmukat oikein. Toista * - * 
kaksi kertaa. Neulo vielä 4 krs yläpuolen silmukat nurin 
ja alapuolen silmukat oikein. 
Kärkikavennus: 1. ja 3. puikon lopussa kolmanneksi ja 
toiseksi viimeiset silmukat oikein yhteen, 2. ja 4. puikon 
alussa toinen ja kolmas silmukka ylivetokavennuksena. 
Kun jäljellä on 4 silmukkaa, katkaise lanka ja pujota se 
kaksi kertaa silmukoitten läpi. 
Päättele langat ja höyrytä sukat kevyesti.

Junasukan tarina
Äiti oli pienen vauvansa kans-
sa junamatkalla talvisodan ai-
kana vuonna 1940. Junamat-
ka keskeytyi, kun rata oli poikki 
pommitusten vuoksi. Naista ja 
lasta vastapäätä istunut käsi-
työnopettaja sääli pientä, ilman 
sukkia ollutta vauvaa. Opetta-
ja purki valkoista villatakkiaan 
ja alkoi neulomaan pienokaisel-
le sukkia junaraiteiden korjaus-
töiden aikana. Toinen sukka jäi 
kesken, joten nainen keri lankaa 
äidille mukaan ja sanoi; ”Mal-
lia ei saa muuttaa. Nämä py-
syvät niin hyvin vauvalla ja-
lassa.”

Ystävänkammarilaisia lähdössä Liepeen ulkoilupäivään. (Kuva: Eeva Leinonen)

Ahkerat kädet eivät ole ol-
leet tauolla, vaan Nuttupii-
riin tuotiin jälleen kymme-
nittäin valmiita tuotteita 
toimitettavaksi eteen päin.

Vuosien varrella Vuokko 
Leinonen on ahkeroinut 
junasukkia useita kymme-
niä pareja. (Kuva Vuokko 
Leinonen)

hyvin pienen, potkivan vau-
van jaloissa ja ohje on help-
po muistaa, sillä siinä tois-
tuu luku 12.

Syksyn ensimmäisessä 
Nuttupiirissä oli kymmenen 
neulojaa. Mukaan toivotaan 
lisää piiriläisiä. Kaikki ovat 
tervetulleita neulomaan, 
virkkaamaan tai muuten 

vaan porinoimaan ja ilta-
kahville. Opetusta ja ohjei-
ta myös annetaan kutomisen 
sekä virkkaamisen saloihin!

Seuraava Nuttupiiri ko-
koontuu torstaina 8.10. kel-
lo 17 seurakuntatalon rippi-
koulusalissa. 

Terttu Salmi

Aune Ekdahl johtamaan Kokoomusta
Pudasjärven Kokoomus ry:n 
varsinainen kokous pidet-
tiin Ravintola Meritassa ja 
paikalla oli kymmenkun-
ta asiasta kiinnostunutta. 
Pohjois-Pohjanmaan Kokoo-
muksesta oli vieraita koko-
uksessa. Piirin puheenjohtaja 
Tomi Kaismo toi osallistujil-
le puoluehallituksen tervei-
set. Toiminnanjohtaja Jaak-
ko Salovaara ja järjestö- ja 
kunnallissihteeri Elli-Nora 
Vehmanen kertoivat tule-
viin kuntavaaleihin liittyviä 
asioita ja kannustivat pai-
kallisyhdistystä keräämään 
kattavan ehdokaslistan. He 
korostivat kuntatalouden tu-
levia haasteellisia aikoja ja 
silloin kuntapäätöksenteos-
sa tarvitaan monialaista nä-
kemystä ja edustusta kunta-
laisten hyväksi.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen vierailijat Tomi Kais-
mo, Elli-Nora Vehmanen ja Jaakko Salovaara kannustivat 
kokoamaan Pudasjärvellä kattavan ehdokaslistan kunta-
vaaleihin.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Aune Ekdahl, 
varapuheenjohtajaksi Pek-
ka Kinnunen, sihteeri- rahas-
tonhoitajaksi Katri Virtanen 
ja hallituksen jäseneksi Hilk-
ka Parkkisenniemi.

Kaupunginvaltuutetut 
Aune Ekdahl ja Hilkka Park-
kisenniemi kertoivat ajan-
kohtaisista valtuustoasioista 
ja muun muassa tullivoima-
lahankkeesta keskusteltiin. 
Pudasjärven Kokoomus ry 
kannattaa tuulivoimalahan-
ketta kuntatalouden tilan-
teen vaatimana. Kokoomuk-
sessa edellytetään kuitenkin, 
että kaupunki käyttää mah-
dollisuuksiaan esimerkiksi 
kaavoituksessa mietittäessä 
myllyjen sijoittelua luonnon-
suojelua ja maataloutta huo-
mioimalla. 

Tuleviin kuntavaaleihin 
valmistaudutaan jo nyt ja 
ilahduttavalta näyttää, että 

uusiakin ehdokkaita ollaan 
saamassa listoille. KV

Sotiemme Veteraanit/Sotiemme Naiset -keräys toteutetaan 
tänä vuonna Pudasjärvellä perjantaina 2.10.

Tänä syksynä varusmiehet eivät aikaisempien vuosien ta-
paan suorita keräystä koronaviruksen vuoksi. Keräyksen to-
teuttavat lipauskeräyksenä Pudasjärven Sotainvalidien paikallis-
osasto ja Pudasjärven Sotaveteraanit ry reserviläisjärjestöjen 
sekä muiden järjestöjen avustamina. 

Kerääjinä toimivat yritysten edessä kello 12-19 pudasjärve-
läiset vapaaehtoiset henkilöt yllään SOTIEMME VETERAANIT 
liivit ja lippaissa on keräysluvan numero ja lisäksi Siirto tai Mo-
bilePay tunnus.

Tukea tarvitaan veteraanien, puolisoiden ja leskien asumi-
seen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Paikalliset 
veteraanijärjestöt ovat myös kunniakansalaistemme rinnalla 
kulkijoita heidän viimeisessä iltahuudossaan ja tarvitsevat työ-
hönsä taloudellista tukea.

Eero Ahonen, keräysvastaava 

Sotiemme Veteraanit/
Sotiemme Naiset -keräys
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Kannatamme 
tuulivoimaa!

Vasemmistoliiton Pudasjärven valtuustoryhmä kannattaa kun-
tamme alueelle tulevaa tuulivoimaa. Tuulivoima on sanansa mu-
kaan tuulesta temmattua energiaa jonka hiilijalanjälki on mer-
kittävästi pienempi kuin muilla tällä hetkellä käytössä olevilla 
fossiilisiin polttoaineisiin nojaavilla energiantuottotavoilla.

Ongelmatonta energiantuotantomuotoa ei vielä olekaan, 
mutta osa on merkittävästi parempia kuin toiset.

Tuulivoima on myös vuosien saatossa muuttunut kannatta-
vaksi tavaksi tuottaa sähköä ja näistä tuotoista osa tulee myös 
veroina suoraan kaupunkimme kassaan. Vertailun vuoksi voi to-
deta, että esimerkiksi Tolpanvaaran ja Pärjänsuon alueille suun-
nitteilla olevien tuulivoima-alueiden verotuotot ovat alussa va-
rovasti arvioituna yhteensä 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sama 
euromäärä kunnallisverona tarkoittaa 1,5 prosenttiyksikköä.

Pudasjärvi on myös matkailukunta ja matkailu on koko ajan 
kehittynyt luonnon kannalta kestävämpään suuntaan ja täten 
emme näe massiivista turistikatoa sen tähden, että meidän kun-
nan alueella tuotetaan ympäristöystävällistä sähköä. Myös poro-
jen laidunalueet huolettavat osaa ja tähän ongelmaan on paljon 
parempia ratkaisuita kuin evätä tuulivoima. Porojen parhaim-
mat laidunalueet ovat vanhat metsät, joissa on laaja ekosystee-
mi eri lajeineen. Joten mitä parempaa huolta pidämme luontom-
me monimuotoisuudesta, sitä paremmin voivat luonto, matkailu 
ja luonnosta hyötyvät lajit - eli kaikki elävät luonnonkappaleet.

Vasemmiston Pudasjärven valtuustoryhmä

Työpetarin kevätkokous syyskuussa
Työpetari yhdistyksen sään-
tömääräinen kevätkokous 
pidettiin koronasta johtu-
en siirrettynä 15.9. yhdistyk-
sen kahvion tiloissa. Heimo 
Turunen toimi kokouksen 
puheenjohtajana. Toimin-
takertomuksen mukaan yh-
distyksellä on ollut 60 jäsen-
tä vuonna 2019. Yhdistyksen 
hallitus on ollut koolla kol-
me kertaa vuoden aikana. 
Kuntouttavaa työtoimintaa 
on jatkettu Teollisuustien ti-
loissa. Yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Tuomo Jokikok-
ko on vastannut toiminnan 
toteuttamisesta. Kuukausit-
tain toiminnassa mukana oli 
2-8 henkilöä. Yhteensä koko 
vuonna miestyöpäiviä tuli 
403 ja mukana oli 16 eri hen-
kilöä. Yhdistyksen puolel-
ta ohjaustehtävissä on ollut 
kolme henkilöä. Toiminnan 
paras tulos oli se, että seitse-
män osallistujaa pääsi työn-
syrjään kiinni eri yrityksiin 
tai yhdistyksiin. 

Yhdistys on työllistä-
nyt kokoaikaisesti toimin-
nanjohtajan ja osa-aikaises-
ti toimistosihteerin.  Lisäksi 
on työllistetty työllistämis-
tuen avulla kolme henkilöä. 
Livokas ry:n hallinnoiman 
Me-toimisto hankkeen kaut-
ta on tullut kolme henkilöä. 
Yhteensä toiminnassa vuo-
den 2019 aikana on ollut 12 
eri henkilöä (+kuntouttavan 
asiakkaat, 16 henkilöä).      

Pudasjärven kaupungin 
kanssa jatkettiin metsäryh-
män toimintaa samalla ta-
valla kuin aikaisempinakin 
vuosina. Metsäryhmä aloit-
ti työnsä toukokuun alussa 

viiden hengen voimin. Ryh-
mään kuului työnjohtaja ja 
neljä työntekijää. Ryhmä oli 
koossa puoli vuotta. Työteh-
tävät painottuivat ympäris-
tönhoitotöihin. 

Yhdistys huolehti kevään 
2019 Pietarilan avantouinti-
paikasta. Aktiiviharrastajia 
oli noin 50 henkilöä ja heillä 
pulahduksia hyiseen avan-
toon tuli kauden aikana yli 
1000 kertaa.  

Eu-ruokaa jaettiin vuo-
den aikana kaksi kertaa ja 
yhteensä kuivamuonaa oli 
jaossa noin 10 000 kiloa. Jou-
lukuussa pidettiin perintei-
nen joulupuurotapahtuma 
K-Supermarketin pihalla yh-
dessä Kesseli ry;n ja paikal-
lisen K-supermarketkauppi-
aan kanssa. Puuron sijasta 
paistettiin makkaraa, koska 
pitokokki sairastui juuri en-

Työpetari ry:n hallitus kokoontui vuoden aikana tarpeen mukaan. Puheenjohtajana toimi 
Veli Liehu, Mikko Liehu, Pirkko Päätalo, Arvo Suoperä, Jouni Puhakka ja toiminnanjohtaja 
Jouko Puhakka. Aktiivijäsen Sointu Veivo oli kaupunginhallituksen kokouksessa ja halli-
tukseen kuului lisäksi kuvan ottanut Heimo Turunen. 

Eu-ruokaa jaettiin vuoden aikana noin 10 000 kiloa. Talkoo-
laisilla oli suuri työ ruokien pussittamisessa.

Maakuntakaava sivuutettu, kaupunginhallituksen 
päätös tuulivoimala-alueiden yleiskaavan laadinnasta 

kumottava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa on uudistettu vuodes-
ta 2009 alkaen. Laajuutensa vuoksi se on laadittu vaiheittain, yh-
teensä kolmessa eri vaiheessa. Maakuntakaava koskee kaikkia 
maakunnan alueella olevia kuntia ja siinä esitetään alueiden käy-
tön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakun-
nan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakunnan liitto 
vastaa maakuntakaavan laatimisesta ja sen hyväksyy maakunnan 
liiton ylin päättävä elin eli maakuntavaltuusto. Viimeisin, eli kol-
mas vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ke-
sällä 2018.

Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on oh-
jeena laadittaessa tai muutettaessa kunnan/kaupungin yleiskaavaa 
ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin aluei-
den käytön järjestämiseksi. Viranomaisen (tässä tapauksessa kau-
punginhallituksen) on suunnitellessaan alueiden käyttöä koske-
via toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava 
maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteutta-
mista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteut-
tamista. Maakuntakaavalla voidaan rajoittaa rakentamista erik-
seen määrätyillä alueilla.

Pärjänsuolle suunnitelluille tuulivoimala-alueille on maakun-
takaavassa osoitettu useita kaavanlaadintaan vaikuttavia, tai jopa 
sen estäviä, tekijöitä. Alueilta löytyy luonnonsuojelualueita, joil-
la on Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 33§ mukainen rakenta-
misrajoitus. Alueilla on arvokkaita geologisia muodostumia, jol-
loin alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei 
maisemakuvaa turmella, luonnon merkittäviä kauneusarvoja, eri-
koisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta 
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia. Maaseu-

tuasutuksen kannalta maakuntakaavaan on merkitty suunniteltu-
jen voimala-alueiden välittömään läheisyyteen kaksi tärkeää ky-
läkeskusta. Lisäksi alueet peittävät alleen poronhoidon kannalta 
tärkeiksi merkittyjä alueita, jäkälä- ja talvilaidunalueita sekä ison 
osan luppolaidunaluetta. Merkittävää, ja ensiarvoisen tärkeää on 
se, että maakuntakaavaan on erikseen merkitty ne alueet, jot-
ka soveltuvat tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Nyt suunni-
telluille alueille ei tällaisia tuulivoima-alueita koskevia merkintö-
jä ole tehty.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.8. täysin sivuuttanut 
maakuntakaavan tehdessään päätöstä yleiskaavan laadinnan aloit-
tamisesta. Kokouspöytäkirjasta ei löydy mainintaa maakuntakaa-
vasta tai sen huomioimisesta päätöksenteossa. Ottaen huomioon 
maakuntakaavassa osoitetut alueiden käyttöä koskevat merkin-
nät, on selvää, ettei kaupunginhallituksen päätös edistä maakun-
takaavan toteuttamista ja yleiskaavan laadinnan aloittamisella ni-
menomaan vaikeutetaan maakuntakaavan toteuttamista.

Hallintolain 50§:n mukaan viranomainen voi poistaa virheel-
lisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos käsittelyssä 
on tapahtunut menettelyvirhe. Maakuntakaavan sivuuttaminen 
ja sen merkintöjen laiminlyönti täyttävät menettelyvirheen tun-
nusmerkistön asian käsittelyssä. Yllä esitetyin perustein Pudas-
järven Perussuomalaisten valtuustoryhmä yksiselitteisesti vaatii 
kaupunginhallituksen päätöksen 25.8.2020 §252 ”Kaavoitusaloite 
Yhteistuuli tuulivoimahankkeen osayleiskaavojen laadinnasta” ot-
tamista uudelleen käsiteltäväksi hallintolain 50§ perusteella sekä 
päätöksen kumoamista maakuntakaavan vastaisena.

Pudasjärven Perussuomalaisten valtuustoryhmä

nen tapahtumaa. Väkeä kävi 
paikalla 175 henkeä.

Henkilöstön ja hallituk-
sen jouluruokailu järjestet-
tiin yhdistyksen keittiöl-
lä ennen joulua. Yhteistyötä 
tehtiin tiiviisti Pudasjärven 

kaupungin, TE-toimiston, 
eri hankkeiden, yhdistysten 
ja työpaja Karhupajan kans-
sa.

Tuomo Jokikokko

Iinattijärven Nuorisoseura on rakentanut uudelleen Ham-
pushallin, jossa voi nyt pitää tilaisuuksia ja tanssitoiminta-
kin on tarkoitus käynnistää ensi kesänä. 

Pohjois-Pohjanmaan Nuori-
soseurojen Liitto palkitsi Ii-
nattijärven nuorisoseuran 
yleisessä kokouksessaan 15.9. 
Lumijoella merkittävästä toi-
minnasta kyläyhteisön viihty-
vyyden eteen tehdystä työstä. 
Seura on kunnostanut vanhan 
toimitilansa ja rakentanut sen 
yhteyteen uuden tanssisalin. 
Tehty työ on valtava voiman-
näyttö pieneltä kyläyhteisöl-
tä, joka hakee vertaistaan val-
takunnallisestikin.

Iinattijärven Vuoden nuo-
risoseuraksi perustelut hake-

mukselle ovat vuoden 2019 
aikana tehty valtaisa nuori-
soseuralaisten talkootyömää-
rä ja yhteishenki, jolla toteu-
tettiin Hampushallin jälleen 
rakentamista. Työt jatkuivat 
vielä 2020 vuoden puolella ja 
kesällä oli tarkoitus aloittaa jo 
perinteeksi tulleen tanssitoi-
minnan. Koron vuoksi aloi-
tus siirtyi ensi kesälle. Tilat 
ovat toiminnan perusta ja nyt 
voimme jatkossa suunnitel-
la tanssitoiminnan lisäksi eri-
laista muuta toimintaa ko. ti-
loissa. HT

Iinattijärven Nuorisoseura 
Vuoden 2020 

Pohjois-Pohjalainen 
nuorisoseura 

Kunniakirjan olivat vastaanottamassa nuorisoseuran puo-
lesta edustajt kolmessa sukupolvessa; puheenjohtaja Rit-
va Kinnula, Ritvan siskon tytär Riikka Lukkari ja keskellä  
hänen tyttärensä Hilda Hietajärvi. 
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Palveluhakemisto

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

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIdEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIöIdEN HYVäKSYMä KOLARIKORJAAMO

83 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUhLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Kajastuksella Ruskaretki Saariselälle
Mielenterveysyhdistys Pu-
dasjärven Kajastus ry järjesti 
jäsenilleen retken Saariseläl-
le 26.-28.8. Matkalle lähdet-
tiin keskiviikkoaamuna Os-
viitan edestä Honkasen 
liikenteen bussilla. Retkelle 
osallistui 23 jäsentä. Meno-
matkalla pysähdyimme Na-
papiirillä, Sodankylässä ja 
Vuotsossa. Kajastus ry kus-
tansi retkeläisille menomat-
kalla juotavat ja purtavat 
sekä yöpymiset kylpyläho-

telli Saariselällä. Majoituk-
seen hotellilla sisältyivät aa-
miainen ja kylpylän vapaa 
käyttö. 

Tuloilta meni huoneisiin 
kirjautuessa ja levon mer-
keissä. Torstaina matkasim-
me ryhmän kanssa Kulta-
museoon, jossa oli nähtävillä 
erilaisia kullankaivuumene-
telmiä niin Suomesta kuin 
ulkomailtakin. Tutustumi-
nen museoon oli erittäin 
mielenkiintoinen, ja näh-

Jäsenmaksu on 
10 euroa/vuosi 

FI38 5360 0440 0500 48. 
Viitteeksi: jäsenmaksu 

2020/2021. 
Yhteydenotot: Kajastus Marko 

Sarajärvi 040 826 6478

tävyydet ulottuivat myös 
ulkoalueille. Päivällisen 
jälkeen oli vapaata tutustu-
mista Saariselän ympäris-
töön ja alkuillasta kävimme 
bussilla Kaunispäällä ihaile-
massa maisemia. 

Kajastus ry kiittää mat-
kalaisia onnistuneesta ret-
kestä ja hyvin noudatetuis-
ta korona-ajan varotoimista. 
Kiitos Honkasen liikenteen 
Jari Honkaselle turvallisesta 
kyydityksestä.

Kajastus ry:n jäseneksi voi 
ryhtyä jokainen, joka haluaa 
tukea toimintaamme. Jäse-
nyys ei velvoita mihinkään. 

Harri Inkeroinen

Retkeläisiä.

Kultamuseolla. Portaillla istuvat Matti Kantola, Markku 
Karppinen ja Jaakko Tuovila.

Kaunispäällä.
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MYYDÄÄN

PUDAS-
TORI

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Palveluhakemisto

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.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.

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 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

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 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 

Sijoitus 
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

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

KOTIKIRPPIS lauantaina 26.9. 
2020 klo 11-15, Sepäntie 20. 
Tervetuloa! Päivi ja Tuula.

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata asuntovau-
nun talvisäilytyspaikka tai 
katos. P. 0400 206 765.

OSTETAAN

OSTETAAN omakotitalo 
maks. 3 km Pudasjärven kes-
kustasta. Vähintään 3 mh. Tar-
joa sähköpostitse okt.pudis@
gmail.com.

ANNETAAN

Annetaan parisänky patjoi-
neen sen hakijalle. p. 040 528 
3263.

SM-kultamitalikahvit nautittiin Pudasjärven kaupungintalossa

Pudasjärvellä nautittiin 16.9. 
tiettävästi paikkakunnan en-
simmäiset SM-kultamitali-
kahvit, jotka ansaitsi Pudas-
järven Urheilijoita edustava 
Annemari Kiekara. Hän voit-
ti Kalevan kisoissa Turussa 
10 000 ja 5000 metrin juoksut. 
Sen jälkeen hän edusti Suo-
mea molemmilla matkoil-
la Ruotsi-Suomi maaottelus-
sa Tampereella. Tavoitteena 
on olympiamaraton vuonna 
2021 Tokiossa. Lähimpänä 
arvokisatavoitteena on 6.12. 
juostava EM maraton Valen-
siassa. Siellä on normaalis-
ti noin 30 000 juoksijaa. Tällä 

kerralla mukaan otetaan kut-
sukilpailuna vain 150 Euroo-
pan naisparhaimmistoa. 

Pudasjärven Urheilijoiden 
yleisurheilujaoston puheen-
johtaja Heino Ruuskanen 
kertoi Annemarilla olevan 
huippusaavutuksiamaasto-
juoksun arvokisoissa. Hän 
myös muisteli, kun Annema-
ri kilpaili 17-vuotiaana SM-
maastokisoissa Jyrkkäkos-
kella vuonna 1994. 

Annemaria muistivat 
kaupungintalossa pidetys-
sä tilaisuudessa Pudasjärven 
kaupunki, Pudasjärven Ur-
heilijat sekä yhteistyökump-

204 maratonia juossut 78-vuotias Heikki Paukkeri vaihta-
massa kestävyysjuoksukokemuksia Annemari ja Mika Kie-
karan kanssa. Heikki kertoi hiihtäneensä viime talvena 
3200 kilometriä ja menneenä kesänä juosseensa parituhat-
ta kilometriä. 

Pudasjärven Urheilijoiden muistamisia Annemari Kiekaralle luovuttamassa seuran pu-
heenjohtaja Kirsi Hanhela. Muistamiset olivat jo luovuttaneet yleisurheilujaoston puheen-
johtaja Heino Ruuskanen ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen. 

paneista Pudasjärven Osuus-
pankki. 

Menestykseen tarvitaan 
määrätietoinen ja tiukka har-
joittelu. Annemari kertoi vii-
koittain kertyvän juoksua 
eri vauhdeilla noin 750 ki-
lometriä. Viimeisen vuoden 
aikana harjoituskilometre-
jä on takana noin 7500, joka 

on monen autoilijan vuosit-
tain ajama määrä. Pajulah-
den urheiluopisto, alppima-
joineen, hyvine maastoineen 
ja urheiluhalliolosuhteineen, 
on tuttu paikka, jossa Anne-
mari viettää vuosittain use-
an kuukauden ajan, etenkin 
nyt, kun ulkomaille pääsy on 
vaikeaa lämpimiin olosuh-

teisiin. Alppimajassa noin 
2300 metrin korkeusolosuh-
teissa hän viettää 16-17 tun-
tia vuorokaudessa ja jäljellä 
olevasta ajasta suuri osa ku-
luu harjoitteluun. Annemaria 
valmentaa ja kaikin tavoin 
tukee aviomies Mika Kieka-
ra, joka oli myös paikalla kul-
tamitalikahveilla. HT

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta, Pudastorin normaalit 
kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset 
ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiin-
teistö- ja tonttikaupat / vuokrauk-
set sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 
17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 
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0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Torstaisin Sarakylän alueelta 
Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä
Arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

Taksi Piipponen Oy

Korentojärven Kalaveden 
Osakaskunta

Koronarajoitusten vuoksi siirretty
SääNTöMääRäINEN 

VUOSIKOKOUS 
pidetään Hirvaskosken koululla

su 4.10.2020 klo 15.00.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle 

kuuluvat sääntömääräiset asiat.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on asianosaisten 

nähtävissä 11.10.2020 alkaen Merja Herukalla 
os. Hirvasvaarantie 46, 93270 Sotkajärvi.

Hoitokunta

Pudasjärven opintorahastoyhdistys ry.
ilmoittaa haettavaksi APURAhAA musiikin 

opiskelun tukemiseen pudasjärvisille nuorille. 
Vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään todistus musiikin 

opiskelusta, toimitettava 8.10.2020 mennessä sihteeri  
Vuokko Loukusalle os. Kurentie 20, 93100 Pudasjärvi.  

Lisätietoja puh. 040 546 8734.

Ikosen paliskunnan  
VARSINAINEN 
SyySKOKOUS  

la 3.10.2020 klo 16.00 
Olavi Hepolan talossa.

Käsiteltävät asiat: Poronhoitolain 3 pykälän määräämät 
asiat. Hallituksen esittämät sekä muut esille tulevat asiat. 

Hallitus 20.9.2020  

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

Pudasjärven sos.dem 
työväenyhdistys ry:n 

johtokunta

sääntömääräinen 
syyskokous 

keskiviikkona 7.10.2020 klo 17.00 
kauPungintalolla.

Paikalla sdp:n oulun piirin piirihallituksen puheenjohtaja mika 
Pietilä sekä sdp:n oulun piirin toiminnanjohtaja sanna husa.

kahvitarjoilu. tervetuloa!

PuU UIMAJAOSTO
Syyskuun yleiset uintikisat Puikkarissa 
5-15 -vuotiaille su 27.9 klo 17.00 alk.   
Osallistuminen maksutonta ja ilmoittautuminen
paikan päällä. Tervetuloa!

PuU KUNTOURhEILUJAOSTO
Tehokävely su 27.9. klo 18-19.   
Lähtö Camping Jyrkkäkosken pihalta. 
Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. Ei osallistumismaksua. 
Sählyvuoro keskiviikkoisin klo 17-18. 
Lakarin koulun sali. Mailoja lainataan. 
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa! 

Pudasjärven Livon paliskunnan 
VARSINAINEN  
SyySKOKOUS

Livon koululla to 1.10.2020 klo 18.00.
Käsiteltävät asiat: PH-asetuksen 3 pykälän

 määräämät, toimihenkilöiden valinta seuraavalle 
3-vuotiskaudelle ym. esilletulevat asiat.

Hallitus

Pudasjärven Näyttämö ry esittää komedian:

KAKSI AKKAA

Esitykset:
la 26.9. klo 14.00 ja 17.00
su 27.9. klo 11.00 ja 14.00

ESITYKSET
KOSKENHOVIN SALISSA
Koskenhovinkuja 93100 Pudasjärvi

TERVETULOA!

Liput: 8€ 
Lisätiedot ja
lippuvaraukset:
puh. 044 974 5195
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry

käsikirjoitus: Rauno Juhannusvuori
ohjaus: Senja Latvala

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Tanssit salissa

Avoinna:
• MA 13.00-20.00 • TI 13.00-20.00 • KE 13.00-02.00 • TO 13.00-20.00 

•  PE 15.00-04.00 • LA 15.00-04.00 • SU 15.00-20.00

Lauantaina 26.9.
klo 22.00-01.30

lippu 12 € sis. ep.

lippu 5 € sis. ep.

Perjantaina 25.9.

lippu 5 € sis. ep.

KARAOKE
wINtISSä
DJ HAmmER

klo 00.00-03.30

KARAOKE
wINtISSä
DJ HAmmER

klo 00.00-03.30
klo 21.00-03.30

klo 21.00-03.30

YöN
HEtKI

HOX! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
su 27.9. klo 13  Tuomas 
Sammelvuo -sali. Mukana 
Aino ja Juhani Happonen.

Su 4.10. klo 13 rukoushuoneella

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sanan- ja 
rukouksenilta klo 18
Juhani ja Aino 
Happonen 
puhuvat ja 
musisoivat 27.9. 

Kaupungin talouden 
tasapainottamistyö on 

käynnissä

Pudasjärven Kaupunginhallituksen nimeämä laaja poliittinen 
ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa kaupungintalolla 
tiistaina 15.9. yhdessä FCG Perlaconin asiantuntijoiden kans-
sa. Kokouksessa järjestäydyttiin ja asetettiin tasapainotustyölle 
määrä- ja aikataulutavoitteet.

Kokouksessa sovittiin vuosille 2021-2023 kaupungin oman 
toiminnan toimintakatteen leikkaustavoitteeksi 2,5 miljoonaa 
euroa. Näillä säästöillä voidaan saavuttaa taso, jolla tulot ja me-
not ovat tarkastelujakson lopussa tasapainossa, lainakannan 
kasvu saadaan taittumaan ja pelivaraa jää käytöstä poistuneiden 
kiinteistöjen alaskirjauksiin.

Tasapainotusohjelma valmistellaan poliittisessa ohjausryh-
mässä ja esitellään valtuustoseminaareissa valtuutetuille ennen 
päätöksentekoa. Tavoitteena on hyväksyä tasapainotusohjelma 
kaupunginvaltuustossa viimeistään joulukuussa 2020.

Henkilöstö otetaan mukaan tasapainotustyöhön ja hei-
dän näkemyksiään kuullaan prosessin aikana. Myös kuntalaisil-
le avataan sähköinen kysely kaupungin nettisivuille, jossa kysy-
tään mitä heidän mielestään pitäisi tehdä kaupungin talouden 
sopeuttamiseksi.

Pudasjärven kaupunginhallitus
Anni-Inkeri Törmänen, 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tomi Timonen, kaupunginjohtaja

Kävelemään tai tehokävelemään yhdessä
Pudasjärven Urheilijoiden 
kuntourheilujaoston sunnun-
tailiikunta kuuluu ja sopii kai-
kille

Sunnuntai-iltaisin kokoon-
tuvaan sunnuntaikävely-/
hölkkäporukkaan ovat terve-
tulleita kaikki hyväntuulisesta 
ja kuntoa kohottavasta liikun-
nasta kiinnostuneet kuntalai-
set. Vielä sulan kelin aikana 
kokoonnutaan kello 18 Jyrk-
käkosken Campinginille, jos-
ta lähdetään tunnin kävely/-
hölkkätuokioon jokainen 

oman kuntonsa ja liikkumis-
vauhtinsa tahdittamana. Myö-
hemmin lähtö tapahtuu Puik-
karin pihalta suuntana käynti 
Törrönjoen sillalla. Mukaan 
voi ottaa kävelysauvat etene-
mistä helpottamaan tai vaikka 
koirakaverinsa iltalenkille. 

Joka kuukauden viimeise-
nä sunnuntaina toteutetaan 
tehokävely kannustavan Jimi 
Parkkisen ohjaamana. Teho-
kävelykään ei ole hampaat ir-
vessä etenemistä. Päinvas-
toin. Liikutaan rauhalliseen ja 

mukavaan tahtiin tehden liik-
kumisen yhteydessä ja välillä 
paikallaan ollessa koko kehoa 
vahvistavia ja venyttäviä liike-
sarjoja. Parkkisen ohjaamat lii-
kesarjat ovat monipuolisesti ja 
kokonaisvaltaisesti kehon li-
haksiin vaikuttavia ja samalla 
helposti toteutettavia.

Sunnuntailiikuntatuoki-
oihin osallistuminen ei mak-
sa osallistujille rahallisesti mi-
tään. Kaikki liikkujat ovat ihan 
tavallisia liikkujia, joten ku-
kaan ei pääse/joudu kilpaile-

maan kenenkään muun kuin 
itsensä kanssa. Oman itsen 
liikkeelle saaminen on ainoa 
vaativampi ponnistus, joka 
kannattaa tehdä kunnostaan 
huolehtimisen ja osallistumi-
sesta saatavan sosiaalisen hy-
vänolon saamisen kannalta.

Kuntoliikuntaan innostaen 
ja Jimin upeasta elokuisesta te-
hotunnista kiittäen,

Sointu Veivo

Elokuun Tehokävelyssä Jimi Parkkisen (keskellä vaaleat shotsit jalassa) vetämän tehokävelyn alkuverryttely Jyrkkäkos-
ken Campingin pihalla.

PUDASJäRVEN 
ELäKELäISET Ry

RETKI KOUVALLE 
Piipposen pirtille 6.10.2020.  

Kahvittelemme, paistamme makkaroita ja pidämme  
arpajaiset. Toivomme kyläläisten tapaamisia. Lähtö  

S-marketin linja-autopysäkiltä linja-autolla kello 11.00.
Toivomme arpajaispalkintoja.

Ilmoittautumiset Leenalle 4.10.2020 mennessä 
p. 050 559 9066 tai sähköpostilla leena.r45@gmail.com

Tervetuloa!
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Yrittäjien 
yhteistoimintaa 
kehitetään yli 
kuntarajojen

Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa on tunnistettu tarve 
perustaa yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää näiden kun-
tien alueella toimivien sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelui-
ta sekä kotona asumista tukevia palveluita tuottavien yritysten 
toimintaa. Näitä yrityksiä ovat perinteisten sote-alan yritysten, 
kuten esimerkiksi kotipalveluita tai fysioterapiapalveluita tarjoa-
vien yritysten lisäksi kiinteistön hoitoon, korjaus- ja remontti-
palveluihin sekä kuljetuspalveluihin liittyvät yritykset.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä yhteistoi-
mintaa, vahvistaa alan ja yritysten kilpailukykyä, jakaa toimialoil-
le keskeistä tietoa, sekä toimia vaikuttajana jäsenistönsä toi-
mintaedellytysten kehittämisessä julkishallinnollisiin toimijoihin. 
Tarve tälle on noussut voimakkaasti esille etenkin nyt, kun mie-
titään alueellisesti palveluntuotantomalleja ja yksityisen sekto-
rin palveluntuottajien roolia koko ketjussa. Näissä nousee esille 
palvelusetelin käytön laajentaminen uusiin palveluihin ja palve-
luntuottajille asetetut vaatimukset. 

Yksinyrittäjien ja pienten toimijoiden ääni ei tule välttämät-
tä kuulluksi ja pieniä paikkakunnalla toimivia palveluntuottajia ei 
edes välttämättä tunneta tai tiedosteta erilaisia toimintoja suun-
niteltaessa. Yhdessä toimivat paikalliset yritykset voivat näyttäy-
tyä isompana ulospäin. Tarvetta alueelliselle toimijalle on nähty 
myös kuntien, kaupunkien ja alueellisesti toimivien julkisyhtei-
söjen taholta, ja etenkin tulevan maakunnan kannalta. Yhteinen 
yhdistys voisi toimia myös alueellisessa suunnittelutyössä asian-
tuntijana ja kilpailutuksissa markkinavuoropuhelujen kumppani-
na, tai yhteenliittymien kasaajina. Yhdistys mahdollistaisi yhdessä 
entistä laajempien palvelukokonaisuuksien tarjoamisen.

Jokaiselle yrittäjälle on tässä mahdollisuus päästä kuulumaan 
osaksi isompaa vaikuttajajoukkoa ja verkostoa, joka tuottaa alu-
eella monipuolisia palveluja. Alustavasti perus-
tamisesta päättäminen ja perustamiskokous on 
suunniteltu pidettäväksi 6.10. kello 16.30 Sote-
Noste -hankkeen työpajan yhteydessä Susira-
ja Campillä Taivalkoskella. Tervetuloa mukaan!

Auvo Turpeinen, yritysneuvoja 
Pudasjärven Kehitys Oy

Kaupunginhallitukselle tietoa Syötteen matkailusta 
sekä kaupungin ajankohtaisista asioista 
Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 22.9. Kokouksen alussa 
Hotelli Iso-Syötteen yrittä-
jä Juha Kuukasjärvi esitte-
li syyskuun alussa avattua 
hotellia ja kertoi ajankohtai-
set kuulumiset rakennustöi-
den lopullisesta valmistumi-
sesta sekä syksyn ja tulevan 
hiihtokauden toiminnasta. 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Sari Turti-
ainen, matkailun yrityske-
hittäjä Jukka Koutaniemi ja 
yritysneuvoja Auvo Turpei-
nen esittelivät toiminnan ja 
matkailun tilannekatsauk-
set. Lisäksi kuultiin kaupun-
ginjohtajan ja valiokuntien 
ajankohtaiskatsaukset. 

Kaupunginjohtajan 
sijaisuus
Pudasjärven kaupungin-
johtajan sijainen todettiin 
tarpeelliseksi nimetä niitä 
tilanteita varten, kun kau-
punginjohtaja on vuosilo-
malla, esteellinen tai muuten 
estynyt viran toimittamises-
ta. Hallintojohtaja Seija Tur-
peinen toimii kaupungin-
johtajan sijaisena tämän 
ollessa vuosilomalla, esteel-
linen tai muuten estynyt vi-
ran toimittamisesta. Turpei-
sen poissa ollessa tai estynyt 
viran toimittamisesta sijai-
sena toimii tekninen johta-
ja Janne Karhu. Karhun ol-
lessa pois tai estynyt viran 
toimittamisesta sijaisena toi-
mii opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Holappa.

Kiinteistötiedon  
kokoamiselle tarve
Teknisen ja ympäristötoi-
minnan tehtäväalueella on 
tunnistettu akuutti tarve 
kiinteistötiedon kokoami-
seen ja kehittämiseen. Kiin-
teistöpäällikön viran järjes-

telyihin liittyen kaupungin 
entinen pitkäaikainen kiin-
teistöpäällikkö Kari Rissa-
nen on siirtynyt keväällä 
2020 Hyvän Olon Keskuk-
sen projektipäällikön teh-
täviin. Kiinteistötiedon ke-
hitysprojekti tähtää olevan 
kiinteistötiedon kokoami-
seen ja jäsentämiseen ajan-
tasaisen tilannekuvan muo-
dostamiseksi. Asiaan liittyen 
hyväksyttiin kehitysprojekti 
”Kiinteistötiedon kehittämi-
nen Pudasjärven kaupungis-
sa”. Kehitysprojekti toteute-
taan opiskelijayhteistyönä 
neljän kuukauden määräai-
kaisena projektina teknisen 
johtajan ohjauksessa aikavä-
lillä lokakuusta ensi tammi-
kuun loppuun. 

Kevalta  
kehittämisrahaa
Suomen suurimmalta elä-
kevakuuttaja Kevalta pää-
tettiin hakea rahoitusta 
Hyvän Olon keskuksen työ-
hyvinvoinnin kehittämiseen 
ja yhteisen toimintamal-
lin luomiseen. Ensi vuonna 
valmistuvaan Hyvän Olon 
monialaisen keskuksen toi-
minta vaatii yhteisten käy-
tänteiden luomista ja niiden 
kehittämistä henkilöstön 
yhteistyön kautta. Kehittä-
mistyöhön tarvitaan myös 
ulkopuolista resurssia. Kau-
punki hakee työelämän ke-
hittämisrahaa Kevalta 30 
000 euroa. Kaupungin oma-
rahoitusosuus on 30 000 eu-
roa. Hakuaika päättyy syys-
kuun lopussa. Hanke kestää 
1.12.2020-30.11.2022.

Koillismaalla  
yhteistyötä
Kuusamo, Taivalkoski, Pu-
dasjärvi ja Posio ovat suun-
nitelleet alueellista työlli-
syyshanketta Koillismaalle. 

Hankesuunnittelun lähtö-
kohtana on ollut kohtaan-
tohaasteet, kasvava pula 
osaavasta työvoimasta sekä 
haasteet työttömien tavoit-
tamisessa. Tavoitteena on 
edistää työntekijöiden liik-
kuvuutta yli kuntarajojen 
sekä parantaa edellytyk-
siä houkutella osaavaa työ-
voimaa alueen ulkopuolel-
ta. Hankkeen toimenpiteitä 
ovat kumppanuusmallin ra-
kentaminen, yksilölliset 
koulutuspolut, osaavan työ-
voiman rekrytointi. Kau-
punginhallitus nimesi hank-
keen ohjausryhmään Jorma 
Kouvan ja varaedustajaksi 
Antti Tihinen.

Maakunta- 
uudistuksen asioita
Kaupunginhallitus antoi 
lausunnon hallituksen esi-
tysluonnoksesta eduskun-
nalle sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen 
järjestämisen uudistusta ja 
maakuntien perustamista 
koskevaksi lainsäädännöksi. 
Pelastustoimen uudistuksen 
tavoitteena on turvata pe-
lastustoimen palvelujen saa-
tavuus, kattavuus ja laatu 
myös tulevaisuudessa.

Tulevan sote ja maakun-
tauudistuksen myötä kun-
nallisen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen mer-
kitys korostuu entisestään. 
Vahvistettiin uuden hyvin-
voinnin ja terveyden edis-
tämisen (HYTE) työryhmän 
puheenjohtajaksi ja koolle-
kutsujaksi hyvinvointipääl-
likkö Outi Nivakoski, sih-
teeri valitaan jokaisessa 
kokouksessa erikseen. Kau-
pungin edustajiksi nimet-
tiin työllisyyspäällikkö Irina 
Hallikainen (varalle kun-
touttavan työtoiminnan oh-
jaaja Arja Lamminkangas), 

erityisluokanopettaja Sari 
Poropudas, liikunnanoh-
jaaja Elina Wachira, vs. tek-
ninen johtaja Janne Karhu, 
monikulttuurisen työn koor-
dinaattori Sirpa Timonen-
Nissi (henkilöstöpäällikkö 
Heli Huhtamäki), järjestöyh-
dyshenkilö Sinikka Mosorin 
(palvelusuunnittelija Min-
na Hirvonen), ruokapalve-
lupäällikkö Heidi Timonen, 
varhaiskasvatuksen erityis-
opettaja Riitta Jaakola, reh-
tori Jussi Kolu ja nuoriso-
työntekijä Marita Hankkila.

Oulunkaaren kuntayh-
tymän edustajiksi: palve-
luesimies Tuula Tolkkinen 
(palveluohjaaja Pirjo Lauro-
nen), päihdetyöntekijä Min-
na Lantto (terveydenhoitaja 
Johanna Leppänen), palve-
luesimies Sirkku Fali (pal-
veluesimies Riitta Jaakko-
la), vs. palveluesimies Paula 
Ojala (osastonhoitaja Paula 
Mattinen). Muiden yhteisö-
jen edustajiksi Aimo Lehmi-
kangas Jongun kyläalueen 
kyläyhdistys ry. Hyvin-
voinnin asiantuntijatyöryh-
mä voi halutessaan kutsua 
ko. työryhmän mukaan tar-
peellisia asiantuntijoita ja 
valiokunnat voivat nimetä 
HYTE- työryhmään tarvitta-
essa yrittäjien, yhdistysten ja 
seurakunnan edustajia.

Musiikkiopettajan 
valinta-asia
Oikaisuvaatimukset kansa-
laisopiston musiikinopetta-
jan valintapäätöksestä ovat 
tehneet musiikkipedago-
git (AMK) Pasi Hiltula ja 
Marjut Kossi-Saarela. Kau-
punginhallitus päätti hylätä 
oikaisuvaatimukset aiheet-
tomana. Tehtävään on valit-
tu musiikkipedagogi (AMK) 
Johanna Kilpijärvi.

Hyvinvointivaliokunta ko-
kousti 17.9. Valiokunnan 
työskentelyn yhtenä paino-
pistealueena on toisen as-
teen koulutus Pudasjärvellä. 
Hirsikampuksen vs. rehto-
ri Janne Salmela ja apulais-
rehtori Eeva Harju kertoi-
vat jaetun johtamisen mallin 
toimivan Hirsikampuksel-
la mallikkaasti. Lukion uusi 
opetussuunnitelma on val-
mistumassa kaupunginhal-
litukselle esitettäväksi. Lu-
kioa, sen houkuttavuutta ja 
oppilaiden rekrytointia ale-
taan markkinoida ja käynnis-
tää lukion oppilaiden kanssa 
jo alakouluikäisille. Pudas-
järven lukion etuja ovat pie-
net ryhmäkoot, houkutteleva 
kurssitarjotin, kattavat pal-
velut opiskelijoille ja jousta-
va yhteistyö muiden lukioi-
den ja oppilaitosten kanssa. 

OSAOn kanssa tehtävää yh-
teistyötä kaksoistutkintojen 
ja muun opiskelun tiimoilta 
kehitetään ja vahvistetaan en-
tisestään. Hyvinvointivalio-
kunta ohjeisti rehtori Salme-
laa neuvottelemaan Osaon 
ja lukion yhteisistä keinois-
ta, jotka innostaisivat nuoria 
suuntautumaan näihin kou-
lutuspaikkoihin opiskele-
maan.

Hyvinvointipäällikkö 
Outi Nivakoski esittäytyi 
valiokunnalle ja selvitti laa-
jan hyvinvointikertomuksen 
valmistelutilannetta ja esiin 
nousseita asioita. Kohenta-
mista vaativia kysymyksiä 
ovat kaupunkimme tulojen ja 
menojen epäsuhta, eri väestö-
ryhmissä lisääntyneet palve-
lutarpeet ja lasten ja nuorten 
lisääntynyt pahoinvointi. Hy-
viksi asioiksi nousevat mo-

nialaisten työryhmien ke-
hitystyö, lastensuojeluun 
liittyvien resurssien lisäys 
Oulunkaarella, ikäihmisten 
kaatumisloukkaantumisten 
vähentyminen ja palvelujen 
saatavuuden parantuminen. 
Tulevaisuuden kehityslin-
joiksi on määritelty kuntalais-
ten osallisuuden lisääminen, 
ennaltaehkäisevään työhön 
panostaminen sekä tiedon 
määrän kasvattamista lisää-
vien indikaattoreiden käyt-
töönotto eri väestöryhmiä 
koskien. Hyvinvointivalio-
kunta ohjeistaa kahta muuta 
valiokuntaa kommentoimaan 
valmisteilla olevaa laajaa hy-
vinvointikertomusta. Koko-
uksessa keskusteltiin vaka-
vasti toiminta-alueeseensa 
liittyvästä talousarvion laa-
timishaasteesta. Kaupungin-
hallituksen nimeämän laa-

jan poliittisen ohjausryhmän 
määrittämä kaupungin oman 
toiminnan toimintakatteen 
leikkaustavoite 2,5 miljoonaa 
euroa vuosille 2021-2023 veti 
valiokunnan jäsenten poh-
dinnat vakaviksi, miltei jär-
kyttyneiksi.

Opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holappa toi 16.9. pi-
detyn nuorisovaltuuston 
kokouksen terveiset. Nuo-
risovaltuuston toiminnan 
merkittävyydestä keskustel-
tiin ponnekkaasti. Valiokun-
ta ohjeistaa nuorisovaltuus-
toa nimeämään edustajansa 
osallistumaan hyvinvointiva-
liokunnan kokouksiin silloin 
kun kokouksessa käsitellään 
nuorten ja nuorisovaltuus-
ton toiminta-alueeseen liitty-
viä asioita.

Sointu Veivo

Hyvinvointivaliokunnassa 
lukio- ja hyvinvointikertomusasiaa

Syksy marraskuu,
kuu valju ja alaston puu.
Kukkivat muistojen pellot
ja ne soivat sydämeni kellot.
Kovin jalkani eivät jaksa,
yli syksyn syömien lehdin.
Toki muistojen maille ehdin.

Kun alkujuurille jouduin,
oi, miten heleät ruusut siellä,
yhä kukkivat punaisin terälehdin.
Ylös kantavin satujen siivin,
taas muistojen maille hiivin.
Ei unohdu tie, mi tutulle onkikivelle vie.

Eikä aitoja esteenä ole,
kun käyn pilvien paimeneksi.
Näen satujen siintävät saaret,
utupilvinä onneni kaaret.
Ja toisen ja kolmannen kerran,
sinuun jälleen taas rakastun.

Kuviin kukkiviin silmäni luon,
siksi hymyjä nuorille suon.
He tulevat tulvana vastaan,
tähän päivään he tulevat.
He täyttävät elämän maljan,
oman lempensä kuvan he luo.
Kun itse muistojen maljasta juon,
siksi huomisen hymyjä nuorille suon.

Eero Räisänen
Runo kirjoitettu vuonna 2000

Ruusuja 
marraskuussa
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Rinnalla kulkijaa kaivattiin osatyökykyisten seminaarissa
Rinnalla kulkijaa kaivattiin 
Vahvaksi - osatyökykyisten 
työllistäminen -hankkeen 
järjestämässä seminaarissa 
3.9. Pudasjärven kaupungin-
talossa. Tärkeimmäksi ke-
hittämisen kohteeksi nou-
si oman ohjaajan ns. rinnalla 
kulkijan palvelun kehittä-
minen pitkäaikaistyöttömi-
en ja osatyökykyisten palve-
lupoluilla. Raija Kerättären 
mukaan suurin osa tarvit-
see tiivistä rinnalla kulkijaa 
ja yhteistyön koordinaatiota. 
Edellytyksenä onnistumisel-
le tarvitaan eri sektoreiden 
yhteistyötä ja tämän yhteis-
työn parempaa johtamista. 

Työkyvyn tuen palve-
luilla sopivaan työhön Pu-
dasjärvellä -seminaaris-
sa oli paikalla puolen sataa 
kuulijaa. Puolet osallistu-
jista olivat saapuneet fyy-
sisesti kaupungintalolle ja 
toinen puoli osallistui tapah-
tumaan etänä. Seminaarin 
avasi kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inke-
ri Törmänen. Tapahtuma oli 
lähtölaukaus osatyökykyis-
ten työllistymisen palvelu-
polkujen kehittämisen ja toi-
mivan paikallisen mallin 
rakentamiseen.

Parasta antia seminaaris-
sa oli työterveyshuollon eri-
koislääkäri Raija Kerättären 
luento, joka pureutui osatyö-
kykyisten työkyvyn tukemi-
seen. Raijan ihmisläheinen 
ja kaikkien kuulijoiden ym-
märrettävä esitelmöinti he-
rätteli ajattelemaan, kuinka 
tärkeää on kokonaisvaltai-
nen arviointi työkyvyn tun-

Työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär vetämässä seminaarin loppuyhteenvetoa.  
Selvitettäväksi hän heitti vielä kysymyksiä. Kuka löytää asiakkaan ja missä huoli herää? 
Kuka vastaa selvittelystä ja koordinaatiosta ensi vaiheessa? Kuka ottaa omaohjauksen 
vastuulleen ja kuka sen määrittelee? Milloin prosessi päättyy?

nistamisessa. Lääkäri ei 
yksin pysty arviointia te-
kemään. Avuksi tarvitaan 
koko asiakkaan kanssa toi-
mivan verkoston asiantunte-
vaa tietoa ja tähän tarvitaan 
lujaa yhteistyötä. Asiakas 
itse ei myöskään pysty yk-
sin avaamaan omaa tilan-
nettaan. Kerättären mukaan 
pitkäaikaistyöttömien hei-
kentynyttä toimintakykyä ei 
tunnisteta, mutta se on mah-
dollista ”joka luukulla”, kun 
hyödynnetään monialai-
nen asiakastieto, arvioidaan 
toimintakyky tällä hetkel-
lä ja arvioidaan yksilöllises-
ti toiminta- ja työkyvyn tu-
kemisen mahdollisuudet ja 
ennuste. Perusteellisella sel-
vittämisellä löytyvät yleen-
sä myös sopivat tukitoimet 
ja keinot edetä. 

Kokemuksia  
matkalla työelämään
Seminaarissa esiteltiin Vah-
vaksi-hankkeen toimes-
ta selvitys pudasjärveläis-
ten työikäisten kokemuksia 
matkalta työelämään, kou-
lutukseen tai eläkkeelle ja 
osatyökykyisten kanssa toi-
mivien työntekijöiden ko-
kemuksia palveluiden toi-
mivuudesta. Asiakkaiden 
kokemuksista nousi esille 
kuntoutumisen hitaus ”Tut-
kimukset tehdään osissa vä-
hän kerrallaan, joten aikaa 
kuluu pitkään ennen kuin 
mahdollinen kuntoutuspro-
sessi voi kunnolla alkaa.”  
Tärkeänä pidettiin tietoa, 
mistä mitäkin apua saa ja 

kuka auttaa. Tarvetta nähtiin 
omaohjaajalle ja tuelle pro-
sessin eri vaiheissa, kuten 
lomakkeiden täyttämises-
sä ja hakemusten laatimises-
sa. Toimijoiden vastauksissa 
esille nousi hoitoon ja jatko-
kuntoutukseen pääsyn hi-
taus. ”Palvelupolku toimii, 
jos asiakas on kykenevä itse 
huolehtimaan ja hakemaan 
tarvitsemiaan palveluita”. 
Tiedon vaihdossa hankaluu-
tena pidettiin tiukkaa tieto-
suojaa. Oman vastuuhen-
kilön määrittelemiselle ja 
moniammatillisen yhteistyö-
ryhmän toiminnan kehittä-
miselle nähtiin tarvetta. Li-
säksi toivottiin esimerkiksi 
koulutusta verkostoyhteis-
työhön, asiantuntijaluento-
ja, asiantuntijalääkärin lisä-
palveluita osatyökykyisten 
diagnoosien tekemiseen.

Ryhmätöissä mietittiin 
mm. mitä monialaisen yh-
teistyön toimintatapoja on 
nyt? Mitä pitäisi olla vie-
lä lisää? Myös ryhmätöissä 
tuli vahvasti esille, että asi-
akkaan rinnalle tarvitaan 
kulkijaa, joka nimenomaan 
kulkee rinnalla eri palvelui-
den käytön aikana eikä pel-
kästään ohjaa palvelun pii-
riin. Verkostoyhteistyön 
kehittäminen ja nimetyt yh-
teyshenkilöt nähtiin tärkeik-
si asioiksi. Asiakkaan tun-
nistamisessa kaikkien on 
tehtävä arviointia ja ryhdyt-
tävä toimeen, jos huoli he-
rää, vastuu nähtiin olevan 
kaikilla toimijoilla. Seminaa-
rin lopuksi jokainen osallis-
tuja mietti oman vastauksen 

kysymykseen, mitä minä lu-
paan tehdä osatyökykyisten 
kuntalaisten työkyvyn tuek-
si?  

KunnonSyyni  
tietojärjestelmä  
käyttöön
Vahvaksi-hankkeen mah-
dollistamana Pudasjärvellä 
otetaan jo syksyn aikana ko-
keilukäyttöön KunnonSyy-
ni tietojärjestelmä, joka tulee 
vastaamaan useisiin näis-
tä haasteista. KunnonSyyniä 
käytetään Pudasjärven kau-
pungin työllisyyspalveluissa 
ja Oulunkaaren kuntayhty-
män sosiaali- ja terveyspal-

veluissa pudasjärveläisten 
osatyökykyisten työ- ja toi-
mintakyvyn arvioinnissa. 
Järjestelmä välittää, kokoaa 
ja jalostaa asiakastietoa mo-
nialaista verkostoyhteistyö-
tä varten asiakkaan koko-
naistilanteen selvittämiseksi. 
Tarkoituksena on arvioida 
palveluntarve, työkyky ja 
kuntoutustarve. Hajallaan 
eri sektoreilla oleva tieto 
kootaan yhteen paikkaan. 
KunnonSyyni-menetelmä 
yhdistää sosiaalityön, terve-
ydenhuollon, työllisyyspal-
veluiden ja muiden tarvitta-
vien tahojen ammattilaiset 
yhteiseen tietojärjestelmään. 
Palveluun ohjauksesta vas-

taa asiakkaan omaohjaaja, 
joka kulkee koko matkaan 
asiakkaan rinnalla. ”Kun-
nonSyyni antaa meille uusia 
mahdollisuuksia asiakkaan 
kokonaistilanteen selvitte-
lyyn”, kuntouttavan työtoi-
minnan ohjaaja Arja Lam-
minkangas totesi.

Tilaisuuden järjesti Pu-
dasjärven kaupungin työl-
lisyyspalveluiden Vahvaksi 
- osatyökykyisten työllistä-
minen -hanke. Hanke toimii 
Euroopan sosiaalirahaston 
rahoittamana (ESR) ja tuen 
on myöntänyt Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus. 

Aili Jussila 

Paula Paukkeri jatkaa Oulun Seudun Leaderin hallituksessa
Oulun Seudun Leader ry:n 
vuosikokous pidettiin Pu-
dasjärven kaupungintalos-
sa torstaina 17.9. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi 
Anni-Inkeri Törmänen Pu-
dasjärveltä. Hallituksessa 
jatkaa Iistä Tauno Kova, va-
ralla Ritva Piri, Kempeleestä 
jatkaa Kaisa Lumiaho (Tiina 
Kyröläinen), Haukiputaalta 
jatkaa Niina Halonen (Mika 
Huusko), Ylikiimingistä jat-
kaa Veijo Väänänen (Suvi 
Helanen Oulunsalosta), Mu-
hokselta jatkaa Juhani Vää-
räniemi (Veli Paasimaa), 
Kiimingistä jatkaa Lauri 
Mikkonen (Kalle Pyky uusi), 

Pudasjärveltä jatkaa Paula 
Paukkeri (Jukka Puurunen), 
Utajärveltä jatkaa Heikki 
Pirttikoski (Anna-Liisa Val-
tanen), Yli-Iistä uutena Mar-
ja Lahdenperä (Marika Kerä-
nen uusi) 

Hallituksen puheenjohta-
jana jatkaa Veijo Väänänen 
Ylikiimingistä ja varapu-
heenjohtajana Tauno Kova 
Iistä. 

Vuosikokouksen jäl-
keen palkittiin kunniakir-
jalla ja kukkakimpulla Vuo-
den paikallinen kehittäjä 
Oijärven Nuorisoseura Iis-
tä. Valitessaan vuoden pai-
kallista kehittäjää hallitus oli 

huomioinut monipuolisen 
ja aktiivisen kehittämistyön 
paikalliseen maaseudun ke-
hittämiseen liittyvissä teh-
tävissä. Oijärven Nuoriso-
seura on yhdessä kyläläisten 
kanssa mahdollistanut sen, 
että Nuorisoseuran talossa 
on monipuolista toimintaa 
kaikenikäisille, esimerkiksi 
tiloissa toimii kyläläisten yl-
läpitämä kirjasto, Oijärven 
oma VPK, VPK:n aikuis- ja 
nuoriso-osaston harjoituk-
set, lasten ja nuorten harras-
tustoimintaa, kuten peli-ilta, 
aikuisten jumppa, lauantai-
iltaisin järjestetään tansseja 
tai karaokeiltoja, joissa myös 

pudasjärviset ovat vuosien 
varrella käyneet. 

 Oulun Seudun Leader on 
rahoittanut Oijärven Nuo-
risoseuralle kaksi hanketta, 
joiden aikana on tehty pe-
ruskorjauksia Nuorisoseu-
rantalon tiloihin ja peruskor-
jattu tilat VPK:n toimintaa ja 
paloauton säilytystilaa var-
ten. Edellä mainitut hank-
keet ovat lisänneet merkit-
tävästi alueen asukkaiden 

yhteisöllisyyttä, asukkaiden 
turvallisuutta ja parantaneet 
kylän ainoan kokoontumis-
tilan käytettävyyttä. Kyläläi-
set tekivät hankkeidensa ai-
kana talkootyötä noin 3000 
tuntia. 

250 euron jatkototeutus-
rahalla palkittiin vuoden 
Nuoriso Leader projektina 
AIK-Palvelut - niminen pro-
jekti, nuorena 4H-yrittäjä-
nä Altti Kurvi Kempeleestä. 

Nuoriso Leader on nuor-
ten oma rahoitusväline, joka 
on tarkoitettu 13-25-vuotiai-
den nuorten omien projek-
tien toteuttamiseen. Nuoriso 
Leader rahoituksella tuetaan 
muun muassa nuorten yhtei-
siä harrastusvälinehankinto-
ja, tapahtumien järjestämistä 
ja yrityskokeiluja. Paras pro-
jekti palkitaan vuosittain jat-
kototeutusrahalla. HT

Oijärven Nuorisoseurasta olivat Vuoden kehittäjä palkintoa noutamassa Kalervo Södö sih-
teeri/ taloudenhoitaja, Terttu Riekki varapuheenjohtaja ja Seppo Tuohino puheenjohtaja. 
Palkinnon luovuttivat toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto ja leaderneuvoja Piia Karttunen.

Oulun Seudun Leader piti vuosikokouksen tänä vuonna Pudasjärvellä. Järjestö on merkit-
tävä rahoittaja Pudasjärvellä eri yhdistysten ja yritysten kehittämis-, rakennus- ja inves-
tointihankkeissa. 


