PUDASJÄRVI
nro 39

Nro 39 • TO 30.9.2021

PUDASJÄRVI -lehti

Leppoisasti rannalla
lähikalastus ja
Leppoisasti liikkeelle
-hankkeilla
avajaistilaisuus s. 6

30.9.2021

-lehti

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI

Herkullista, tuttua kuhmolaista

SAVUSIIKAA JA -LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta,
kylmäsavulohta, siian ja muikun mätiä)

PUDASJÄRVEN TORILLA
lauantaina 2.10. klo 10-15.

495

Tervetuloa!

prk

auringonkukansiemen
osku, kuoriTTu 8 kg

myynnissä perattua
isoa muikkua,
savukalaa ym.

Täydennysrehu ulkolinnuille.
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siistinä.
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Pudasjärveltä jo kaksi
ehdokasta aluevaaleihin

Talipallosanko osku 90 g,
verkoTon, sangossa 30 kpl
Verkottomat talipallot
ulkolinnuille kätevässä
sangossa. Sanko sisältää 30 kpl
talipalloja. Ravitseva rehuaine
ulkolinnuille. Säilytys kuivassa
ja viileässä.
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Oulun vaalipiirin Vihreät
ry on nimennyt ensimmäiset 15 ehdokasta aluevaaleihin Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueelle. Nyt nimetyt ehdokkaat ovat: Esa
Aalto Oulu, Sirpa Aho Raahe, Pekka Elonheimo Raahe, Heli-Hannele Haapaniemi Ii, Latékoé Lawson
Hellu Oulu, Harri Juopperi Liminka, Monika Kangas-Siira Liminka, Suvi Kipinä Pudasjärvi, Hannu
Lahti Kalajoki, Marja Lähde Oulu, Sylvi-Helena Pesonen Raahe, Anne Sormunen Sievi, Marjo Tapaninen
Oulu, Susa Vikeväkorva
Oulu, Hanne Vähäkuopus
Pudasjärvi.

Oulun vaalipiirin Vihreiden puheenjohtaja Marjo Tapaninen on tyytyväinen tilanteeseen.
-Ehdokashankinta etenee hyvin, ja olemme heti
alkuun saaneet listalle ehdokkaita kattavasti eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata.
Parantuneen koronatilanteen myötä syksy on lähtenyt liikkeelle mukavasti
myös tapahtumien osalta,
ja esimerkiksi vihreiden varapuheenjohtajan Hanna
Holopaisen voi tavata lauantaina 25.9. Tyrnävän perunamarkkinoilla kello 1115, Tapaninen iloitsee.

Vihreät tiedotus

Seurakunnalle kertynyt hyvin puunmyyntituottoja
Pudasjärven seurakunnan
kirkkoneuvosto kokoontui maanantaina 27.9. Kuluvan vuoden talouskatsauksessa todettiin, että
seurakunnan
käyttötalousosa toimintatuottojen
kokonaistoteuma on 194
000 euro, joka on 80 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottoihin sisältyy
elokuun loppuun mennessä noin 35 000 euroa hautojen lunastus-, kaivu- ja
peittomaksuja, joka vastaa
talousarvion koko vuoden
määrää. Puunmyyntituottojen toteuma on Hollolan
alueen hakkuista 98 000
euroa, joka on noin 12 000
euroa yli talousarviossa arvioidun määrän.
Toimintakulujen toteu-

ma on 60 prosenttia. Käyttötalousmenojen
säästöt ovat yhteensä elokuun
loppuun mennessä noin
100 000 euroa. Kirkollisverojen kertymä ja valtionrahoitus elokuun lopussa
on 928 000 euroa, joka on
noin 24 000 euroa talousarvioennustetta suurempi. Verotulojen täydennysavustusmäärä on tänä
vuonna 118 000 euroa, joka
on talousarvion määrärahan suuruinen.
Investointiosassa kirkon, kellotapulin ja asehuoneen huoltomaalaus
on valmistunut. Maalauksen kokonaiskustannus
oli noin 53 000 euroa, johon kirkkohallitus myönsi
avustusta noin 21 000 eu-

roa. Hilturannan leirikeskuksen päärakennuksen
huoltomaalaus ja kattoturvatuotteiden uusintaurakka on myös valmistunut.
Maalauksen kokonaiskustannus oli noin 45 000 euroa. Tämän vuoden investointeihin kuuluvat kirkon
äänentoistolaitteiden uusinta. Seurakuntakeskuksen äänentoisto- ja striimauslaitteiden uusintatyö
ovat vielä kesken.
Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat elokuun lopussa
noin 1,76 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat vuoden vaihteesta noin 220
000 euroa. Rahavarojen lisäyksen merkittävämmät
erät olivat puunmyynti-

tulot ja koronaepidemian
takia säästyneet käyttötalousmenot sekä noin 20
000 euroa arvioitua parempi kirkollisverokertymä.
Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi talousarviototeuma 31.8.2021.

Entistä kirkollisveroprosenttia
esitetään
Kirkkoneuvoston on laadittava ehdotus kirkkovaltuuston päätettäväksi
seuraavan vuoden kirkollisveroprosentista. Investointeihin ja vuosikorjauksiin 2022–2024 on
seuraavat suunnitelmat:
2022 seurakuntakeskuksen korjaukset, Sarakylän

kappelin ja ulkorakennusten huoltomaalaus ja Riekinkankaan kellotapulin
tornin laho-osien kunnostus ja maalaus. Vuonna
2023-2024 on suunnitelmissa Riekinkankaan hautausmaan hirsiaidan kunnostus.
Kirkkoneuvosto
esittää kirkkovaltuustolle, että se määrää vuoden
2022 kirkollisveroprosentiksi entisen 1,5 prosenttia.

Lastenohjaaja
vaihtumassa

Rauni Juntti on ilmoittanut irtisanoutuvansa lastenohjaajan
työsuhteesta. Palvelussuhde päättyy
30.9. Päätettiin julistaa lastenohjaajan työsuhde haettavaksi.

Ei rajoi tt ei ta!

KAHDET LASIT,
YKSI HINTA.

Osta silmälasit, saat kaupan päälle mitkä tahansa samanarvoiset tai edullisemmat
silmälasit, merkkiaurinkolasit tai piilolinssit – ja S-Etukortilla
Bonus tuplana! Lisäksi silmälasien ostajalle optikon näöntutkimus 0 €.

PUDASJÄRVI TORITIE 1, 020 760 8649

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI

Tarjous koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin.
Tarjous ei koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista tuoteostoista, jopa 10 %,
lisätietoa: bonustuplana.fi. Tarjous on voimassa 31.10.2021 asti.

Kirkolliset
ilmoitukset
Pudasjärvi-lehden
toimittamisesta
vastannut
VKK-Media Oy:n yrittäjä Heimo Turunen on ilmoittanut, että aloittaa
syyskuun lopussa lakkautetun Pudasjärvi-lehden
tilalle uuden lehden kustantamisen
1.10.
alkaen. Päätettiin, että 1.1031.12.2021 välisenä aikana
kirkollisia ilmoituksia julkaistaan
Iijokiseudun
ohella VKK-Median kustantamassa uudessa lehdessä.

Pudasjärvi-lehti
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PUDASJÄRVI -lehti
Rakkaamme, äiti, anoppi,
mummu, isomummu

Impi Katariina
KARJALAINEN
ent. Lämsä o.s. Kurtti
s. 20.6.1923 Kuusamo
k. 17.9.2021 Pudasjärvi

Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyvän sydämesi ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt, vaan kaikkesi annoit.
Rakkaudella muistaen
Pentti
Pentti-vävy
Veikko ja Raili
Sisko
Mikko ja Joanna
Seppo ja Ritva
Tiina ja Kari
Kiitos Mummu. Vilkuta tähtenä taivaalta,
meillä on ikävä sinua.
Rakkaudella muistaen
Lastenlapset puolisoineen
Lastenlastenlapset
Sukulaiset ja ystävät
Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan
16.10.2021 klo 12 Pudasjärven kirkossa,
minkä jälkeen muistotilaisuus seurakuntakodissa.
Ilmoittautumiset 8.10. mennessä Tiinalle puh. 0400 548 627.
Lämmin kiitos kaikille äitimme hoitoon osallistuneille.

nro 39

30.9.2021

Kaupunginvaltuustolla teams-kokous

Suljettu lippuäänestys ei onnistunut etäkokouksessa
Pudasjärven
kaupunginvaltuusto kokoontui 16.9.
teams:n kautta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymästä oli tullut
sairaanhoitopiirin hallituksen esitys perussopimuksen
muuttamisesta, joka oli tullut ajankohtaiseksi kuntalain
muutoksista johtuen. Nykyinen perussopimus oli keskeisiltä osin peräisin vuodelta 2002 ja siihen oli tehty
vähäisiä muutoksia Oulun
muodostamisen yhteydessä
vuonna 2012. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pudasjärven
osalta sairaanhoitopiirin hallituksen esittämän perussopimuksen yksimielisesti.

Talouskatsaus
Hallintojohtaja Seija Turpeinen esitteli kaupungin talouden toteaman ensimmäiseltä
puolivuotiskaudelta.
Toimintatuotot olivat kertyneet yli tasaisen kertymän
1,9 prosenttia ja olivat 180
306 euroa. Toimintamenot
929 733 euroa ylittivät tasaisen kertymän 1,4 prosentilla.
Toimintakate 735 5023 euroa
ylitti tasaisen kertymän 1,3
prosentilla, Summaan sisältyy yhteensä 123 484 euroa
kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia.
Toimintatuotoista puuttui
hankkeiden maksatustuottoja. Henkilöstökustannukset tasoittuvat heinä-elokuun
aikana lomajaksotusten kirjaantuessa. Verotulot ovat
kertyneet talousarviota pa-

remmin. valtionosuudet ovat
kertyneet alle talousarvion
-242 106 euroa. Tämä johtuu
valtionosuuspäätöksen mukaisesta OKM:n valtionosuuden vähennyksestä, joka oli
päätöksen mukaan -528 182
euroa/vuosi suhteessa talousarvioon. Kaupunki oli
huomannut päätöksessä virheitä ja siitä on tehty oikaisuvaatimus. Opetushallituksen 27.7. uuden laskelman
mukaan korjaus OKM:n valtionosuuteen tulee olemaan
261 717 euroa/vuosi.

koustauko. Puheenjohtaja totesi, että suhteellista vaalia ei
ole kannattanut riittävä määrä valtuutettuja. Anni-Inkeri
Törmänen esitti vaalin suorittamista suljettuna lippuäänestyksenä. Keskustelun lopuksi
puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma joutui toteamaan, että
teams-yhteyden vuoksi suhteellista vaalia ei voida suorittaa, joten vaali siirtyi seuraavaan kokoukseen.

Tie- ja kaava-asia

Kokouksen lopussa Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen,
jossa esitettiin kiintiöpakolaisten vastaanoton lopettamista viipymättä ja
toistaiseksi voimassa oleva sopimus Ely-keskuksen
kanssa puretaan. Aloitteessa
mainittiin, että kiintiöpakolaisten vastaanotto ei ole Pudasjärvellä vastannut niihin
tavoitteisiin, joiden perusteella päätös vastaanottamisesta on tehty. Valtakunnallisesti muutamien satojen,
tuhansien tai kymmenien
tuhansienkaan pakolaisten
vastaanotto ei ratkaise juuriongelmia lähtömaissa. ”Maailmassa on 82,4 miljoonaa kotiseudultaan
pakenemaan
joutunutta. Heistä 26,4 miljoonaa on pakolaisia, 48 miljoonaa kotimaansa sisällä
siirtymään joutuneita ja 4,1
miljoonaa turvapaikanhakijoita. 68 prosenttia maailman
pakolaisista on kotoisin vii-

Jukua-Ylitalo
yksityistien
perusparantamisen avustamiseen myönnettiin toteutuneista ja hyväksyttävistä
kuluista enintään 2617 euroa.
Hyväksyttiin Kurenalan
eteläisen osan asemaavan
muutos, joka koski Varsitien
maantiealuetta välillä Kauppatien läntinen risteys-Laiduntie sekä Varsitien ja Jukolantien
yksisuuntaisen
risteyksen.

Keskusvaalilautakunta
Asialistalla oli keskusvaalilautakunnan täydentäminen kahdella jäsenellä ja kahdella varajäsenellä. Esityksiä
tuli niin runsaasti, että valinta olisi pitänyt suorittaa äänestyksellä. Teams yhteyden
vuoksi suljettua lippuäänestystä ei voitu suorittaa. Mirka Väyrynen esitti suoritettavaksi suhteellista vaalia,
jonka jälkeen pidettiin ko-

Kaksi
valtuustoaloitetta

destä kriisimaasta: Syyriasta,
Venezuelasta, Afganistanista, Etelä-Sudanista ja Myanmarista. Kaikista maailman
pakolaisista 86 prosenttia
asuu kehittyvissä maissa.
Toisessa valtuustoaloitteessa Perusuomalaisten valtuustoryhmä pyysi selvittämään maahanmuuttotyön ja
kotouttamisen kustannukset sekä kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia kiintiöpakolaisten
osalta. Aloitteessa katsottiin,
että yksi vaikutusten seurannan näkökulma on muiden lisäksi myös kaupungin
taloudellinen
näkökulma.
Palveluiden
laadukkaan
saatavuuden turvaamisessa kestävä kuntatalous on
avainasemassa.
Aloitteessa pyydettiin selvittämään
kuinka moni vuonna 2012
kiintiöpakolaisista on jäänyt asumaan paikkakunnalle. Kuinka moni on työllistynyt pysyvästi tai perustanut
oman yrityksen. Sitten pyydettiin selvittämään paljonko erilaiset hankkeet maahanmuuttoon liittyen ovat
tulleet maksamaan kaupungille sekä mitä muita kuluja
on tullut kaupungille. Aloitteen perusteluissa todettiin,
”jotta valtuusto voi arvioida
kiintiöpakolaisten vastaanottoa kokonaisvaltaisesti on
tärkeää, että valtuustolla on
käytettävissään ajantasaiset
ja tarkat tiedot”.

Heimo Turunen

Enkeleiden kanssa laulaen ja kulkien
Mikkelinpäivän perhemessu seurakuntakodilla su 3.10.
kello 10. Toimittaa Eva-Maria Mustonen, avustaa Tanja Halmekangas ja Timo Liikanen. Kanttorina Keijo Piirainen. Messun videolähetys on katsottavissa YouTube-kanavan kautta.
Raamattupiiri seurakuntakodilla ke 6.10. kello 18.
Lapsiparkki pe 1.10. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.
Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586
1217, Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan.
Iltaperhekerho ma 4.10. kello 17–19 seurakuntakodilla.
Perhekerho ke 6.10. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11.
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040
175 8597.
Lähetystalkooilta talkootuvassa (Jukolantie 4) ma 4.10.
kello. 18
Kuorot: Sarakylän kappelikuoro ti 5.10. kello 18, Vox-Margarita ke 6.10. kello 18, kirkkokuoro to 7.10. kello 18.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100.
Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Pärjänsuolla 1.10. kello 18.00 Saara ja Juhani Mattilalla (Seppo Leppänen), Myyjäiset ry:llä la 2.10. kello 17, seurat ry:llä su 3.10. kello 16
(Urpo Illikainen, Timo Lyytikäinen).
Kastettu: Lilianna Juulia Takarautio, Nooa Elias Hermanni
Rantanen, Olga Elviira Lauhikari, Tyyne Taimi Ilona Marjakangas, Tessa Anita Lasanen
Haudattu: Aune Ellen Niskasaari 97 v, Eila Johanna Alatalo 88 v.
www.pudasjarvenseurakunta.fi

Minä olen laulanut enkelien kanssa. Ihan
totta. Sinäkin olet mitä todennäköisemmin laulanut enkelien kanssa. Jumalanpalveluksessa vähän ennen ehtoollisen jakoa
laulamme ”yhdessä enkelien ja kaikkien pyhien” kanssa ylistys- ja kiitoslaulun. Tämä
kiitoslaulu kajahtaa Kristuksen kunniaksi
ja kiitokseksi, joka tuli tänne meidän ihmisten keskuuteen opettamaan lähimmäisenrakkaudesta. Erityisen pontevasti laulamme kiitosta enkelien ja pyhien
kanssa Kristuksen uhrautumiselle meidän syntiemme tähden.
Raamatussa kerrotaan nimeltä ainakin
kahdesta enkelistä. Gabriel vei yllättävän
vauvauutisen Marialle ja Joosefille ja Mikael taisteli ansiokkaasti hyvän puolesta.
Moni muistaa kuinka suuri enkelikuoro
lauloi paimenille Betlehemin kedolla illan
hämärässä. Enkelien päätehtävä on tuoda
viesti Jumalalta ihmisille. Enkelien tuomat

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.
Avoinna:
Olemme tavattavissa
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16
www.pudasjarvilehti.fi
vkkmedia@vkkmedia.fi

viestit kertovat, että Jumala ei ole unohtanut meitä ja hänellä on suunnitelma
meidän hyväksemme ja parhaaksemme.
”Suojelusenkeli” on meille tuttu laulu.
Laulussa kerrotaan maan korvessa kulkevasta tiestä, jota taivaltava pieni ihminen
saa vierellä kulkijakseen suojelusenkelin.
Suojelusenkeli pitää kulkijaa lujasti kädestä liukkaalla ja vaarojen varjostamalla matkalla. Kiitos suojelusenkeleillemme.
Ilman heitä kokisimme turvattomuutta.
Olemme siis laulaneet enkelien kanssa. Sellaisen asian voin paljastaa, että olen
minä enkeleitäkin nähnyt ja heidän kanssaan puhunut. Arkienkeleiltä saa monenlaista pientä tukea, apua ja juttuseuraa.
Arkienkeleitä ollaan me, sinä ja minä, jotka omalla olemassaolollamme, tekemisillämme ja puhumisillamme teemme ihmeellisiä asioita toistemme ja samalla
itsemme arkieloon. Arkienkeleiden toi-

minnassa pienet teot ja eleet ovat niitä
suurimpia ja vaikuttavimpia. Tarkennan,
että puhun nimenomaan arkienkelistä, en
arkkienkelistä. Arkkienkelit ovat eri juttu,
voit katsoa ja lukea arkkienkeleistä halutessasi Wikipediasta lisätietoa.
Mikkelinpäivänä muistetaan ja juhlitaan enkeleitä ja lapsia. Siunatkoon ja
varjelkoon enkelit elämäämme ja taivallustamme. Olkaamme lastenkaltaisesti
innostuneita näkyvästä elämästä ja ihmisten silmin näkymättömyydessä olevasta
Taivaan kodista.

Marko Väyrynen
diakoni
Pudasjärven
seurakunta

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

Julkaisija:
Kaleva365 Oy
Painopaikka:
Kaleva365 Oy,
Oulu
Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella.

Ilmoitusmyynti
1.1.2021 lähtien
KalevaMedia
Kimmo Patosalmi
0400 266 556
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi
Päätoimittaja
Heimo Turunen
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo

050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.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 poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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JOKA KOTIIN

Kela Pudasjärvi

Valtion virasto palvelee perjantaisin 10-12 sekä 13-15
Koronarajoitukset vaikuttavat edelleen Kelalle jonottamiseen, ulkona. Sisälle turvavälein voi saapua yhtä
aikaa enintään neljä.
Ulkona perjantaina kello 10 oli jo useampi ihminen ulkona jonossa, sisällä
sallitut neljä. Jonossa harmiteltiin suuresti vähäistä Kelan aukioloaikaa, "ihan kuin
Hurstin leipäjono", tuumasi useampi, joka ei halunnut tulla valokuvattavaksi ja
siirtyivät kuvauksen ajaksi
syrjemmälle.
-Kahvitarjoilu olisi ollut kova sana ulkona värjöttämiseen, sanoi eräs, joka
oli jonottanut ulkona reilut
kaksikymmentä minuuttia.
Olisi hyvä jonotukseen
huomioida heikkojalkaiset
ja saada seinustalle penkki,
jalkojen leppuutukseen.
Toiveena olisi saada palvelua useampina päivinä,
jotta pystyisi hoitamaan kelan asiat ajoissa.
Keskusteluissa
ilmeni myös, ettei netin kautta useinkaan onnistu hoitaa
asioita (yhteydet katkeilee),
sekä puhelinpalvelussa ei
tahdo saada tarvittavaa neuvoa riittämiin, varmempaa

PUDASJÄRVI 4.-7.10.
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TÄÄLLÄ!

on saada palvelu kassalta.
Kelan ulkoseinällä olevan asiakas postilaatikon
sulkuakin ihmeteltiin ja
kaivattaisiin takaisin. Aina
ei tarvitse kassapalveluja,
vaan "lippujen ja lappujen"
palautuksia, aukioloajan ulkopuolellakin. Täten olisi
sujuvampaa asioiden hoito.
Toivottavasti Kelan palvelua kaupungissamme ei
enää leikattaisi, vaan saisimme useampana päivänä omassa Kelassa asioida!
Kaupungin asukkaat tarvitsevat oman Kelan kassapalveluna. Aina ei jaksa
Oulun Kelalle lähteä hoitamaan kela asioita, se on niin

Pudasjärvi-lehden
ilmestyminen loppuu
turhauttavaa. Ei kukaan halua muuttaakaan asuinpaikkaansa, kelan perässä!
-Mikä kaupunki se sellainen Suomen Hirsipääkaupunki on, jossa asukkaat
eivät saa muutoin kuin supistetusti, tuiki tärkeitä palveluja elämäänsä?
Useiden puheesta ilmeni
myös, että pankinpalvelu-

kin on harmittavan lyhytaikaista, jotta pystyisi asioitaan pankissa hoitamaan
kassalla kasvotusten. Miten
saisimme pitempiaikaisia
aukioloaikoja sekä palveluja
paremmin toimimaan asukaslähtöiseksi kaupunkiimme?

Kaisu Heikkinen

Pudasjärvi-lehden ilmestyminen loppuu tähän
numeroon 30.9. Kaleva
Median tekemän lopettamispäätöksen taustalla on
muutokset mediamarkkinassa, mikä vaikuttaa myös ilmaisjakelulehtiin. Ilmaiseksi jaettavien
lehtien
kannattavuus
on heikentynyt muun
muassa koronan, ilmoitustulojen vähenemisen ja
jakelukustannusten kas-

vun vuoksi.
Pudasjärvi-lehden lisäksi Kaleva Medialla on
Pudasjärven alueella toinen lehti, Iijokiseutu, johon yhtiö panostaa jatkossakin niin painettuna
kuin verkossakin. Pudasjärvi-lehti ja Kaleva Media haluaa kiittää kaikki
lukijoita ja mainostajia.

Kaleva Media

Atria

Atria

TAKUUMUrEA
nAUdAn
ULKOfILEEPALA

Parasta

KALASTA

19
n. 800 g

nAUTA
jAUHELIHA 17 %

4

700 g (7,13/kg)

95
kG

PAISTETTU KIRJOLOHI

SATSUMA

1

Espanja

PSST!!
EnSI vIIKOLLA TOrSTAISTA
ALKAEn POSSUPäIväT!!

CALLUnA
17 cm, Saksa

6

99

LUvASSA POSSUA EdULLISESTI
UUnIIn jA rIISTAn SEKAAn!
PAIKALLA MyöS
ATrIA MESTArI ISMO PEränEn!

kPl

SUOMALAInEn
LOIMUTETTU
KIrjOLOHIfILEEPALA
250 g (27,96/kg)

6

99
Pkt

voimassa TO-LA 30.9.-2.10.

Kariniemen

6

400 g (5,00/kg)

KAnAnPOjAn
jAUHELIHA

99
Pkt

Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia
7,99 rs (21,31/kg)

-12%

kG

8

4.-

2

ps

Ilman Plussa-korttia
3,35 ps (8,38/kg)

Plussa-kortilla

-40%

kG

voimassa TO-LA 30.9.-2.10.

7

400-700 g
(7,13-12,48/kg)

KyPSäT
KAnATUOTTEET

kPl

Ilman Plussa-korttia
7,95 kpl (19,63-20,65/kg)

Plussa-kortilla

4

99
Ps

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

Tavallista parempi ruokakauppa
PUDASJÄRVI

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

Kasvattaja, Laitakarin kala
Suomi. Rajoitus 2 kalaa/talous

SUOMI

Hook

49

Rs

TUOrE SUOMALAInEn
KIrjOLOHI

Erä

BAKE HOME
PIZZAT

385-405 g
(18,49-19,45/kg)

99

Benella

95

Classic Pizza

LOHIfILEEPALAT
3 x 125 g/375 g
(18,64/kg)

29

TUOrE SUOMALAInEn PIKKUSIIKA tai
PErATTU AHvEn
SUOMI

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 30.9.-3.10. ELLEI TOISIN MAINITA

1

400 g (4,98/kg) Espanja

HERKKUTORILTA

Perämeri tai Merenkurkku,
Suomi, säävaraus

Pkt

vIHrEä ryPäLE
COTTOn CAndy

RUUsUkAAlIsAlAAttI JA

ResePtI k-RUOkA.FI/ResePtIt
tAI k-RUOkA-sOVellUs

99

6

99
kG

Erä
Valio

PLAy jOgUrTTI

4x125 g, vadelma, laktoositon
(3,38/kg)

1

69
kPl

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi
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Iso-Syötteen rinteillä lähes miljoonan
investoinnit pidempään laskukauteen

Hermanni Poijula lumetuskaivon asennuksessa.

Iso-Syötteen laskettelukausi alkaa säiden
salliessa, yleensä marraskuun puolivälissä ja
kestää vappuun. Talven 2021-2022 kausikortit
tulevat ennakkomyyntiin verkkosivuille 1.-3.10.
Kesän ja syksyn pyöräsesongin käydessä yhä kuumana Suomen eteläisimmän
tunturin rinteillä valmistaudutaan tuleviin kausiin
mittavalla hankekokonaisuudella. Lumetus-, valaistus- ja rinnekoneuudistuksien odotetaan takaavan
tulevaisuudessa entistä pidemmät laskettelukaudet.
Investointien kustannusarvio on lähes miljoona euroa.
Hiihtokeskus Iso-Syötteen vt. rinnepäällikkö
Mikko Törmälä myhäilee
tyytyväisenä. Hänen talvihenkilöstöstä koostamansa
tiimi on ahkeroinut rinteillä
ja elokuun puolivälissä aloitettu lumetusuudistus etenee aikataulussa. Syyskuun

lähestyessä loppuaan ollaan
jo pitkälti voiton puolella.
- Saamme 2., ja 9. rinteisiin, sekä SnowParkkiin
yhteensä 22 uutta kiinteää
lumitykkiä, 46 uutta valaisinpylvästä ja 100 LED-valonheitintä. Rinteisiin ollaan kaivettu ja kaivetaan
yhteensä 1,9 kilometriä uutta vesilinjaa ja Luppovedeltä tulee jatkossa yhden
sijaan kaksi vedenottoputkea. Lisäksi ilmassa roikkuvat sähkökaapelit korvataan
maanalaisilla ja maisema
muuttuu entistä kauniimmaksi.
Kaikki uudet lumitykit
ovat lance- eli pillitykkejä.
Myös koko aiemmin käytössä ollut puhallintykki-

Uudet rinnekoneet mittaavat lumensyvyyden senttien tarkkuudella.

kalusto jää käyttöön, ja sitä
tullaan hyödyntämään muiden Iso-Syötteen rinteiden
lumettamiseen. Kun puhallintykkejä ja niiden vesiletkuja joudutaan siirtelemään
rinteillä manuaalisesti, pillitykit seisovat paikallaan. Jokaisessa tykissä on oma lumetuskaivo ja letkut, jolloin
niitä ei tarvitse lumetuksen
edetessä siirrellä.
- Tykkien kompressorit laitetaan manuaalisesti
päälle, jonka jälkeen pumppaamosta päästetään vesi
linjastoon ja lunta alkaa tulla, Törmälä selventää. Kaksi pillitykkiä tekee saman

lumimäärän kuin yksi puhallintykki, mutta energiaa kuluu vain 40 prosenttia
aiemmasta. Myös valaistusuudistus säästää energiaa. LED-valaistus kuluttaa entiseen verrattuna yli
30 prosenttia vähemmän
sähköä, vaikka valoteho
on suurempi. Ledien antama valo on huomattavasti
nykyisiä kellertäviä valoja
luonnollisempaa.
Kauden alkaessa rinteille saapuu kaksi punaista
Pisten Bully-rinnekonetta.
400Park ja Park Pro mallin
koneissa on molemmissa
Snow Sat-järjestelmä, joka

mittaa jatkuvasti käsiteltävän lumen syvyyttä.
- Järjestelmä on avain rinteiden nopeampaan avaamiseen, kun meidän ei tarvitse arvailla lumipatjan
syvyyttä, Törmälä kertoo.
Yhdessä uusien pillitykkien
ja vanhojen puhallintykkien
kanssa pystymme nyt tekemään kauden avaamista
varten minimimäärän lunta
ja näin ollen avaaman aiemmin. Lumetusta jatketaan
sitten optimaalisissa olosuhteissa, jolloin säästetään
energiaa ja parannetaan tehokkuutta.
Molemmissa
rinneko-

neissa on myös ajonhallintaohjelma, jonka avulla
päästään seuraamaan rinnekoneiden ajoreittejä, nopeutta, polttoaineen kulutusta, huoltotilannetta ja
kuljettajien ajotapaa. Kaikilla näillä on suuri vaikutus
tehokkuuteen ja energiankulutukseen. Kokonaisuutta kehittämällä rinteiden
huoltoa voidaan viedä entistä tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään
suuntaan.

Mikko Terentjeff
Hiihtokeskus Iso-Syöte

Vauvoja juhlittiin seurakuntakodilla

Vauvan päivää vietetään joka vuosi syyskuun viimeisenä
perjantaina.

Pudasjärven
seurakuntakodilla oli vilskettä perjantaiaamuna 24.9., kun seurakunnan varhaiskasvatus
järjesti vauvaperheille suunnatun perhekerhon valtakunnallisen Vauvan päivän
kunniaksi.
Tapahtumaan
saapui parikymmentä aikuista ja lähes kolmekymmentä lasta. Nuorin osallistujista oli vain muutaman

kuukauden ikäinen. Koronarajoitusten hellittäessä tapahtuma kokosi pienten
lasten vanhempia yhteen ja
vauvatkin pääsivät tapaamaan toisiaan kodin ulkopuolelle.
Vauvan päivän ohjelmassa pienimmät oli huomioitu: aluksi oli aikaa vapaalle
seurustelulle
ja
leikkimiselle päiväkerhon

Tapahtumaan saapui parikymmentä aikuista ja lähes kolmekymmentä lasta.

tiloissa. Sen jälkeen lastenohjaaja Rauni Juntti ohjasi yhteisen loruttelun. Seurakuntapastori Eva-Maria
Mustonen piti pikkukirkon
ennen täytekakkukahveja.
Kahvin yhteydessä seurakunnan lastenohjaajat jakoivat päivänsankareille lahjaksi omat rapinaraamatut.
Kahvihetken jälkeen oli aikaa vielä lastenohjaaja Tan-

ja Halmekankaan ohjaamalle satuhieronnalle ennen
kotiinpaluuta.
Seurakunnan toiveena on, että Vauvan päivää voitaisiin viettää Pudasjärvellä vuosittain
ja tapahtumaa kehitettäisiin
yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on ilmainen ja kaikille avoin tapahtuma, jossa vauvat ovat pääosassa.
Tapahtuman suojelijana oli

tänä vuonna Turun piispa
Mari Leppänen.
VauvaSuomi ry aloitti Vauvan päivän viettämisen juhlistamalla kaikkia vauvoja ensimmäisenä
Vauvan päivänä 29.9.2017.
VauvaSuomi ry haluaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa nostaa vauvat
ja vauvaperheet esille. Vauvan päivää vietetään joka

vuosi syyskuun viimeisenä
perjantaina. Silloin VauvaSuomi ry:n toiveena on, että
perheissä, työpaikoilla, palveluissa ja koko valtakunnassa kiinnitetään huomio
vauvoihin – yhteiseen tulevaisuuteemme.

Seurakunta tiedotus
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PERJANTAI-LAUANTAI
1.-3.10.
Atria Kanan

MAANANTAI-ToRsTAI
4.-7.10.

sIsäfILEE

HK
sININEN
LENkkI

180-600 g
naturell tai maustettu

580 g

599

199

pkt

pkt

Apetit
Kananpojan
vIhANNEs- PANERoIdUT
sEkoITUs
NUggETIT
250 g tai

200 g

kEITToJUUREs

Närpiö
TRIo MIx
ToMAATTI

Suomalainen
PARsAkAALI

200 g

Valio
JogURTIT

oMENA

Suomalainen
RUUsUkAALI

200 g

Suomi

300 g

300 g

200 g

295

200 100 100 100 200
3 pss

pkt

PE 1.10.

Irto
kARJALANPAIsTI

895

kg

2 kalaa/talous

695
kg

Paistovalmiit
PoRsAANLEIkkEET

Aito
sAUvUsAUNAkINkkU

995

1295

palana tai siivuina

Vaasan
LAPIN
RIEskAsET
8 kpl/260 g

Kymppi
NAUdANLIhA
hERNEkEITTo
435 g

McVities
kAURAkEksI
300 g

Stocmos
sEkAMEhUTIIvIsTE
2,5 l

Pfanner
vITAMINoIdUT
MEhUJUoMAT 2 l
Oboy
kAAkAoJAUhE
1 kg
täyttöpussi

Sun Lolly
MEhUJääT
10 kpl

HK Amerikan
PEkoNILAsTU
150 g

8-19
9-16

HK
MEETvURsTIT

pkt

150 g

Nauta
JAUhELIhA

895
kg

1 kg

Pingviini
vANILJAJääTELö

149

1l

tArjoukset
AjAnkohtAiset muutA
on
lj
pA
jA
lo.com
www.mtavarata

kannu

prk

pss

pkt

Brandless, 50% merinovilla, 50% polyesteri
Koot: S-XL

95

Miesten
MERINovILLA
kALsARI
Brandless
50% merinovilla
50% polyesteri
Koot: M-XXL

95

Lapsille
Gulliver
NILkkURIT

00

399

249
499

Atria
goUTERMAkkARA

500

palana

Naisten
MERINovILLA
LEggINs

Brandless, 50% merinovilla
50% polyesteri. Koot: S-XL

Naisten
yöPUkU

100% puuvilla
Koot: S-XXL

1790

Miesten
MERINovILLA
PAITA
Brandless
50% merinovilla
50% polyesteri
Koot: M-XXL

2795

95
Miesten
kERRAsTo
Brandless
100% puuvilaa
Koot: M-XXL

1890

Miesten
CrossHatch
boksERIT
95% puuvillaa
5% elastaani
Koot: S-XXL

2790

kENkäosAsToLTA
Naisten
AskEL
sAAPAs

Miesten
AskEL
NILkkURIT

6890

7390

lämminvuori
Koot: 36-41

lämminvuori,
2-vetoketjua
Koot: 41-47

375 g

Kananpojan
uunivalmis
PATA 650 g
kanaa ja
kauraa,
hunajainen

kg

TEksTIILIosAsToLTA

25

Weetos
sUkLAAMURoT

kg

pkt

2 pkt/talous

4 pkt

90

Naisten
MERINovILLA
PAITA

3 kg/talous

normaalisuolainen

LäMMINTä syksyyN:

Triple-tex
Koot: 28-33

pkt

kg

kyLkI

Valio
voI 500 g

399

Marinello, 49% viskoosi
28% polyesteri,
23% polyamidi
Koot: S-XL

pkt

695

100 g

Tuore porsaan

695

2 kg/talous

HK
bURgERI

kg

pyyntivaraus

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA

kg

kE-To 6.-7.10.

Tuore
PERATTU
MUIkkU

pkt

Naisten
NEULEPUsERo

300
31
100
895 27
299
399 25
299
199 65
2 prk

100
199

Atria
Käriste
gRILLIMAkkARA

rasvaa max 10%

pss

PE-To 1.-7.10.

pss

280-320 g

kg

kg

Fazer
PAAhToLEIväT

295

pss

MA-TI 4.-5.10.

LA 2.10.

Kotimainen
tuore
kIRJoLohI

5 prk

pkt

pkt

699

490
249
10 kpl

pkt

Tuore
PoRsAAN
LIhAkUUTIo

695

kpl

HK
bALkANMAkkARATANko
500 g

kg

199
kpl

RAUTAosAsToLTA
Fiskars

RETkIkIRvEs X7

3995
Tarmo

RETkIkIRvEs 35 cm

1395
Sievin

kUMIsAAPPAAT
turvakärjellä
tai nauhoilla

6990

kEvyTPREssUT
esim. 2x3 m

299
Mustang

kAMIINA Musta teräs

-

Mitat: 28,6x28,6x91,4 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

199,-

NUohoUssETTI
-harjan halkaisija 15cm
-kuula 1,5kg
-köyden pituus 10m

1495

Airam Luka ladattava

oTsALAMPPU

- Valonlähde LED 2 x 20 W,
1200 lm
- Ladattava paristo 1 x 18650
2600 mAh 3,7 V sisältyy
pakkaukseen.
- USB A/USB Micro latausjohto
sisältyy pakkaukseen.
- Materiaali alumiini + ABS.
- Koko 86 x 35 x 25 mm.
- Paino 75 g ilman akkua.

3500

Monikäyttöinen neulottu

sofTshELL-PUsERo
jossa pidennetty selkäosa ja
vahvistukset kulumiselle alttiissa
kohdissa. Vetoketjulliset
sivutaskut ja rintatasku.
Kiristimet vyötäröllä.
Hengittävä,
tuulen pitävä ja
vettähylkivä.

4995
0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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Leppoisasti rannalla lähikalastus ja
Leppoisasti liikkeelle -hankkeilla avajaistilaisuus
Leppoisasti rannalla
Iijoen virkistyskäyttöja kalastuspaikat
sekä Leppoisasti
liikkeelle -hankkeiden
yhteinen vihkiäisja avajaistilaisuus
oli keskiviikkona
22.9. Pietarilan
lähiliikuntapuistossa.
Hankkeita esittelivät
ja niiden saavutuksia
selostivat Oulun
Seudun Leaderin
toiminnanjohtaja
Pirjo Hongisto sekä
liikuntapaikkamestari
Heino Ruuskanen.

Leppoisasti liikkeelle
Leppoisasti liikkeelle -hankkeen toimesta on kuluvan
kesän aikana olemassa olevia polkuja kunnostettu ja
parannettu kivituhkapinnoitteella Rantaraitilla, Sivakkaradalla, Hirsikunnaalla sekä niillä olevia siltoja on
kunnostettu. Sivakkaradalle
lisätään syksyn aikana noin
800 metrille kivituhkapinnoite. Hirsikampuksen rantapolulle, Sivakkaradalle ja
Rajamaan-Liepeen pappilan
polkujen varsille sijoitetaan
12 uutta penkkiä tämän syksyn aikana. Kohti Syötteen
maisemia
johdattelevan
Kannonnousureitin
alkupää on kunnostettu. Jyrkkäkoskella on uusittu lenkkeilyreittien opastus ja viitoitus
sekä laitettu reittien kartta lähtöpaikalle, Jyrkkäkosken huvikeskuksen viereen.
Eri värein varustetut opastustolpat ovat kahden, kolmen, viiden ja 12 kilometrin
reiteille. Hankkeen toimesta
on kunnostettu myös Jyrkkäkosken laavu sekä rakennettu 12 kilometrin reitille
uudet portaat, jotka mahdollistavat porrasjuoksua
ja hyppyharjoituksia. Hanketta rahoitti Uudenmaan
Ely-keskus.

Leppoisasti rannalla
Leppoisasti rannalla - Iijoen virkistyskäyttö ja kalastuspaikat -hanke toteutui
pääosin vuoden 2020 aikana. Hankkeessa rakennettiin mm. Rajamaan ja Pieta-

Pietarilaan Lähikalastushankkeella rakennetulla kalastuslaiturilla järjestettiin Laiturionginnan sprinttikilpailu, johon osallistui kuusi kolmihenkistä
joukkuetta.

rilan puistojen rantaan kaksi
kappaletta tehdasvalmistettuja rantakalastukseen soveltuvia ponttoonilaitureita
ja rantakalastusportaat sekä
Pietarilan rantaan välppäkivipinnoitettu rantakalastusalue ja veneranta-alue.
Tienvarsiin ja maastoon
pystytettiin opasteviittoja ja
infotauluja.
-Voimme todeta, että
hyvällä yhteistyöllä näistä hankkeista valmistui
hieno ja toimiva kokonaisuus kaikkien Pudasjärven
asukkaiden sekä paikkakunnalla vierailevien käytettäväksi. Tietysti nämä
rakennushankkeet
hyödyttävät myös alueen elinkeinoelämää. Toivottavasti nämä uudet rakennetut
kohteet innostavat mahdollisimman monia liikkumaan
sekä hyödyntämään Iijokea kalastukseen ja virkistykseen. Toivottavaa myös
on, että voimme jatkossa kehittää yhdessä tälle hienolle alueelle uutta toimintaa
ja vaikkapa uusia tapahtumia, totesi toiminnanjohtaja Hongisto Oulun Seudun
Leaderista, joka toimi hankkeen rahoittajana.
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Vesa Riekki toivoi muiden käyttäjien
ohella koululaisten aistivan

Jyrkkäkoskella on nyt uusin väritolppamerkein merkattuna
kahden, kolmen, viiden ja 12 kilometrin ulkoilureitit. Reittien lähtöpaikalla huvikeskuksen vieressä myös uusi reittikartta, joita tulee myös reitin varrelle neljään eri paikkaan.

Iijoen upean reitin tarjoamia
virkistysmahdollisuuksia.
Hän kehotti kaikkia käyttämään hankkeiden avulla
saatuja uusia palveluja.
-Ulkoilu ja liikkuminen
mahdollistavat erinomaisella tavalla ihmisten hyvinvointia. Riekki myös lausui
kiitokset hankkeiden rahoittajille.

Pudasjärvi Iijoen
ykkönen
Hankealueella kalavesien
käytöstä ja hoidosta vastaa
Pudasjärven kylän osakaskunta, joka on myös hyväksynyt kehittämistoimenpiteet. Osakaskunta kuuluu
taas Iijoen Kalatalousalueeseen, jonka hallituksen
puheenjohtaja Jari Jussila
Taivalkoskelta totesi Pudasjärven menneen ykköseksi oman alueensa kalastuspaikkojen kunnostuksessa
ja muun virkistyskäytön
kohdalla.
-Iijoen kalastusalueella
on kaikki joen haarat mukaan luettelon yli 1000 kilometriä erinomaista kalastusja
virkistyskäyttöaluetta.
Kalastusluvat tulee olla kun-

Puheenvuoron käyttivät tilaisuudessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki,
Iijoen kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Jari Jussila ja Oulun Seudun Leaderin
toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto. Yleisöstä kuvassa Mikko Liehu ja Elina Wachira.

nossa, mutta muita lisenssejä ei tarvita. Pudasjärven
kohdalla hyvät rakennetut
kalastuspaikat ja paikkojen
merkinnät helpottavat vieraidenkin kalalle menoa, totesi Jussila.

Oikeaa
kalankäsittelyä

Parasta lähiruokaa on kala,
jonka on itse kalastanut. Kalaruokaa tulisikin nauttia

kaksi-kolme kertaa viikossa, totesi kalastuksen aktiivi
harrastaja Tommi Niskanen.
Hän neuvoi hyvän ruokakalan oikeaa käsittelyä,
joka tulee aloittaa jo heti järvellä. Kala tainnutetaan, verestetään ja laitetaan heti
jäähtymään. Kylmäkassissa voi olla mukana jäähileitä, -kuutioita tai vaikka pakasteessa vedellä jäädytetty
limsapullo.

Tommi Niskasen kalankäsittelynäytöstä seurattiin mielenkiinnolla.

Kalan käsittelyssä Niskanen kannatti ravintoarvojen vuoksi mieluummin
suomustamista, kuin nahan nylkemistä. Sären mätiä hän kehui erinomaiseksi suurukseksi kalakeitossa
ja värikin muuttuu kauniin
oranssiksi, eikä harmaaksi, kuten monen muun kalan mäti.
Niskanen näytti mallia,
kuinka eri kalat fileroidaan.
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Yleisön joukosta moni yllättyi, kun sai kotiin viemisiksi
Tommi Niskasen käsittelemiä kaloja.

Yrjö Määttä, Heleena Talala, Sointu Veivo, Leena Parkkinen, Marja-Leena Viljan ja Kari Parkkinen vaihtamassa
kuulumisia.

Eeva Lehtola ja Sinikka Luokkanen esittivät Vaalisalaisuus
-näytelmän.

Onnistunut Sokkoretki Lumiareenalle
Sotkajärven kalaveden osakaskunnasta Seppo Holmström
ja Vesa Holmström myivät loimulohta ja tarjosivat mehua
palan painikkeeksi.

Mallikaloina oli lohta, haukia, siikoja sekä ahvenia. Esityksensä jälkeen hän lahjoitti
fileroidut kalat katsojille kotiin viemisiksi.
Illan musiikkiohjelmasta vastasi Marko Väyrynen,
joka esitti myös kalastusaiheisia lauluja. Myynnissä oli
Puhoksen kalan säilykkeitä ja Sotkajärven kalaveden
osakaskunta myi loimulohta.
Paikalle saapuneelle yleisölle oli kahvi- ja viineritarjoilu.

Laiturionginnan
sprinttikisa
Laiturionginnan
sprinttikisassa oli kuusi kolmen
hengen joukkuetta. Pisteitä
sai eniten, jos onnistui onkimaan eri kalalajeja. Salakka oli suosituin kala. Särkiä
ja seipejä saatiin myös saaliksi. Ahven ei ollut iltahämärissä syönnillään. 19 onkijaa sai yhteensä 123 kalaa.
Kisan kaikki joukkueet palkittiin, josta järjestäjät kiittävät vesialueen haltijaa

Pudasjärven kylän osakaskuntaa.
Kullakin joukkueen jäsenellä oli onginta-aikaa 15
minuuttia. Kolmen kärjessä
oli tiukka kilpailu, sillä sijat
ratkaistiin kolmen pisteen
erolla. Kullakin kärkijoukkueella oli saaliina kolmea
eri kalalajia, joka nostatti
pisteitä.
Tulokset: 1. Halkola team Elias Ylilehto, Eemeli Ylilehto ja Alli Halkola 85 pistettä, 2. Kaupungin
joukkue Outi Nivakoski,
Vesa Riekki ja Pirjo Hongisto 83 p, 3. Aaken ahventeam
Aake Kujala, Jonne Perttu ja
Topi Poijula 82 p. 4. Team
Pelttari Elja, Alvar ja Lasse Pelttari 55 p, 5. Leppänen
team Toivo Leppänen, Eemil Leppänen ja Veikka Pikkuaho 43 p 5. Joukkue Lauri
Severi, Jimi Koivula ja Alex
Kirveskari 43 p.

Heimo Turunen

Team Pelttari sijoittui neljänneksi onkikisassa. Isä Lasse
kertoi, että pojat Elja ja Alvar ovat käyneet kesän aikana
usein kalassa. Onkimisen lisäksi on kalastettu virvelöimällä.

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys järjesti jäsenilleen erikoisen ja antoisan Sokkomatkan keskiviikkona 22.9.
Syötteen
Lumiareenalle.
Matkaan lähtiessä väki ei
tiennyt muutamaa toimitsijaa lukuun ottamatta matkan
kohdetta. Ennen Lumiareenalle saapumista puheenjohtaja Heleena Talala päästi matkalaiset jännityksestä
ja valaisi matkan tarkoituksen. Pudasjärven yhdistyksen jäseniä odotti reilut viisikymmentä Keski-Suomen
eläkeliiton piiriin kuuluvien
yhdistysten jäsentä. Heidän ruskaretkensä matkavastaava Yrjö Määttä kertoi
retkeläisten olevan monesta eri yhdistyksestä Jyväskylän ympäristökunnista.
Keski-Suomen piiriin kuuluu kolmekymmentä jäsenyhdistystä ja jäseniä on 7400
henkilöä. Määttä ja muutkin
vieraat olivat erittäin tyytyväisiä saamiinsa matkakokemuksiinsa Pudasjärvellä
ja Syötteellä. Maastoretket
Syötteen upeissa maisemissa, tanssimatka Pintamon
kylätalolle,
konserttimatka seurakuntatalolle, luontokeskuksen palvelut sekä
vierailut Taivalkoskelle ja
Ranualle kartuttivat retkeläisten muistojen ja kokemusten reppuja.
Toivakan yhdistyksestä retkelle olivat lähteneet
Kari ja Leena Parkkinen
sekä Marja-Leena Viljanen.
He kertoivat yhdistyksensä
tilanteesta ja toiminnoista.
Toivakan yhdistyksessä toimii vapaaehtoisista koostuva Apuset-ryhmä. Vapaaehtoiset eläkeläiset käyvät
vanhempien ihmisten kodeissa tekemässä pienimuotoisia avustavia tehtäviä kuten ulkoilemiseen pääsyn
mahdollistamista.
Eläkeliiton Pudasjärven
puheenjohtaja Talala kertoi keskisuomalaisille oman
yhdistyksemme vireästä ja
monimuotoisesta
toiminnasta. Puheessaan hän tiedotti ja esitteli ansiokkaasti Pudasjärven kaupungin
satsaamia toimintoja asukkaittensa palveluihin ja tietenkin vahvaa uutta hirsi- ja
puurakentamista.
Sadan henkilön täyttämällä Lumiareenalla vaihdettiin
kokemuksia
ja

Sokkoretki suuntautui tällä kertaa Syötteelle, jossa Lumiareena palvelu kokoontumispaikkana.

toimintavinkkejä sekä nautittiin Pudasjärven yhdistyksen Kööri-kuoron laulusta, Väinön ja Leon

haitariesityksistä sekä Eeva
Lehtolan ja Sinikka Luokkasen ”Vaalisalaisuus”-näytelmästä.

Sointu Veivo.
Kuvat Reijo Talala,
Kyllikki Tolkkinen,
Sointu Veivo.

Kööri-kuoro ja säestäjät Väinö ja Leo viihdyttivät laululla ja soitolla.

Keski-Suomen ja Pudasjärven Eläkeliiton väki kokoontui Lumiareenalla Syötteellä.
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Kaupungin tiloissa ei enää vahvaa maskisuositusta
Pudasjärven
kaupungin
johtoryhmä linjasi 22.9.,
että kaupungin käytössä olevissa julkisissa sisätiloissa maskin käyttö ei ole
enää välttämätöntä. Maskia
on kuitenkin hyvä edelleen
käyttää sellaisissa tilanteis-

sa, joissa ei voida välttää lähikontaktia muihin.
Seuraavat ohjeet ovat
vielä voimassa: Saavuttaessa tilaan tulee ensin pestä kädet tai käyttää saatavilla olevaa käsihuuhdetta,
noudatetaan hyvää käsi- ja

hengitystieoireita tai tunnet itsesi vähänkään flunssaiseksi tai sairaaksi.
Maskeja
suositellaan
edelleen käytettävän: joukkoliikenteessä,
koronavirustestiin hakeutuessa,
riskialueelta Suomeen saa-

yskimishygieniaa. Tilanteissa, joissa turvaväliä ei
voida pitää toisiin asiakkaisiin tai kaupungin työntekijään, on edelleen käytössä
vahva maskisuositus. Kaupungin käytössä oleviin tiloihin ei saa tulla, jos on

puessa, kun siirrytään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin. Myös
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, potilaiden,
omaisten ja vierailijoiden
maskisuositus on voimassa edelleen sairaaloissa ja

muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä.

Kaupunki tiedotus

Pa l ve l u h a ke m i s t o
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARAOSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

LAKIPALVELUA

Asianajotoimisto

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

Eija Heikkinen Oy
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot,
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja
muut oikeudelliset asiat.

Puh. 040 144 6888

MONIPUOLISET
FYSIOTERAPIAPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA
CORONARIA KUNTOUTUS- JA
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite),
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi,
Juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

MAANRAKENNUSTA

• Seulotut kivet,
sepelit, hiekat ym.
• Suursäkeissä
myös kaikki lajit.
Puh. 0400 960 829/Mika toimisto@kettumaki.fi www.kettumakioy.fi

Naamanka Ky
HAUTAUSTOIMISTOJA,
KUKKAKAUPPOJA
Palvelemme: ma-to 9-17,
pe 9-18, la 9-14, su 10-14

Pudasjärven
Hautaustoimisto ja
Kukka Ky, Pihlaja

-välitykset kaikkiin maihin

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Eräkeskus

Anon Ase ja Tukku
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja
tarvikkeita

Anon Ase ja Tukku

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

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

Paikallista rakennuspalvelua

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

Jätteiden vastaanottopaikat

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

RAKENTAMINEN, REMONTIT

JÄTEHUOLTO

84 vuoden kokemuksella

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

pohjanrahti@pohjanrahti.com

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA,
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt
Rakennus ja Saneeraus
Kaikki isot ja pienet
Ylipahkala & Määttä
rakennusalan työt
Tuomo Määttä 0400 658 877
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

vakuutus- ja
pankkipalvelua

Suora yhteys
pankkiisi
Päivittäiset pankkipalvelut
Roininen Suvi
010 257 1905
Turves Tiina
010 257 1915
Mällinen Emilia 010 257 1901
Rahoituspalvelut
Semin Tiina
010 257 1910
Salojärvi Susanna 010 257 1930
Alatalo Riikka
010 257 1935
Dahl Merja-Leena 010 257 1902
Sijoituspalvelut
Graber Soile
010 257 1939
Naumanen Jenni 010 257 1950
Soronen Kaisa 010 257 1895
Yrityspalvelut
Wuolijoki Heikki 010 257 1936
Naumanen Jenni 010 257 1950
Vakuutuspalvelut
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

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

ALASI
AMMATTILAINEN,
ILMOITA
Kodin jätehuollon yhteystiedot
PALVELUHAKEMISTOSSA!
Pudasjärvi
Pudasjärvi
84250 0100
Pudasjärvi
84250
Pudasjärvi
0100 84250
84250
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 0100
Pudasjärvi
0100
84250
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat:
Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA
ILMOITUSTILAA!
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Jauhot suuhun

Hyvän olon keskus Pirtti ilmasta.

Hyvän olon keskus Pirtti avaa ovensa
Suomen hirsipääkaupungin
Pudasjärven kaikkien aikojen suurimman hyvinvointipanostuksen, Hyvän olon
keskus Pirtin ovet avautuvat
käyttäjilleen
maanantaina
4.10. Modernilla teknologialla viritetyissä, viihtyisissä ja
terveellisissä tiloissa pystytään tarjoamaan kuntalaisille huippuluokan palveluita.
Varsinaisia juhlallisuuksia ei avajaispäivä kuitenkaan pidä sisällään, vaan
niitä vietetään myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.
Kakkukahvit ja -mehut ovat
kuitenkin tiedossa, lupaillaan kaupungin puolelta.
Hyvän olon keskuksen
asiakaspaikoitus sijaitsee uuden Varsitien puolella, eli
pääsisäänkäynnin läheisyydessä ABC-asemaa vastapäätä. Kulku Pirttiin tapahtuu
pääsisäänkäynnin
kautta,
joskin dialyysiin, nuorisotiloihin ja Kohtaamoon on
myös omat sisäänkäyntinsä.
Pirtin infopiste palvelee arkisin kello 8-16, terveysaseman
vastaanotto kello 7.30-16.
Muutoin yksiköt palvelevat entisten aukioloaikojensa mukaisesti, mahdollisista muutoksista tiedotetaan
kaupungin ja Oulunkaaren
internetsivuilla.
Pirtin hirsisten seinien sisälleen kätkemät palvelut
ovat pääosin käytettävissä heti: kirjasto, nuorisotilat,
työllisyyspalvelut, kansalaisopiston toimisto, Taidekamari, Kurkisali, terveysaseman päivystys ja sen muut
palvelut, kuten hammashoito ja hoito-osasto sekä sosiaalitoimi, perhepalvelut ja
mielenterveyspalvelut ovat
käytettävissä
välittömästi ovien avauduttua. Dialyysi palvelee vähän aikaa asiakkaitaan vanhoissa tiloissa
ja heidän muutostaan tiedotetaan erikseen. Kelan ajanvarauksella toimiva asiakaspalvelu aloittaa toimintansa
8.10. Pirtin Kohtaamo avau-

tuu myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja sen
toiminnasta tullaan tiedottamaan erikseen.
Pirtissä on käytössä Akseli-itseilmoittautumisjärjestelmä, jossa Kela-korttia
vilauttamalla laite ohjaa ja
opastaa ajan varannutta asiakasta kaikissa asioinnin vaiheissa. Ilmoittautumisen jälkeen potilas saa tulosteen,
joka sisältää ajanvarauksen tiedot, henkilökohtaisen
käyntinumeron ja kulkuohjeet oikeaan odotusaulaan.
Alkuvaiheessa henkilökunta
opastaa asiakkaita järjestelmän käytössä.

Pirtti lyhyesti
Hyvän olon keskuksen rakennustyöt alkoivat entisen Kurenalan koulun purkamisella 2019 ja ne ovat
jatkuneet tauotta näihin
päiviin saakka. Samaan aikaan olemme saaneet ihailla ja ihmetellä uudisrakentamisen lisäksi keskustan
tiejärjestelyjen muuttumista niin Pirtin ympäristössä kuin muuallakin. Hyvällä syyllä voi sanoa, että koko
keskusta on ollut ajoittain
yhtä suurta työmaa-aluetta. Yleisilme onkin sen myötä päivittynyt vastaamaan
paremmin tämän päivän
standardeja.
Rakennuskompleksin
bruttopinta-ala on noin 9
300 neliömetriä ja se on toteutettu pääosin hirsirakenteisena. Sopimuksen arvo
on kokonaisuudessaan 43
miljoonaa euroa, josta rakennusvaiheen investoinnin
osuus on 25 miljoonaa loppujen kuluessa 20 vuoden
palvelujakson aikana.
Kohteen on suunnitellut
Lukkaroinen
Arkkitehdit
Oy, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa elinkaarimallin
mukaisesti YIT. Pirtin hirret
on toimittanut paikallinen
toimijamme
Kontiotuote

Legendaarisen koululaishuumorin Kilon poliisin tekijän
Ulla Lipposen toimittamassa Jauhot suuhun -kokoelmassa (SKS) on yli 1500 nokkelaa kysymystä ja nerokasta vastausta. Todettakoon, että ensimmäisen suomalaisen arvoituskokoelman julkaisi Rantsilan kappalainen
Christfrid Canan jo vuonna 1783. Tässä ”jauhoja suuhun”:
Kysymys: Mitkä ovat avioliiton vaikeimmat ajat?
Vastaus: kevät, kesä, syksy ja talvi.
Kysymys: Mikä on Rauman tärkein tapahtuma?
Vastaus: Pikavuoro lähtee Poriin.
Kysymys: Miten laihialaiset säästävät sokeria?
Vastaus: Nauravat ruokaa tehdessään makeat naurut.
Kysymys: Mikä on kirjailijan mielivihannes?
Vastaus: Bestselleri.
Kysymys: Mitkä ovat palomiesten ammattitaudit?
Vastaus: Tulirokko, vesirokko ja tuhkarokko.
Kysymys: Miksi veturinkuljettaja halusi avioeron?
Vastaus: Hänen vaimonsa oli tullut kylmäkiskoiseksi.
***
Kielikaskukirjojen tekijän Matti Punttilan tallentamista kielikömmähdyksistä voi nauttia Kieli poskessa
-kirjassa (WSOY Oy). Tässäpä jokunen lukijan iloksi:
Kysymys: Miksi juna pysähtyy Mäntyharjussa.
Vastaus: Savon kielen tulkki nousee siellä junaan.
***
Syysmiete: Alaspäin näyttää miehen elämä menevän:
Ensin hän asui Lannevedellä, muutti sieltä Reisjärvelle,
sitten Polvijärvelle ja on nyt päätynyt Varpaisjärvelle.
***
Tsekki meni silmälääkärille. Lääkäri näytti miehelle taulua, jossa olivat kirjaimet CVKPNWXCY ja kysyi, pystyikö hän lukemaan, mitä rivillä on.
– Jaa että pystynkö? mies vastasi.
– Minähän tunnenkin hänet!
***
Johtaja oli saanut uuden autonkuskin ja kysyi:
– Mikä teidän nimenne on?
– Kalle, vastasi kuski.
– Minulla ei ole tapana kutsua kuljettajia etunimellä.
Mikä on sukunimenne?
– Armas.
– Vai niin. No panehan auto liikkeelle, Kalle!

Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Kirjasto ja Martti Aihan teos Keinu.

Oy. Nämä yritykset ovat
myös maailman suurimman
hirsisen
koulurakennuksen, Pudasjärven Hirsikampuksen taustalla. Kokemusta suurista hirsikohteista on
siis kattavasti.
Koska Pirtti tulee keskeisen sijaintinsa myötä toimimaan porttina Pudasjärvelle, on myös sen
kulttuurisiin arvoihin pyritty panostamaan. Niinpä esimerkiksi kirjastosalin yllä
lukutoukkia tarkkailee pudasjärveläislähtöisen taitelijan ja kuvanveistäjän Martti Aihan teos Keinu. Ulkona
pääoven edessä puolestaan
kävijöitä on vastaanottamassa monimetrinen, teräksinen Kaarna, joka on Taiteilijaryhmä Neonin luomus.
Teoksen teknisen työn on
suorittanut paikallinen Koil-

lispaja Oy. Rimmintien puoleisella ulkoseinustalla ohikulkijat voivat ihailla Tülay
Schakirin
valotaideteosta
Pahka, joka tulee paljastamaan uljaimman olomuotonsa aina syys- ja talvi-iltojen hämärtyessä pohjoisen
yöksi.
Talo on uusi niin sen asiakkaille kuin työntekijöillekin, joten pääsemme alusta
alkaen tekemään siitä koko
Pudasjärven yhteisen olohuoneen. Ja vaikka tavarat
saattavat etsiä vielä paikkaansa ja pieniä asennuksia tullaan tekemään talon
avaamisen jälkeenkin, toivotamme kaikki pudasjärviset ja kauempaakin vierailevat lämpimästi peremmälle
Pirttiin.

Kaupunki tiedotus

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:

www.pudasjarvilehti.fi
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Jyrkkäkosken Frisbeeradan

avajaiset / aVaJaiskisa (täynnä)
SU 3.10. klo 9-18

Makkaratarjoilu 150
ensimmäiselle alkaa klo 13.
Laadukkaita kiekkoja myynnissä.
Kisakioski palvelee koko päivän.

Tanssit Pintamolla
La 2.10. klo 20-24

(Pintamontie 321).

TAIKAYÖ

Lippu 15€.
C-oikeudet (olut, siideri)

Tervetuloa!

Tulossa 16.10.
Tanssiorkesteri
Kiertotähdet

Pintamon kyläseura

Kisasponsorina Syötteen Maansiirto

SoVen perinteinen
tonnikävely
2.-3.10.
la klo 15.00- su 15.00.

Tarkoitus kävellä/juosta yhdessä kilometrejä keräten
vuorokauden aikana tonni täyteen.
Osanottajat osallistuvat arvontaan!
Tervetuloa!

ElokuvA-

iltA

SoVe 24h lisäys

● Klo 15.00
MAiJA MEHilÄiNEN JA
kultAiNEN AARRE

Viime viikon lehdessä oli
juttu SoVe 24h juoksu- ja kävelytapahtumasta. Siinä oli
harmillisesti jäänyt yhden
henkilön
matkasaavutus
mainitsematta. Antti Pohjanvesi juoksi ja käveli 103
kilometriä. HT

● Klo 16.30
PERtSA JA kilu

Pudasjärven
syöpäosaston

Pohjantähdessä
MA 4.10.
-S- 8€

-K7/4- 8€

● Klo 18.00
RYHMÄ HAu
-K7/4- 8€

www.moviecompanyalatalo.fi

Pudasjärven yhdistys

Tervetuloa MLL:n

101-vuotisjuhlaan
su 3.10. klo 12-15
Hirsikampuksen sisäpihalle!

Maltti ja Valtti
klo 13
poniajelua, hattaraa,
popcornia,
hodareita, onnenpyörä,
polkuautot....

HULHAVANAHON ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS
Hulhavanahon asemakaavan osittainen muutos
koskee tiloja Kytöaho 615-408-55-54, Syötteenpiha
615-408-55-50, Lisähonkala 615-408-55-60, Honkala
615-408-55-8, Honkala II 615-408-55-57, Luppoaho
615-408-55-71, Käpäläkuru 615-409-55-49 ja Ojaranta 615-408-55-10. Kaavoitettavat alueet sijaitsevat
Ahdinkujalla, Rometiellä, Pärjänkievarintiellä, Syöteojantiellä ja Pärjänjoentiellä. Kaavoitus perustuu
kaupungin ja maanomistajien välisiin maankäyttösopimuksiin.
Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitusja matkailupalvelurakentamista Iso-Syötteen matkailukeskuksessa. Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti
julkisesti nähtävänä 30.09.2021 – 01.11.2021.
Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä
sekä internetissä www.pudasjarvi.fi . Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kirjallisena osoitteeseen
Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7
(PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Pudasjärvellä 21.9.2021
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

Tarjoamme kakkupalan 200:lle ensimmäiselle!
Tulethan juhliin vain terveenä!
Maksut mielellään kortilla.

kerhot pidetään

Palvelukeskuksessa
kuukauden
ensimmäisenä
maanantaina klo 15.00,
alkaen 4.10.
Huomatkaa
muuttunut ajankohta.
Tervetuloa!
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Lue
Pudasjärvi-lehti netistä:

www.pudasjarvilehti.fi

Myydään muuton
vuoksi kotitalousirtaimistoa
pe 1.10. klo 10-17
Rahtimiehentie 4,
Pudasjärvi.

Mm. kangaspuut 2 kpl,
peltojyrsin, ruohonleikkureita,
akka-aura, pihakalusteita.
Tule tutustumaan!
Seppo Parkkila
p. 044 582 2015.

FC Kurenpojat

Jalkapallokauden
päätösottelu

FC Kurenpojat - ToTa
Suojalinnalla la 2.10. klo 13.
Kioskista kahvia,
pullaa ja lämmintä
makkaraa!
Vapaa pääsy!
Tervetuloa!

Paratiisi -sarjan toisen tuotantokauden kuvauksia Oulussa sekä Syötteellä
Supersuosion saanut Suomalais-Espanjalainen
yhteistuotanto rikosdraamasarja Paratiisi, joka valittiin
vuoden 2020 televisiosarjaksi, on nyt saamassa jatkoa. Sarjan päätuottaja on
Suomalainen Reelmedia ja
osatuottajana Espanjalainen
Mediapro. Suomessa sarjaa esittää Yle ja Espanjassa
sitä jakaa Orange tv. Toisen
tuotantokauden ensi-ilta on
loppuvuodesta 2022.
Paratiisi ei ole pelkkä ja
perinteinen rikossarja, vaan
se sisältää myös syvästi inhimillisiä aineksia, joita tuodaan koskettavasti esille.
Sarjan ensimmäistä osaa on
näytetty Espanjan lisäksi
myös Ruotsissa, Tanskassa
ja Norjassa ja Islannissa.
Toisen tuotantokauden
kuvaukset saadaan Suomessa päätökseen syyskuun
loppuun mennessä, jonka
jälkeen kuvauksissa pidetään taukoa. Joulun jälkeen
kuvaukset jatkuvat Espanjassa runsaan parin kuukauden verran, jonka jälkeen alkaa leikkausvaihe ja toisen
tuotantokauden ensi-ilta on
loppuvuodesta 2022.
Uudessa tarinassa päähenkilöt ovat samat Hilkka
Mäntyniemi (Riitta Havukainen) ja Andrés Villanuevan (Fran Perean), joiden
elämä jatkuu. On kuiten-

Paratiisi -tv sarjan pääosan näyttelijät Fran Perean ja Riitta Havukainen.

kin tapahtunut uusi rikos,
joka jatkaa heidän yhteistyötään. Uudessa sarjassa
Oulu ja Oulun seutu tulee
esille valoisampana ja värikkäämpänä kuin ensimmäisellä kaudella. Ensimmäisessä sarjassa elettiin
pimeää ja harmaata vuoden
aikaa. Nyt kuvissa on enemmän valoa ja eloisuutta.
– Sarjan kuva- ja värimaailma heijastavat päähenkilön Hilkka Mäntymäen (Riitta Havukainen)

mielenmaisemaa ja tässä kakkoskaudella hänellä
on valoisampi elämänvaihe
menossa ja se näkyy sarjassa
erilaiselta verrattuna ensimmäiseen kauteen, tuottaja
Johanna Enäsuo huomauttaa.
Suomessa sarjaa on kuvattu pääosin Oulussa, mutta parin päivän ajan sarjaa kuvattiin myös Syötteen
maisemissa.
– Kuvauspaikoista Syöte tuli mukaan tarinalli-

sesti. Kaipasimme kuviin
mukaan luontoa, tunturimaisemia ja haluttiin havainnollistaa Suomen avaruutta ja etäisyyksiä. Sarjan
tapahtumat sijoittuu Ouluun ja Syöte kuvauspaikkana on lähellä Oulua ja siten
tarinan kannalta uskottava.
Kun löysimme hienoja maisemia läheltä, ei ollut syytä
lähteä niitä kauempaa hakemaan, Enäsuo kertoo.
Toisen tuotantokauden
pääkäsikirjoittajana on Mat-

Kuvausryhmä Syötteen maisemissa, jossa kuviin saatiin
mukaan luontoa, tunturimaisemia ja haluttiin havainnollistaa Suomen avaruutta ja etäisyyksiä.

ti Laine. Jaksokäsikirjoittajina toimivat Vilja Keskimäki, Simo Halinen ja Jenni
Dahlström. Ohjaajana toimii Marja Pyykkö. Pääkäsikirjoittajana on Matti Laine.

Jaksokäsikirjoittajina ovat
Vilja Keskimäki, Simo Halinen ja Jenni Dahlström.
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Urkuja soitti oululainen urkutaiteilija Elias Niemelä.
Päätyönään Niemelä toimii pianonvirittäjänä Oulun
seudulla.
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Konsertissa oli seurakuntakodin salissa noin 150 henkeä.

Haukiputaan kirkon
kamarikuoro vieraili pudasjärvellä
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro teki ruskaretken
Koillismaalle ja kotimatkalla piti iltamusiikin sunnuntaina 19.9. Pudasjärven seurakuntakodissa. Kuulijoita
oli noin 150 henkeä. Muun
muassa
Keski-Suomesta
Syötteellä olleet Eläkeliiton
ryhmäläiset tulivat konsert-

tiin linja-autolla. Kuorossa on noin 30 laulajaa, joista 26 esiintyi Pudasjärvellä.
Esitetty ohjelmisto oli koottu ja harjoiteltu viime kevättalvella.
Kuoroa johti Hannu Niemelä, urkurina toimi Elias
Niemelä, yksinlaulua esitti
Reijo Alatalo ja pianoa soit-

ti Sirkku Löppönen. Konsertissa kuultiin monipuolinen kuoro-ohjelmisto sekä
soitinmusiikkia. Kuoro esitti mm. suomalaisia kuorohelmiä ja rikasta hengellistä
ohjelmistoaan. Illan erikoisuutena oli pianolla ja uruilla yhdessä esitetty sävellys.
Seurakuntakodin
aulassa

voitiin ostaa kuoron äänitteitä.
Ruskaretkellä iltamusiikki pidettiin lauantaina 18.9.
myös Kuusamon kirkossa. Siellä Kuusamon seurakunnan edustajana oli toiminut Pudasjärvellä pitkään
kanttorin virassa ollut Jukka
Jaakkola. HT

11
Valtuusto etänä
- normaaleja
kokouksia odotan
Viimeksi
kaupunginvaltuuston kokous oli kokonaan etänä. Oli ilmassa sellaista henkeä, että oi kun
päästäisiin
normaaleihin
kokouksiin. Onhan se vähän
kummallista, kun ei tahdo
saada yhteyksiä toimimaan,
ei oikein esitteleviin viranhaltioihin, eikä toisiin valtuutettuihin. Mutta näin on
ollut mentävä, jotta edes rutiiniasiat menisivät eteenpäin. Viime kokouksessa oli
näitä rutiiniasioita, muuan
kaavan muutosasia sekä yksityistien peruskorjausavustuksen kunnan osuudeksi
myönnetty pikku avustus.
Keskusvaalikunnan jäsenten täydennysasia sai hurjan
kinastelun, kahden suurimman ryhmittymän välillä.
Kun mikään sopimusesitykset eivät vaikuttaneet, täytyi äänestää, suoritetaanko
suhteellinen vaali. Se esitys
sai tarpeellisen kannatuksen, joten asia oli siirrettävä
seuraavaan valtuuston kokoukseen, koska etäkokouksessa ei vaalia voitu suorittaa. No, kokouksen lopussa
luettiin kaksi valtuustoaloitetta, joissa korvakuulolta

oli kysymys samasta, tai samansuuntaisista asioista ja
samasta valtuustoryhmästä.
Lukemiset kestivät yllättävän kauan. Niissä puhuttiin pakolaisten vastaanotosta ja vähän muustakin.
Allekirjoittanut sai sen käsityksen, että kaikki ongelmat
kunnassamme on muualta muuttaneiden ja kiintiöpakolaisten syytä, vaikka rahat tulevat muualta.
Ei saisi hoitaa terveyttä, ei
saisi käydä koulua, ei korjata asuntoja jne. Ei mitään,
aloitteethan täytyy selvittää
ja esitellä valtuustossakin
faktapohjalta. Mutta meitä
luottamushenkilöitäkin on
osa, että ei fakta tietokaan
kelpaa. Mutta aikaahan on
istua kokouksessa ja siitähän meille maksetaan, jota
kokouspalkkioksikin kutsutaan.
Hyvää syksyn jatkoja
kaikille ihmisille ja
raikkaita syysilmoja,
vaikka kävellä raputella.

Erkki
Honkanen

Meille soitettiin
Haukiputaan kirkon kamarikuoro konsertoi Pudasjärven seurakuntakodissa Hannu Niemelän johtamana.

P11 joukkueen jalkapallokausi päätökseen
FC Kurenpoikien P11 joukkue pelasi kesällä jalkapallosarjaa piirin kakkostasolla,
jossa joukkueita oli kaikkiaan
19. Kurenpojat aloitti kauteen
valmistautumisensa toukokuussa harjoituspeleillä jääliläistä KKP/LaFK:ia vastaan.
Tasaiset ottelut tuttua vastustajaa vastaan kehittivät joukkueen peliä ja taktiikkapuolta
kesän sarjaturnauksia varten.
Kauden
avausturnaus
pelattiin Jäälissä kesäkuun
12.päivä. Joukkue onnistui hyvin peliesityksissään ja
pystyi kolmesta pelistä nappaamaan kaksi voittoa, yhden pelin päättyessä tappioon. Heinäkuun alussa
joukkue matkasi suuren kannustusjoukon kanssa helteiseen Sodankylään. Pelaajille ja taustavoimille päivä oli
paahteinen, mittarin näyttäessä +33 astetta. Kolmesta
pelistä joukkue onnistui jälleen voittamaan kaksi ja yksi
peleistä päättyi tappioon. Vilvoittelu pelien päälle viileässä Kitisessä kruunasi pelimatkan.
Elokuussa joukkue pelasi sarjaturnauksen Limin-

Antti Jokikokko soitti Pudasjärvi-lehden toimitukseen ja kertoi olevansa
menossa silmien kaihileikkaukseen Kuusamon terveyskeskukseen. Vaivojen
kanssa hän kertoi käyneensä Pudasjärven terveysasemalla, josta sai silmätippoja
ja salvoja. Terveysasemalla ei ole silmälääkäriä. Sen
vuoksi Antti kertoi hakeutuneensa Pudasjärven Silmäaseman
silmälääkäril-

le. Sieltä kautta järjestyikin
leikkausaika Kuusamon terveyskeskukseen.
Yllätys tuli, kun Antti kysyi Oulunkaarelta leikkaukseen menoon taksikyytiä.
Vastaus oli; ei voida antaa
taksikyytiä, koska leikkaukseen tuli aika yksityislääkärin kautta. Antti kertoi harmistuneensa kovasti tästä ja
jo mietti, että näinköhän pitäisi antaa silmien sokeutua.

Kolmansien rokotusten
jakaminen alkaa
hoitolaitoksista ja
työntekijöistä
FC Kurenpoikien P11 joukkue pelasi kesällä jalkapallosarjaa piirin kakkostasolla.

gassa. Tasaiset ja jännittävät
pelit saivat jatkoa. Ensimmäisessä ottelussa joukkue pelasi hyvin yhteen ja pystyi
pitämään TP-47/punaisen
pois maalipaikoilta. Kurenpojat onnistui maalinteossa
kahdesti ja ottelu päättyi pudasjärveläisten 2-0 voittoon.
Toisessa pelissä vastassa oli
kivenkova FC Santa Claus
Rovaniemeltä. Rovaniemeläiset olivat odotetun vahvoja ja
veivät kamppailun nimiinsä
5-0 . Päivän viimeisessä pelissä Kurenpojat kohtasi OLS/
Tanskan. Kurenpojat oli niskan päällä ensimmäisellä

puoliajalla, mutta oululaiset
paransivat peliään toisella.
Ottelu päättyi tasatulokseen
3-3.
Kauden kohokohta oli
vuorossa syyskuun toisena
viikonloppuna. Kotiturnaus
Suojalinnalla oli kaikin puolin onnistunut tapahtuma.
Joukkueita ja yleisöä oli paikalla runsaasti ja sää oli kesäisen lämmin. Peleistään
Kurenpojat otti voiton FC
Raahesta, pelasi tasan liminkalaista LiPK/punaista vastaan ja kärsi tappion KKP/
LaFK:ia vastaan.
Kauden päätösturnaus pe-

lattiin Rovaniemellä lauantaina 25.9 syyskuuta. Kurenpojat matkasi ruskaretkelleen
hieman suppealla kokoonpanolla, mutta se ei pelaamisessa näkynyt. Runsas kannustusporukka kentän laidalla
pääsi näkemään jännittäviä
otteluita, joista yksi päättyi
voittoon ja kaksi tasapeleihin.
Kaiken kaikkiaan joukkueen
kausi oli erittäin onnistunut
ja tekeminen kentällä on kehittynyt hyvään suuntaan.
Lisäksi vahvat taustavoimat
kentän laidalla ovat siivittäneet Kurenpoikien P11 joukkuetta hyvään liitoon. T.T

THL suosittelee osalle väestöstä kolmatta koronarokoteannosta. Ainakin tässä vaiheessa kolmas rokote
koskee vain pientä väestöryhmää. Ryhmään kuuluu
esimerkiksi vakavasta immuunipuutoksesta kärsiviä
sekä henkilöitä, jotka ovat
saaneet ensimmäisen ja toisen rokotteensa keväällä
ensimmäisten rokotettujen
joukossa, vain muutaman
viikon välillä toisistaan.
THL on myös linjannut,
että kolmansien rokotteiden
jakaminen ei saa hidastuttaa ensimmäisten ja toisten
rokotteiden antamista. Sik-

si esimerkiksi Oulunkaaren
alueella syyskuun lopulla ja
lokakuun alussa järjestettävät Walk-in-rokotuspäivät
on tarkoitettu ensisijaisesti
ensimmäisten ja toisten rokotusten saamiseen.
Oulunkaari
valmistelee kolmansien rokotusten
jakoa, joka aloitetaan hoitolaitosten asukkaista ja
sote-henkilöstöstä. Tiedotamme myöhemmin, miten
muut kolmanteen rokotteeseen oikeutetut voivat saada
kolmannen rokotteen.

Oulunkaari tiedotus

12
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Päihderiippuvuus on sairaus, josta voi toipua
Ovatko päihteet sekoittaneet elämän -infotilaisuus oli
22.9. Osviitassa Minnesota
Kainuun järjestämänä. Tilaisuutteen tuli kymmenkunta
asiasta kiinnostunutta kuulijaa.
-Päihderiippuvuus on sairaus, josta voi toipua, totesi
luennoitsija päihdeterapeutti Esa Latvala. Hän kertoi
olevansa entinen alkoholisti, ollut raittiina alkoholistina seitsemän vuotta. Latvala
on myös yksi osaomistajista
Minnesota Kainuu päihdehoitokeskuksesta. Hyrynsalmella toimiva yksityinen hoitolaitos on perustettu vuonna
2018.
Esa kertoi itse saaneensa
avun Minnesota hoidosta alkoholiriippuvuuteen vuonna
2014. Sitä ennen hän oli taistellut vuosikausia päihdeongelmansa kanssa, saamatta
oikeanlaista hoitoa. Esa ker-

Päihdeterapeutti Esa Latvalalla oli myös oma selviytymistarina alkoholiriippuvuudesta.

toi myös käyneensä niin pohjalla kuin ihminen vai voi
olla, alkoholistisen elämänsä
värittämänä.
Esa kertoi selviytyneensä riippuvuudestaan yksinomaan omasta motivaatiosta
sekä Minnesota- päihdehoi-

Päihderiippuvuus infotilaisuuden antia kuunneltiin kiinnostuneena ja alustus herätti myös keskustelua ja kysymyksiä.

dosta.
Latvala kertoi toimenkuvaansa Minnesota Kainuussa
kuuluvan päihdeterapeutin
työn, joka pitää sisällään hoitopaikalla tapahtuvan terapian, jota myös todellisuuste-

rapiaksi kutsutaan. Myös eri
paikkakunnalla tapahtuvien
infojen pitäminen kuuluu hänen toimenkuvaansa.
Luennolla oli mukana
myös pudasjärveläinen Vesa
Kokko. Hän oli saanut avun

Minnesota- hoidosta. Vesa
kertoi avoimesti päihderiippuvuudestaan sekä kertoi
oman
selviytymistarinansa. Vesa kertoi tällä hetkellä
olevansa jatkohoidossa. Jatkohoito on pituudeltaan 11

kuukautta.
Julkaisemme Pudasjärvi-lehdessä Vesan selviytymistarinan hänen itsensä kirjoittamanaan.

Harri Inkeroinen

Nimeni on Vesa ja olen alkoholisti
Jo aikaisessa vaiheessa elämääni ihastuin alkoholiin
päihteenä. Alkoholi sai minut tuntemaan oloni hyväksi, itsevarmaksi, hauskaksi ja seuralliseksi. Juominen
oli kuin ensirakkaus, sitä
odotti päivää, jolloin koki
taas tämän rakkauden huuman. Kaikilla oli hauskaa,
kun join, itsellä, ystävillä ja
kaikilla, jotka olivat lähellä
kanssani nauttimassa tuota ihmeellistä huumaa. Juominen kuului nuoruudessani juhliin kuten uusivuosi,
vappu, juhannus ja jne. Aika
harvoin se kuului viikonloppuun taikka lomaan ilman
erikoista syytä, synttärit tai
vastaavaa.
Jo nuorena aikuisena alkoi tulla juomisessa ylilyöntejä. Oli sammumisia,
nyrkkitappeluita, jouduin
tekemisiin poliisin kanssa, jne. Armeijassa aliupseerikoulun päätösjuhlassa muistan, kuinka silloinen
kouluttaja sanoi, että muistakaa ”miehet” nopeat nousut ovat näyttäviä. Aamulla
heräsin Rovaniemen poliisilaitoksen putkasta tapeltuani sotilaspoliisin kanssa yöllä pizzajonossa.
Ajan kuluessa alkoholi alkoi salakavalasti täyttämään
vapaa-aikaani asteittain. Ensin viikonloppuina toisena
päivänä, sitten molempina
päivinä, sitten juhlapyhinä,
sitten lomapäivinä ja vauhti
vaan kasvoi ja kasvoi. Tämä
ensirakkaus oli vallannut
ison osan elämästäni, kun
olin alle 30-vuotias.
Juominen ei näkynyt
töissä, ei perheessä, ei ystävissä, ei missään. Niin ajattelin. Sitten alkoi elämässäni vaikeudet noin 30 vuoden
iässä. Siihen ensirakkaus antoi lohtua ja olkapäätä. Se ei
arvostellut, vaan antoi hyvän olon. Tässä vaiheessa tuli mukaan jo sunnun-

tai korjaukset. Alkoi olla
töissä maanantaisin hutera
olo, mutta eihän kukaan sitä
huomannut, ajattelin.
Aloin järjestämään tiedostamattani itselleni lisää juoma-aikaa. En ottanut
enää töitä vastaan niin paljoa. Olin oman elämäni herra, ajattelin. Kuinka helppoa
ja mahtavaa tämä elämä onkaan, kun ei vastaa kenellekään ja voi juoda, kun siltä
tuntuu.

Vaikeuksia
Pian alkoholi eli ensi rakkaus muuttui huonoksi rakastajaksi. Ei enää voinut
olla koko ajan sen kanssa, mutta ilmankaan ei pärjännyt. Elämäni vaikeutui.
Aloin juomisesta tuntemaan
syyllisyyttä, pelkoa, häpeää.
Panin pullon piiloon. Eihän
kukaan tiedä, että join, kun
join salaa. Näin taas ajattelin.
2017 Kesällä ystäväni sanoi, että onkohan sinulla kaikki kunnossa, silmäsi kellertää. En juurikaan
välittänyt taikka ymmärtänyt mistä oli kyse. 2017 syksyllä kuitenkin eräs ystäväni sanoi samaa, ja huomasin
luonnon valossa peilistä silmäni, että ne olivat todella
keltaiset, ne olivat keltavihreät pikemminkin. Säikähdin ja ystäväni kertoi minulle maksakirroosista. Oli
iso kynnys silti lähteä lääkäriin, mutta menin. Minulla
oli alkoholihepatiitti. Maksani oli tulehtunut ja turvonnut huomattavasti. Ensimmäinen lääkäri Oulussa
antoi minun ymmärtää, että
olen juonut nyt itseni hautaan. Pelkäsin ja itkin Oulun
päivystyksen aulassa. Sitten
eräs toinen lääkäri otti minut vastuulleen ja alkoi hoidot. Osastolla minua sitten
hoidettiin kaksi viikkoa ja
kotona hoito jatkui useam-

man kuukauden. Lupasin itselleni ja muille että en enää
koskaan juo, ja oikeasti uskoin siihen.
Ajan kuluessa pikkuhiljaa mieleni alkoi pyörittämän ajatusta, että voisin kuitenkin vielä kohtuullisesti
käyttää alkoholia ja olin tuohon tilanteeseen joutunut,
koska silloinen elämän tilanteeni oli niin huono. Ja
kun se vaan on niin mukavaa. Niin taas kokeilin.
Kaksi kertaa kävin seuraavan vuoden sisään osastolla delirium kohtauksen
siivittämänä. Tästä oppineena jälleen vähensin juomistani kohtuulliseen käyttöön.
Näin ajattelin.

Tammikuu 2021
Ystäväni sanoi kuluvana
vuonna 15.1. jälleen silmäni kellertävän, lopetin juomisen. 28.1. Ouluun sairaalaan ja diagnoosi oli sama.
Aloin ajatella, että en enää
pärjää yksin tämän juomisen kanssa, aloin puhumaan
lääkärin kanssa hoitomahdollisuuksista. Aloin tutustumaan hoitomuotoihin
sairaalassa ollessani ja silmääni pisti Minnesota-Hoito. Kerroin siitä lääkärille ja
hän antoi kannustusta. Palasin kotiin toipumaan ja aloin
aktiivisesti ajamaan asiaani
eteenpäin. Sain avun terveydenhuollon kautta. Kolmen
kuukauden kuluttua kaupunki myönsi minulle maksusitoumuksen
Minnesota-Hoitoon Hyrynsalmelle
Kainuuseen.
Oli pääsiäinen edessä ja
seuraavalla viikolla oli hoitoon lähtö, ajattelin että
otan elämäni viimeiset ryypyt nyt kun kaikki asiat ovat
kohdallaan, pitkä raittius ja
hoitopaikka valmiina.
Heräsin kahden viikon
kuluttua kotoa. Olin ymmälläni. Soitin päihdetyön-

tekijälle ja kerroin, että retkahdin. Kuinka saisin itseni
hoitoon, kun olin mahdollisuuden menettänyt. Jatkoin
juomista. Päihdetyöntekijä kuitenkin varmisti minulle hoitopaikan ja sieltä terapeuttikin soitti.
Kului kuusi viikkoa.
13.05. aamuyöllä laitoin terapeutille viestin, että olen
valmis hoitoon. Olin tukevasti humalassa. Terapeutti soitti ja kerroin hänelle tilanteeni. Aamulla kuudelta
oli terapeutti parkkipaikalla ottamassa minut halauksin vastaan ja hyppäsin auton kyytiin.
Hoitopaikalla oli liuta
henkilöitä vastassa ja ottivat
minut avomielin vastaan.
En ole yksin ajattelin. Hoito
ja toipuminen alkoi välittömästi. Viikon päästä tunsin
jo aitoa iloa ja surua. Nauroin ja itkin, ja kaikkea siltä
väliltä.
Hoitoon mennessä ajattelin, että en enää koskaan saa
juoda. Hoidon alussa aloin
ymmärtämään, että en enää
koskaan voi juoda. Lopussa hoitoa tunsin helpotuksen, että minun ei enää tarvitse juoda.

Juomisessa
ei mitään hyvää

Alkoholismi on sairaus siinä
missä mikä tahansa muukin
sairaus. Siihen ei sairastuta
juomalla, vaan sitä sairastetaan jo syntyessään. Alkoholisti sairastuu alkoholismiin
altistuessaan päihteelle, oli
päihde mikä tahansa, joka
vaikuttaa
keskushermostoon.
Hoidossa aloin ymmärtämään alkoholismia sairauskäsitteenä, joka kevensi
taakkaani valtavasti. Huomasin hoidossa, mitä elämäni juovana aikana oli ollut.
Juomisestani ei ollut seurannut mitään hyvää. Oli va-

Tänä syksynä Kroatiassa raittiista lomalaisesta Vesa Kokosta otettu kuva.

pauttava tunne, kuinka voin
taas hengittää ja voin hyvin.
Hoidosta palattuani mieleni oli kirkas ja suunnitelmia elämääni oli taskut
pullollaan. Palasin arkeen
työelämään ja aloin suunnitella uutta tulevaisuuteni
varalle. Huomasin läheisissäni iloa, lämpöä, rakkautta
ja helpotusta. Surun, pettymyksen ja pelon sijaan. On
jo vaikea olla hymyilemättä,
niin positiivista elämä nyt
on. Raittiudessa minulle on
tärkeintä rehellisyys ja avoimuus. En ole kertaakaan
pettynyt taikka kohdannut
epämiellyttävää
tunnetta
ollessani täysin rehellinen
ja avoin tilanteesta riippumatta. Minut on otettu joka
paikassa hyvin vastaan kerrottuani olevani raitis alkoholisti, pelkkää positiivista
kokemusta. En koe tarvetta
peitellä taikka en tunne häpeää. Koska minulla on sairaus ja minulla on nyt ymmärrys siitä.
Joka päivä tunnen olevani etuoikeutettu, kun saan

valita kahden elämän väliltä. Haluanko palata juovaan
aikaan vai jatkanko raittiutta. Valinta on helppo. Kuinka monella on mahdollisuus
valita?

Iloa, naurua,
onnellisuutta
En koe enää häpeää, pelkoa,
ahdistusta, tuskaa. Koen
iloa, naurua, onnellisuutta.
Sairauteni vaatii minulta nöyryyttä sairauttani
kohtaan koko loppuelämäni. Hoidan sairauttani aktiivisesti, käymällä jatkoryhmässä ja hyödyntämällä
hoidosta saatuja työkaluja käyttäen. Olen käynyt aa
ryhmissä Oulussa ja Rovaniemellä. Jatkoryhmässä ja
aa kerhoissa kuulee toisten
tarinoita alkoholismista ja
niihin on helppo samaistua.
Käyttäytyminen ja sairauden eteneminen on kaikilla aivan sama, samat oireet
kuuluvat sairauteen kuin
näpyt tuhkarokkoon.
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