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PUDASJÄRVI -lehti

Koskitraktorille 
valmistumassa

uutta varasto- ja 
asiakaspalvelutilaa 

s. 4

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

Nro 4 •  TO 28.1.2021

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. 
Puh. 0400 537 550

Autokoulun 
teoriatunnit  

netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Timo Ahonen, puh. 040 587 0856.

LÄMPÖÄ HALLIIN TURVALLISESTI

AIRREx AH-3001 wIfI
INfRAPUNAÖLjyLÄMMITIN

AIRREx AH-800
INfRAPUNAÖLjyLÄMMITIN

PAKKASVAHTI OPAL 200w LIITOSjOHTO

239000

299000

sis.  ALV 24%

sis.  ALV 24%

Opal pakkasvahti, 200 W, liitosjohdolla, 
IP21. Pakkasvahdissa säädettävä termos-
taatti -12°C - 47°C välillä. Sopii pieniin kas-
vihuoneisiin, pumppuhuoneisiin ja muihin 
tiloihin pakkasvaurioiden ehkäisemiseen. 1995

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

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

Toyota Carina E XLI 1,6 bens. 
vm. 1995 HYVÄ VANHUS, kah-
det renkaat, kats 6/20, aj. 378 
000 km.  1200 €

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

Lada 1200 S, vm. 1990, 
ERITTÄIN HYVÄ, aj. VAIN 
79 000 km, hyvin huollettu, 
ei pala vikavalot. 
 1800 €

Toyota Avensis farm. au-
tomaatti, 2,0 bens. HYVÄ 
huoltokirja, kats. 8/2020, 
aj. 295 000 km, kahdet 
renkaat.  2800 €

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

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Saab 900 S, 2,0 bens. vm. 
1996, SIISTI, hyvä huoltokirja, 
AJETTU VAIN 166 500 km, 
kahdet renkaat.  1950 €

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

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 28.-31.1. ELLEI TOISIN MAINITA

-12%
Plussa-kortilla

-13-39%
Plussa-kortilla5.- 1.-

2
pkt

Ilman Plussa-korttia 2,85 pkt (14,25/kg) Ilman Plussa-korttia 1,15-1,65 kpl (13,53-26,61/kg)

499
pS

HOOK

kypSä ChiCken WingS
700 g Tai

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

359
kpl

HOOK

dipiT Tai  
SiipikaSTikkeeT
250-310 g  
(11,58-14,36/kg)

KARINIEMEN

kananpOjan 
kypSäT  
fileeSUikaleeT
200 g (12,50/kg)

ClaSSiC jääTelöpUikOT  
Tai pUffeTiT
59-85 g (11,76-16,95/kg) 
RajOiTUS 10 kpl/TalOUS

199
kg099

SyönTikypSä MangO
peRU/BRaSilia

lUOMU BaBypinaaTTi 
Tai RUCOla
65 g (15,23/kg)

Syö hyvin,
vOi paReMMin

LUOMU

pS

kpl

VALIO

vOi
nORMaaliSUOlainen 
500 g (4,98/kg) 
RajOiTUS 2 pkT/TalOUS

249
pkT

-19%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 3,09 pkt (6,18/kg)

590
kpl

 

iSOkUkkainen
RUUkkU- 
kRySanTeeMi
hOllanTi

1.-kpl

199
kg

NAUdAN 
Sydän 
pieneMMiSSä eRiSSä

245
kg

NAUdAN 
kUlMapaiSTi

995
kg

Kuivalihaksi:
NAUdAN 
Sydän 
laaTikOiTTain

SAARIOINEN

pizzaT
200 g (5,00/kg)

495
kg

SUklaa 
appelSiini

eRä

UUTUUS

TO ja pe eRäT! 
Sake SUShin 
TUOTTeiTa!

Meillä on tarjota läMMin ja 
turvallinen poliittinen koti. 
Nyt on aika tulla kaapista ulos ja 

lähteä mukaan 
kuntavaaliehdokkaaksi 

Ota yhteyttä, puh. 
Jukka Puurunen 0400 223 771 (jäsenasiat), 

Pentti Perttunen 0400 398 722.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Ilmoitusmyynti 
1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 
0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo 
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Sanajumalanpalvelus su 31.1. kello 10 toimittaa Jari Valkonen, 
avustaa Eva-Maria Mustonen, Tiina Inkeroinen sekä Marko Väy-
rynen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Lapsiparkki pe 29.1. kello 9.30–12. Voit tuoda 1-6 -vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennakkoil-
moittautumiset lastenohjaajille: Tanja 040 8684730, Rauni 040 
5861217. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mu-
kaan.
Perhekerho seurakunnan YouTube-kanavalla ke 3.2. kello 10.
Rippikoulusunnuntai seurakunnan YouTube-kanavalla su 
31.1. kello 10-12. Rippikoulusunnuntaihin liittyen on rippikou-
lulaisille lähetetty kirjeellä ohjeet tilaisuuden kulusta. Rippikou-
lusunnuntaihin kutsutaan osallistumaan kaikki rippikoululaiset 
ja heidän huoltajansa.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
HUOM! MUUTTUNUT AIKA! Yhteydenotot myös puhelimitse 
p. 0400 866 480 tai 040 175 8597,
Ystävän kammari seurakunnanYouTube-kanavalla to 28.1. 
kello 12.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu Kirkkoher-
ranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9–11 ja 11.30–14 sekä to 
kello 12–16. p. 08 882 3100. Suosittelemme asioimaan viras-
tossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla pudasjarvi.srk@
evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun aluekeskusrekisterissä, p. 
08 316 1303. Virastoon jätetyt tilaukset välitetään keskusrekis-
teriin. 
Haudattu: Aini Marjatta Alatalo 89 v, Väinö Aukusti Juurikka 
80 v.
 

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi 1.2.2021 saakka vain YouTuben 

välityksellä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Emme juhli merkkipäivääni 
nykyisen koronatilanteen vuoksi.

Seppo Parkkila

Anu Koivusaari aloitti jou-
lukuun 9. päivänä määrä-
aikaisena palvelusuunnit-
telijana (markkinointi ja 
viestintä) Pudasjärven kau-
pungilla. Työhön kuuluu 
kuntamarkkinointi, viestin-
tä, tapahtumissa auttami-
nen sekä järjestelyvastuu 
Rajalta rajalle -hiihdossa, 
joka hiihdetään seuraavan 
kerran maaliskuussa 2022. 
Odotan kovasti yhteistyö-
tä kaupungin ja alueen eri 
toimijoiden kanssa. Osaan 
heistä olenkin jo hieman tu-
tustunut työtehtäviäni hoi-
taessa.

-Olen kotoisin Oulus-
ta, jossa suoritin yliopis-
to-opintoni sekä työskente-
lin opintojeni ohessa mm. 
pankki- ja hyvinvointialalla. 
Tämän jälkeen työskentelin 
opetustehtävissä OSAO Tai-
valkosken yksikössä, jossa 
vastasin myös koulutusyk-
sikön viestinnästä ja mark-
kinoinnista. Viimeiset yh-
deksän vuotta olen asunut 
eri kohteissa ulkomailla ja 
työskennellyt siellä EU-hal-
linnon parissa sekä opetus-

Anu Koivusaari 
viestinnän ja markkinoinnin 

palvelusuunnittelija

alalla, kertoo Koivusaari. 
Koronatilanteen pahen-

tuessa Koivusaari palasi 
puolisonsa kanssa Suomeen 
viime huhtikuussa. 

-Pohjois-Suomi ja Pu-
dasjärvi tuntuvat pitkän ul-
komailla oleskelun jälkeen 
rauhalliselta ja turvallisel-
ta asuinpaikalta. Harrastus-
mahdollisuuksia on paljon, 
ja luonto on puhdas ja lähel-
lä. Vapaa-aikanani harrastan 
liikuntaa ja opiskelen vierai-
ta kieliä. Vietän myös aikaa 
Ragdoll-kissamme kanssa, 
tuumailee Koivusaari. 

HT, kuva Juha Nyman/
Pudasjärven kaupunki Olet voinut joskus kuulla sanaparin ”kris-

tityn kilvoitus”. Tuo sanapari kuulostaa 
varttuneen pastorin lausumalta jossain 
saarnapuheessa. ”Kristitty” -sanan ymmär-
rämme helposti. Se tarkoittaa sinua ja mi-
nua, kastettua ihmistä, joka on rippikou-
lun päätteeksi lausunut kirkon alttarilla 
uskontunnustuksen yhdessä muiden kris-
tittyjen kanssa. Entäpä ”kilvoitus” -sana? 
Kristillisessä mielessä kilvoitus on kilpai-
lua itsensä kanssa, jotta itsellä riittäisi tah-
to ja halu uskoa Jumalaan, Kristukseen, 
Pyhään Henkeen, syntien anteeksianta-
miseen ja iankaikkiseen elämään matkal-
la Taivaan kotiin. 

Jos sinulla alkoi hiipiä jo epäilys, ettei 
sinusta ole kilvoittelemaan noin monen 
ylvään asian saralla, niin äläpä ole huolis-
sasi. Ensinnäkään kilvoittelu ei ole naama 
näkkärillä, kurtut otsalla ja valkoiset kau-
lukset tyylikkäästi ojennuksessa suoritta-
mista. Kristittynä kilvoittelu on lähtökoh-
taisesti iloista hommaa, koska olemme 
matkalla varsin riemulliseen paikkaan. 
Toki tiedämme, ettei elämä aina ole, eikä 
sen myötä kilvoittelu, jatkuvaa myötätuu-
leen kulkemista. Lohduttakoon ja kannus-
takoon tällöin Jeesuksen sanat: ”Jokaiselle 

päivälle riittävät omat murheensa.” tai ”On-
nellisia ovat murheelliset, he saavat lohdutuk-
sen.” Itse löydän kilvoittelun hyytymisen 
estoon ja elämän vastatuulien lohdutuk-
seen hyvät matkaeväät kolmesta asiasta. 

Ensimmäinen lohdutuksen matkaeväs. 
Hyväksy oma keskeneräisyytesi ja ih-

misen ihmeellinen taipumus pöljäilyyn. 
Oman vajavaisuuden ja oman pöllöyden 
myöntäminen ja hyväksyminen on tärkeä 
eteenpäin vievä askel kristittynä kilvoitte-
lussa.

Toinen lohdutuksen matkaeväs. 
Hiljenny ja rukoile. Lohdutukselle ei 

ole sijaa, paikkaa, eikä mahdollisuutta kii-
reen votakassa tai melun sekamelskassa. 
Itse koen luonnossa tai luonnon äärellä 
olemisen rauhoittavaksi. Luonnossa liik-
kuen mieli ja ajatukset rauhoittuu. Luon-
to lohduttaa murheellista ja liiallisella 
vauhdilla pyörivää mieltä. Rukouksella on 
rauhoittava vaikutus. Kokeile rohkeasti, 
vaikka vain huokailemalla asiasi Jumalalle. 
Huokailurukouksetkin on luvattu kuulla. 

Kolmas lohdutuksen matkaeväs.
Tämä lohdutuksen matkaeväs on tär-

kein ja se on Jumalan armo. Me kilvoitte-
lussa kompastelevat kristityt olemme on-

nellisia, sillä matkakumppaninamme on 
aina ja iankaikkisesti armollinen Jumala. 
Häneltä saamme lempeää hyväksyntää ja 
suurta rakkautta osaksemme yltäkyllin Ju-
malan pohjattomasta rakkaudensaavista. 
Ja mikä vielä upeampaa, tästä rakkauden-
saavista valuu ja roiskuu rakkautta myös 
silloin, kun emme sitä itse koe ansaitse-
vamme. Sitä on Jumalan armollinen rak-
kaus. Täydellistä matkaevästä.

Alussa mainitsemani varttuneem-
pi pastori voisi lausua ääni innosta hie-
man väristen saarnansa päätössanoina 
näin: ”Oi kristityt, kilvoitelkaamme! Älkääm-
me olko murheellisia, sillä Kristus itse sanoo: 
Onnellisia ovat murheelliset, sillä he saavat 
lohdutuksen! Me kaikki olemme keskeneräi-
siä ja vajavaisia, mutta olkaamme rauhalli-
sella mielellä. Armollinen ja kaikkivaltias Luo-
jamme on kanssamme kaikkina päivinä aina 
päiviemme loppuun saakka. Kilvoitelkaam-
me, rukoilkaamme ja antakaamme Juma-
lan suuren armon ja rakkau-
den johdatella meidät Taivaan 
kotiin!”

Marko Väyrynen

Kolme kompastelevan kristityn matkaevästä

Savottakämpän kuvan henkilöitä tunnistettiin
Viime lehden Livon savo-
tat savottakämpän valoku-
va poiki parikin puhelin-
soittoa. 

Viinikoskelta syntyi-
sin oleva Antti Varpu soit-

ti Puolangalta ja oli tunnis-
tanut valokuvasta pöydän 
päästä edessä kumarassa 
olevan henkilön Antti Ko-
koksi ja keskeltä henkilön 
Arttu Kuusistoksi. Takim-

maisen henkilön arveli ole-
van Kongasjärveltä Kalle 
Kipinän. 

Pentti Kuusisto soitti Vii-
nikoskelta ja kertoi toisen 
vasemmalta olevan hänen 

isänsä Arttu Kuusisto. Hä-
nellä oli sama valokuvakin 
omassa kuva-albumissaan. 
Saman oli bongannut Pen-
tin sisar Seija Perttu. Arttu 
oli kuollut keväällä -88. HT

Viime Pudasjärvi-lehden Pentti Uusi-Illikaisen Livon savotat jutun savottakämpän kuvan henkilöitä tunnistettiin. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Nimeämiskilpailussa nimeksi 
Hyvän olon keskus Pirtti
Pudasjärven kaupungin 
Hyvän olon keskuksen ni-
meämiskilpailun toinen 
vaihe on nyt päättynyt ja 
voittajaksi äänestyksen pe-

rusteella valikoitui Hyvän 
olon keskus Pirtti. 

Ääniä annettiin 1323 
kappaletta. Ne jakaantui-
vat seuraavasti: Hyvän olon 

keskus Pirtti 388 ääntä, 29,3 
prosenttia, Hok Kieppi 353 
ääntä 26,7 %, Hok Suvanto 
264 ääntä 20 %, Hok Hyvälä 
181 ääntä 13,7 % ja Hok Olk-

kari 137 ääntä 10,4 %. 

Pudasjärvi-lehti

Kuva Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki.

Pakkasta putkissa, tulta takassa 
– kodin monet riskit korostuvat lämpötilan sahatessa

Lämpötilat vaihtelevat nyt 
nopeasti Suomessa. Ensin 
kivuttiin koville pakkasille, 
mutta nyt monin paikoin 
sääennusteissa on jo nolla-
keliä. Lauhtuva sää voi pal-
jastaa jäätyneet putket tai 
liukastaa kotipihan. Talvi-
säiden taitekohdissa asuin-
kiinteistöissä kannattaa 
kiinnittää huomiota aina-
kin putkien kuntoon sekä 
lämmityksen ja liukkauden 
riskeihin.

Talvisäät tavoittivat al-
kuvuodesta koko Suomen. 
Kova pakkanen on pur-
rut myös maan eteläosis-
sa, mutta nyt ennustekar-
toilla näkyy jo paikoin jopa 
plussa-asteita. Sään lauhtu-
minen voi tuoda esiin jää-
tymisen aiheuttamia put-
kirikkoja tai aiheuttaa 
vesivahinkoja. Nopeisiin 
lämpötilan muutoksiin liit-
tyy myös monia lämmittä-
misen ja liukkauden riske-
jä. Listamme kolme asiaa, 
joihin kotona ja mökillä nyt 
kannattaa kiinnittää huo-
mioida.

Pakkanen rikkoo  
putkia – hereillä  
sulatuksessa
Pakkasjaksojen jälkeiset 
lauhkeat kelit näkyvät va-
kuutusyhtiöissä usein il-

moituksina vuotovahin-
goista. Pakkasella jäätyneet 
käyttövesiputket joutuvat 
koville sään nopeasti lauh-
tuessa tai jäätyessä pian sen 
jälkeen uudestaan. Koto-
na putkivuoto huomataan 
usein nopeasti, mutta eten-
kin mökillä vettä saattaa 
joskus tihkua pitkäänkin.

- Isoimmat vahingot liit-
tyvät usein tilanteisiin, jois-
sa vapaa-ajanasunnolla on 
jätetty vedet päälle ja vuoto 
on ehtinyt tihkua pari päi-
vää tai viikkojakin. Hurjim-
missa tapauksissa lattialle 
on ehtinyt muodostua pa-
rinkymmenen sentin pak-
suinen jääkerros. Näiden 
ikävien yllätysten välttämi-
seksi pääsulkuventtiili tu-
lee aina sulkea, kun raken-
nus jää edes muutamaksi 
päiväksi tyhjilleen. Erityi-
sesti mökkien kohdalla on 
suositeltavaa ja varmin-
ta tyhjentää putkisto tal-
ven ajaksi, ellei rakennusta 
käytetä säännöllisesti, sa-
noo korvauspäällikkö Jus-
si Korpelainen LähiTapio-
lasta.

Putkien jäätymisen eh-
käisemiseksi rakennukses-
sa kannattaa pitää riittä-
vää peruslämpöä. Lämmön 
kiertoa voi edistää esimer-
kiksi jättämättä sisällä vä-
liovet auki ja poistamalla 

seinien läheisyydessä ole-
via kalusteita. Näin läm-
pöä yltää myös ulkoseinien 
varteen koteloituihin put-
kistoihin. Vanha keino on 
myös jättää kovalla pakka-
sella kotona hana hieman 
tiputtamaan yöksi.

- Putkien jäätymises-
tä voi kieliä, jos vettä tulee 
hanasta tavallista pienem-
mällä paineella. Samoin ve-
denkulutuksen muutoksen 
saattaa havaita vesimitta-
rista, sanoo Korpelainen.

- Jos epäilee putkien jää-
tyneen, niiden sulattami-
seen kannattaa aina kut-
sua ammattilainen. Putkea 
ei saa lähteä sulattamaan 
omatoimisesti esimerkik-
si avotulella tai kuumail-
mapuhaltimella. Tällöin on 
riski paitsi palovammois-
ta ja putken hajoamisesta 
myös tulen karkaamisesta 
rakennuksen muihin osiin.

Tulisijat ja patterit 
hohkaavat  
– vältä vaarat
Ilmojen kylmetessä ja yö-
pakkasia vasten monessa 
kodissa lämmitystä lisätään 
tulisijoilla tai kääntämällä 
pattereiden nuppeja kaak-
koon. Mökillä tai autotalli- 
ja varastotiloissa saatetaan 
myös ottaa käyttöön lisä-

pattereita ja -lämmittimiä.
- Kodin lämmittäjän 

kannattaa pelata varman 
päälle, jottei kovista pak-
kasista tulisi sanonnan mu-
kaisesti tulipalopakkasia. 
Jos tulisijaa ei ole käytet-
ty pitkään aikaa, kannattaa 
lämmitys aloittaa pikku-
hiljaa ja lisätä puita maltil-
la. Äkillinen tulisijan läm-
mitys esimerkiksi mökillä 
saattaa aiheuttaa vaurion 
tulipesään tai savuhormiin 
tai pahimmillaan sytyttää 
tulipalon, kertoo projekti-
johtaja Antti Määttänen Lä-
hiTapiolasta.

Puut kannattaa tuoda 
ennen tulien pitoa hyvissä 
ajoin sisään lämpenemään. 
Puu palaa parhaiten ja puh-
taimmin kuivana.

Määttänen muistuttaa 
myös pattereiden ja lisä-
lämmittimien riskeistä.

- Jos sähköpatteri hoh-
kaa täysillä, ei sen päälle 
tule laittaa vaatteita tai mi-
tään muutakaan, joka voisi 
syttyä palamaan. Erityisen 
tarkkana kannattaa olla lii-
kuteltavien rakennusläm-
mittimien kanssa. Niissä 
on yllättävän suuret varoe-
täisyydet, jotka kannattaa 
varmistaa käyttöohjees-
ta. Lisäksi lämmittimet pi-
tää asettaa siten, että niiden 
kaatuminen ei ole mahdol-

lista, sanoo Määttänen.

Varo liukastumasta 
kotipihassa
Lämpötilojen vaihtelu saat-
taa talvella yllättää myös 
kotoa ulos astuessa. Suo-
malaiset tietävät, että talvi-
sin on usein liukasta, mut-
ta todellinen pääkallokeli 
saattaa liittyä juuri nopei-
siin muutoksiin lämpöti-
lassa.

- Erityisen varovainen 
kannattaa olla niinä päivi-
nä, kun pakkanen on lauh-
tunut nopeasti tai lämpötila 
noussut pakkaselta plussan 
puolelle. Jäinen maa tai esi-
merkiksi portaat voivat olla 
hyvin liukkaat, jos niiden 
pintaan on muodostunut 
kosteutta tai sulamisvet-
tä tai pintaan sataa kevyttä 
lunta. Tällaisina aamuina 

en lähtisi hakemaan pos-
tia tohveleissa tai käyttä-
mään koiraa edes pienellä 
lenkillä lenkkareissa, sanoo 
Määttänen.

Liukastumisista johtu-
vat kaatumiset aiheutta-
vat Suomessa vuosittain 
tuhansia loukkaantumi-
sia ja myös vakavia vam-
moja. Liukkauteen voi en-
nalta varautua kotonakin 
esimerkiksi seuraamal-
la liukkaan jalankulkusään 
varoituksia, varaamalla 
liikkeellelähtöön enemmän 
aikaa ja vetämällä lähties-
sä liukuesteet tai nastaken-
gät jalkaan. Myös pihan 
hiekoitus on yksi keino. Li-
sää ajankohtaisia vinkkejä 
liukkauteen varautumiseen 
löytyy Pysy pystyssä -kam-
panjan sivuilta.

LähiTapiola tiedoitus

Murtumatta mukana – Spänst i benen -ohjelma kannustaa tam-
mikuussa kaikkia mukaan Onko tasapainosi terästä? -kampanjaan. 
Valtakunnallinen Murtumatta mukana -ohjelma edistää luustoter-
veyttä.

Onko tasapainosi terästä? -kampanjan ideana on lisätä tietoi-
suutta tasapainon merkityksestä, kaatumisen ehkäisystä ja luusto-
terveyden edistämisestä. Tavoitteena on saada kaikki toimimaan 
– tekemään tasapaino- ja luustotestit sekä harjoittelemaan tasa-
painoa monipuolisten vinkkien avulla. Kampanjan takana ovat Elä-
keliitto, Luustoliitto ja Svenska Pensionärsförbundet.

Kampanja alkaa 4.1. ja tasapainoista tammikuuta vietetään kam-
panjan merkeissä 3.2. saakka.

Tasapaino on parasta lääkettä
Väestö ikääntyy. Yhä useampi iäkäs asuu kotonaan yhä heikompi-
kuntoisena, ja todennäköisyys kaatumiseen lisääntyy. Yleisin kaatu-
mistapaturman paikka on koti. Kotona asuvista iäkkäistä henkilöis-
tä noin joka kolmas yli 70-vuotias kaatuu ainakin kerran vuodessa 
(Lähde: FIN Terveys 2017 -tutkimus).

Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 400 000 kaatumistapatur-
maa, joista seuraa 1200 kuolemantapausta ja 6000–7000 lonkka-
murtumaa. Yleisesti kaatumisista seuranneiden terveydenhuollon 
kustannusten on arvioitu olevan Suomessa yli 500 miljoonaa eu-
roa vuodessa

Murtumatta mukana -ohjelma kannustaa kaikkia mukaan Onko 
tasapainosi terästä? -kampanjaan.

–Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu on parasta mahdollista 
lääkettä kaatumisen ehkäisyyn ja ikääntymisen tuomiin muutok-
siin. Nyt kun ollaan paljon kotona, on hyvä kiinnittää erityistä huo-
miota kodin turvallisuuteen ja omatoimiseen liikkumiseen. Onko 
riittävästi valoa? Pysyvätkö matot paikoillaan? Mistä kotoa löy-
tyy turvallinen harjoituspaikka tasapainoilulle?, Eläkeliiton liikunta-
suunnittelija Outi Kokko-Ropponen kertoo.

Onko tasapainosi terästä? -kampanja haastaa tasapainotesteil-
lä kaikkia miettimään omaa tasapainoaan. Se antaa myös vinkkejä 
tasapainon säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Testit, vinkit ja videot 
löytyvät kampanjasivulta osoitteesta www.elakeliitto.fi/onko-tasa-
painosi-terasta.

Eläkeliitto tiedoitus

Tammikuussa etsitään 
tasapainoa
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Koskitraktorille valmistumassa 
uutta varasto- ja asiakaspalvelutilaa

Koskitraktori Oy:lle on val-
mistumassa nykyisten toi-
mitilojen viereen helmi-
kuun puolella laajennus, 
jossa tulee lisää tilaa 947 
neliön verran varaosa/tar-
vikemyymälälle. Yritys 
aloitti laajennushankkeen 
eteenpäin viemisen viime 
kevättalvella ja rakentami-
sen kesällä. Nyt on menossa 
hallin sisustaminen ja myy-
tävien tuotteiden esille lait-
taminen. Virallisia avajaisia 
pidetään myöhemmin ke-
väällä. Piha- ja ulkotyöt teh-
dään valmiiksi ensi kesänä. 

Yrittäjä Pirkka Ylikosken 
mukaan uuden myymälän 
myötä asiakaspalvelutilat 
laajenevat, ja samalla tuo-
tevalikoima kasvaa reilus-
ti. Jatkossa yrityksestä löy-
tyvät tarpeelliset työkalut ja 
tarvikkeet niin rakentajien ja 
kuin muidenkin tarpeisiin. 
Uudessa myymälässä tu-
lee työskentelemään neljäs-
tä viiteen henkilöä.

IKH:n tuotteita  
runsas valikoima
Ylikoski kertoi, että Koskit-
raktori Oy ja Isojoen kone-
halli IKH ovat tehneet viime 
vuoden huhtikuun alusta al-
kaen jälleenmyyntisopimuk-
sen, ja laajennuksen myötä 

IKH:n tuotemyynnille tulee 
nyt tarpeelliset tilat ja tuote-
valikoima laajenee. Konehal-
li IKH tuo maahan noin 55 
0000 nimikkeen tuotevalikoi-
maa 30:sta eri maasta käsit-
täen mm. työkalut, tekniset 
koneet ja laitteet, traktorien 
ja työkoneiden varaosat ja 
tarvikkeet, suojaimet, työ-
vaatteet, kiinnikkeet, kemi-
kaalit, akut, maatalouskonei-
den renkaat ja -perävaunut 
tarvikkeineen. Pudasjärvel-
le IKH:lta tulee noin 10 000 
tuotteen valikoima. Myymä-
län kokonaisvalikoina on yli 
20 000 nimikettä.

Koskitraktorin päämiehiä 
ovat IKH lisäksi mm. CNH, 
Valtra, Cargotec, John Dee-
re, Kesla ja Palfinger, joiden 
tuotteita löytyy jatkossakin 
suoraan varaston hyllyiltä. 
Alkuperäiset merkkituotteet 
tukevat Ylikosken mukaan 
hyvin Koskitraktorin palve-
lutarjontaa. Yrityksellä on 
ennestään kattava varaosa-
varasto edustamilleen kone-
merkeille. Uuden laajennuk-
sen myötä kaikki tuotteet 
saadaan saman katon alta.

- IKH tuotteita ei ole saa-
tu varastoon aiemmin, kos-
ka myymälätilaa ei ole ollut. 
Olemme pyrkineet saamaan 
tilatut tuotteet aina seuraa-
valle arkipäivälle, Ylikoski 

Uuden hallin seinällä on jo muutamia mainostauluja, joita on tulossa lisää. Halli sijaitsee taustalla näkyvän nykyisen huolto- ja korjaamohallin vieressä. 

sanoi ja arveli tuotevalikoi-
man jatkossa kasvavan, mi-
käli edellytyksiä sille on.

Korjaamo- ja  
huoltopalvelua  
laajalla alueella
Koskitraktori on toimi-
nut Pudasjärvellä toimini-
mellä vuodesta 2009 ja osa-
keyhtiönä 2011 lähtien. 
Yritys tarjoaa eri merkkisten 
traktoreiden, metsä- ja maa-
talouskoneiden, sekä ras-
kaan kaluston korjaamo- ja 
huoltopalveluja sekä voite-
luöljy-, tarvike- ja varaosa-
myynnin. Huoltokorjaamo 
ja myynti toimii 2 800 neliö-
metrin toimitiloissa Varas-
totien varressa sijaitsevassa 
teollisuuskiinteistössä.

- Uudessa myymälähal-
lissa tulee olemaan esil-
lä kattavasti yrityksen 
päämiesten tuotteita ja pal-
velutarjontaa. Myymälä pa-
rantaa myös korjaamon toi-
mintaedellytyksiä ja nostaa 
palvelun tasoa erinomaisen 
varaosa- ja tuotesaatavuu-
den ansiosta. Asiakkaat itse 
tuovat koneensa meille kor-
jattavaksi tai huollettavak-
si tai sitten me menemme 
heidän luokseen. Huolto- ja 
korjauskeikkoja varten meil-
lä on käytössä huoltoauto ja 

pakettiauto. Uskon korja-
us- ja huoltotöitä olevan jat-
kossakin niin kauan kuin 
täällä viljellään maata, haka-
taan metsiä, lypsetään leh-
miä ja käytetään traktoreita 
ja muita koneita. Toimin-
ta-alueemme on pääsään-
töisesti noin 150 kilometriä 
suuntaansa ja korjaamolla 
työskentelee kuusi henkilöä 
työnjohtajan kanssa, yrittä-
jä Pirkka Ylikoski arvioi yri-
tyksensä tulevaisuuden nä-
kymistä. 

Verhoomo täydentää 
palvelua
Koskitraktori Oy laajen-
si helmikuussa 2017 liike-
toimintaansa myös verhoo-
mopalvelujen tarjontaan. 
Verhoustöitä voidaan teh-
dä traktoreihin, kuorma- ja 
henkilöautoihin, moottori-
pyöriin, mopoihin, moot-
torikelkkoihin ja moniin 
muihinkin ajoneuvoihin, 
huonekaluihin ja vaikka-
pa verhojen ompelemisen. 

Myynnissä on erilaisia ver-
hoja, jotka löytyvät verhoo-
motilojen aulasta. 

- Kankaita löytyy rulli-
na, joten asiakas voi päättää 
millaisesta materiaalista ha-
luaa verhonsa ompeluttaa, 
mainitsi hallinnollisia ym. 
töitä tekevä Pirkka Ylikoski, 
joka omistaa Koskitraktorin 
yhdessä veljiensä Veli-Hei-
kin ja Tuomon kanssa.

Heimo Turunen ja  
Rauni Räisänen

IKH:n noin 55 000 tuotteesta tulee Pudasjärvelle myyntiin aluksi reilun 10 000 tuotteen 
valikoima. 

Lukkoseppä Matti Hankkila asentaa uuden hallin ovien lu-
kot ja kädensijat. 

Uudessa hallissa on tuotteiden hyllyttäminen hyvällä alulla. Valmiita hyllyjä tarkastelemassa vastaava myyjä Pasi Oja-
la ja yrittäjä Pirkka Ylikoski.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

pudasjärven 
edullinen

monipuolinen
ostopaikka

pe-la 29.-30.1. ma-ti 1.-2.2. ke-to 3.-4.2.

poistoHintaan

595

159

795
prk

250

195
pkt

prk

119

199
kg

995
kg

795
kg

1295
kg

1195
kg

495
kg

100

kpl

099
pkt

199
pss

100
pkt

100
pss

199

2 pkt/talous

199

kg

pss

595
kg

369
pkt

599
kg

179
prk

299
pkt

499
kg

199
pss

300

795

2 kg/talous

2 prk

pkt

2 kalaa/talous

kg

2 pkt/talous

2 pkt

2 prk

alkaen

3900 1190790

695 3200

-20%

690
kerä

495
rulla

2 kg/talous

VIP
appelsiini-
täysmeHu
1 l

Stockmos
sekameHu-
tiiviste
2,5 l

Kymppi
naudan 
jauHeliHa-
Hernekeitto 435 g

Vanajan
voHvelit
325 g

Eldorado
perunajauHo
500 g

Kotimainen
naudan 
kulmapaisti
n. 5.5 kg/kpl

Kotimainen
naudan 
sydän
n. 20 kg/ltk

pe-to 29.1.-4.2. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

1990

2800

3500

29900

Nero 
pilkkiahkiot
M-koko 85x45x22 cm

L-koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25cm

Nero
kelkka-ahkio
210cm x 80cm

1990

9990

Tekninen microfleece 
väliasu

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

Safari termo
lämpÖsaappaat
-irtovuori, koot 41-48

5990

450

liimapuulevyt 
esim. 18 mm, 20x100cm

Mustang kamiina Musta teräs

199,-

- Mitat: 28,6 x 28,6 x 91,4 cm
- Paino: 52kg
- Lämmitysteho: 5,5 kW
- Lasiluukku
- Lämmityskapasiteetti:   
  n. 45-50 neliömetriä
- Hormiliitäntä 120 mm on takan takana
- Korkeus lattiasta hormilähdön  
   keskikohtaan 780 mm

Kotimainen tuore
kirjoloHi

Naudan
palapaisti

maalais-
liHaHyytelö

Valio Hyvä suomalainen Arki
ruokakerma 10 % 2 dl

kananmunat 
10 kpl

peruna
2 kg, pesty, Suomi

keltainen, vihreä, punainen

HK
uunilenkki

400 g

HK liHapyörykät ja 
jauHeliHapiHvit 

330-360 g

Fazer 
maitosuklaalevy 

200 g

sika-nauta
jauHeliHa

Valio
polar juustot

300-350 g

Porsaan
kassler 

palana ja pihvinä

Valio 
jogurtti

1 kg

talous-
kyljys

Valio
voi 500 g

normaalisuolainen

Atria
lauantaimakkara

palana

Vaasan 
iso paaHto 500-525 g, 

vehnä, graham, monivilja, kaura

Wasa Sport
näkkileipä

550 g

Hyvä 
nauta jauHeliHa

rasvaa max10%

irtokarkki

2990

Bellus 
kiertoilma- 
lämmitin 
750/1250/2000w. Termostaatti,ylikuumemissuoja, 
seinä tai lattiakiinnitys.

Fazer Lemppari 
kaurarieskanen

12 kpl/310 g

kenkäosastolta”seinäkuivalihaksi”

Lasten
talvikenkiä

Naisten
maihari-
kengät
Koot: 37-42

avanto-
uinti-
kengät
Koot: 42-45

Norlyn
sukka-
housut

50 den matta

Erilaisia
palapelejä
500 palaa, 1000 palaa, 

1500 palaa

Miesten
talvi-
takki

sininen

Erä Sloggi
rinta-
liivejä
normaalihinnasta

Novita
hohde lanka
100 g

Kehrä Linda
trikookude
500-800 g, 120-130 m

novitan uusi 

kevätleHti 

saapunut!

avanto-
pumppu

1490

Pilkkijöille
matoja, toukkija 

ja pilkki-
tarvikkeet

hyvä valikoima 
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Pudasjärven kaupunki sai 
Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöltä myönteisen rahoi-
tuspäätöksen kevääksi 2021 
”Harrastamisen Suomen 
malli” -pilottihankkeeseen. 

Hankkeen päätavoitteena 
on lasten ja nuorten hyvin-
voinnin lisääminen. Harras-
tamisen Suomen mallissa 
yhdistyvät lasten ja nuorten 
harrastustoiveiden kuule-

minen, olemassa olevien hy-
vien käytäntöjen ja toimin-
tatapojen koordinoiminen 
sekä koulun ja harrastustoi-
mijoiden yhteistyö. Muka-
na ovat kaikki harrastukset, 

kuten liikunta ja urheilu, tai-
de ja kulttuuri, nuorisoala, 
tiede, luonto ja kädentai-
dot. Pudasjärven kaupun-
ki sai toiminnan toteuttami-
seen ja koordinointiin sekä 

Harrastamisen Suomen malli käynnistyy Pudasjärvellä

Lakarin koulun 4A-luokan kuorokerho tutkii nuotteja.

kalustoinvestointiin 60 000 
euroa. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö tukee avustuk-
silla Harrastamisen Suomen 
mallin juurruttamista pysy-
väksi toiminnaksi kunnissa.

Harrastamisen Pudas-
järven mallissa rakenne-
taan oma toimintamalli 
omiin tarpeisiin sopivak-
si. Tammikuussa alkavas-
sa toiminnassa ovat mu-
kana Hirsikampuksen ja 
Lakarin koulun 1.-9. luok-
kien sekä lisäopetuksen op-
pilaat. Harrastusmalli kos-
kee siis 708 oppilasta. Mallia 
on tarkoitus laajentaa kaikil-
le Pudasjärven kouluille lu-
kuvuodelle 2021-2022, jol-
loin mukaan tulisivat myös 
Hirvaskosken, Kipinän, Sa-
rakylän ja Syötteen koulut. 
Tavoitteena on, että toimin-
ta vakiinnutetaan kiinteäksi 
osaksi koulutyötä.

Harrastustoiminnan to-
teuttamisen pohjana on 
Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön harrastustoimintaan 
liittyvää koululaiskysely. 
Kyselyn tulosten perusteel-
la Hirsikampuksen ja La-
karin koulun oppilaiden 
suosituimpia harrastuksia 
olivat kuvataide, arkkiteh-
tuuri, valokuvaus, bändi, 
pelisuunnittelu, ruoan val-
mistus, sirkus, parkour, rat-
sastus, lumilautailu, lento-
pallo, kuntosali ja mopon 

korjaus. Muihinkin harras-
tuksiin oli toiveita.

Ohjattujen harrastus-
mahdollisuuksien luomi-
sessa on mukana koulujen 
ja kansalaisopiston opetta-
jia, kaupungin vapaa-aika-
palvelujen toimijoita sekä 
eri yhdistyksiä ja yhteistyö-
kumppaneita.

Toiminnan toteuttamis-
ta varten laaditaan harras-
tuslukujärjestys, joka täy-
dentyy sitä mukaan, kun 
halukkaita toimijoita ilmoit-
tautuu. Hirsikampuksen 
alaluokilla ja Lakarin kou-
lulla harrastekerhoja on aa-
muisin kello 8-9, pitkillä 
välitunneilla sekä koulupäi-
vän jälkeen. Yläluokilla har-
rastekerhoja on pitkillä vä-
litunneilla kello 10.30-11 ja 
13-13.30 sekä koulupäivän 
jälkeen. Harrastustoiminta 
on käynnistynyt 21.1. Täl-
lä hetkellä kerhoja tarjotaan 
niiltä osin, kun koronara-
joitukset sallivat ja pääosin 
koulujen oman henkilökun-
nan voimin. Kun rajoituksia 
poistetaan, mukaan tulevat 
myös ulkopuoliset harras-
tuksia tarjoavat toimijat.

Anne Väyrynen
Koordinaattori
Harrastamisen  
Pudasjärven malli

Vaikka pyy on Suomen runsain kanalintu, se ei ole silti kovin-
kaan monelle tuttu lintulaji. Pyy viettää varsin piilottelevaa elä-
mää. Laji on helpompi kuulla kuin nähdä. Pyy on niitä harvo-
ja paikkalintuja, jotka pysyvät sitkeästi omalla reviirillään ympäri 
vuoden. Monet paikkalinnutkin lähtevät usein syksyisin ja talvisin 
vaeltamaan, mikäli ravintotilanne niin vaatii. Esimerkiksi sellaiset 
paikkalinnut kuin käpytikka, varpuspöllö ja monet tiaislajit vael-
tavat Pohjois-Suomesta eteläiseen Suomeen saakka. Sen sijaan 
pyy pysyttelee huonoinakin ravintovuosina paikallaan reviirillään. 

Pyy on metson ohella kärsinyt eniten vanhojen kuusikoi-
den vähentymisestä varsinkin eteläisessä Suomessa. Pyy tarvit-
see pesintäaikaan tiheitä kuusikoita tai kuusivaltaisia sekametsiä 
elinpiirikseen. Metsien nuorentuminen ja runsaat hakkuut ovat 
vieneet linnulta viime vuosikymmeninä pesäpaikkoja. Erityises-
ti metsänhoidon voimakas koneellistuminen 1950- ja 1960-lu-
vuilla aiheutti suuria muutoksia Suomalaisissa metsissä. Nykyisin 
metsät hakataan liian nuorina ja noin puolet eteläisen Suomen 
metsistä on alle 50-vuotiasta. Mikäli talousmetsänkin annettai-
siin kasvaa 70-80 vuotiaiksi, olisi lajisto varsin monipuolinen ja 
siihen kuuluisi lukuisia vanhojen ikimetsien lajeja. Myöskin pyyllä 
olisi helpompi löytää tällaisesta metsästä pesäpaikkoja. Avohak-
kuut ovat eristäneet myös pyypopulaatioita. Pyy ei lähde ylittä-
mään laajoja avoimia paikkoja, kuten vesistöjä ja hakkuuaukeita. 
Vaikka pyyn reviiri voi olla vain muutaman hehtaarin siltä löytyy 
myös aina joitakin lehtipuita. Pyy tarvitsee muun muassa leppää 
ja koivua talviravinnokseen. Pyyn voi nähdä talvisin syövän leh-
tipuilla silmuja ja norkoja. Talousmetsissä on aika yksipuolisesti 
keskitytty kasvattamaan havupuita ja lehtimetsät ovat vähenty-
neet jatkuvasti.

Nykyinen ilmaston lämpeneminen on hankaloittanut pyyn 
elämää. Muiden kanalintujen tavoin pyy osaa kaivautua kieppiin 
lumen alle. Lumessa lämpötila pysyy usein plussalla, vaikka ulko-
puolella paukkuisi kovakin pakkanen. Tosin kovat pakkaset voivat 
olla kohtalokkaita pyille varsinkin eteläisessä Suomessa. Kieppiin 
menemisellä voi olla myös haittapuolensa. Mikäli lumen satami-
nen on runsasta saattavat linnut hautautua lumeen. Toisinaan ke-
väällä löytyy lumeen menehtyneitä kanalintuja. 

Talvisin pyyt viettävät hyvin erakkomaista elämää. Pyy paris-
kunta on yhdessä vielä alkukesästä, mutta muninnan jälkeen mu-
nista huolehtiminen ja poikasten hoito jää naaraalle. Vaikka pyyt 
ovat pariuskollisia, viettävät ne talven erillään toisistaan. Kum-

Pyyn talvinen elinpiiri on pieni

pikaan ei poistu kuitenkaan reviiriltään. Pariuskollisuus helpottaa 
pyyn elämää ja sen ei tarvitse etsiä teerien ja metsojen tavoin uut-
ta kumppania keväisin. 

Kevään tullen koiras rupeaa houkuttelemaan jälleen naarasta 
pesintään haikealla, tiaismaisella viheltelyllään. Mikäli pyy löytää hy-
vän ja turvallisen paikan soidinlaululleen, se saattaa viheltää läpi 
koko yön. Usein pyyn reviiri on ns. mustikkatyypin metsässä. Kuu-
sien ja lehtipuiden lisäksi reviiriltä löytyy runsas aluskasvillisuus. 

Loppukesällä pyiden tärkein ravintokasvi on mustikka. Mar-
jojen lisäksi pyyt syövät myös mustikan lehtiä ja tuoreita silmuja. 
Pyyllä on todella hyvä suojaväri ja sitä on hankala havaita varvi-
kosta. Usein pyy lähtee lentoon näreiköstä vasta aivan retkeilijän 
jalkojen juuresta. Pyy karttaa pitkiä lentoja ja tavallisesti se len-
tää lähimpänä olevaan kuuseen.

Jarmo Vacklin

Pyy pesii varsin yleisenä Pudasjärvellä, mutta pieniä eroja löytyy alueittain. Vahvin kanta on kunnan itäisellä reunal-
la vaaramaisemissa, missä on runsaammin kuusikoita. Soisilla seuduilla pesiviä pareja on harvemmassa, mutta pyitä 
löytyy kyllä myös soiden korpimaisista osista.
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Voimauttavia valokuvia 
näyttely oli esillä Pudasjär-
ven kirjastossa tammikuun 
ajan torstai-iltaan 28.1. saak-
ka. Näyttely oli koottu usei-
den ryhmien voimakuvista 
ja sen ovat toteuttaneet Pu-
dasjärven kaupungin työl-
lisyyspalveluiden Vahvaksi 
- osatyökykyisten työllistä-
minen -hanke, Likistä Digiä 
-hanke ja Mielen aallot hy-
vänolon palvelut.

Vahvaksi-hankkeen ver-
taistukiryhmän yhtenä toi-
mintamenetelmänä on 
käytetty voimauttavaa valo-
kuvausta. Osa koskettavis-
ta kuvista on ryhmäläisten 
kokemuksista oman vah-
vistumisensa taipaleelta. Li-
kistä Digiä -hankkeessa on 
kehitetty työllisyyspalve-
luiden etäpalveluita. Hank-
keen voimauttavan valoku-
vauksen ryhmät toteutettiin 
etäpalveluiden kokeilu-
na. Kaikkia ryhmiä on ollut 
vetämässä Tarja Hemmilä 
Mielen aallot yrityksestä. 

- Osallistujat ovat ko-
keneet voimauttavan va-
lokuvauksen todella mer-
kityksellisenä omalle 
voimaantumiselleen. Osal-
listujat ovat päässeet valo-
kuvien kautta syvälle sisim-
pään ja itseen, saaneet kykyä 
ja rohkeutta kohdata omia 
vaikeita asioita, mutta myös 
huomata oman elämän hy-
vät asiat, mahdollisuuden 
käsitellä asioita uudella ta-
valla, uskallusta katsoa itseä 
toisin, nähdä itsessä hyvä ja 
arvokas. Omakuvan avul-
la osallistujalle jää oma ta-
rina ja sen kuvat, joihin voi 
palata aina myöhemmin. 
Vertaistukiryhmässä osal-
listujat pääsivät tukemaan 
toisiaan saman kokemuksen 
kautta, avaa Tarja Hemmilä.

- Minulle on ollut suuri 
kunnia olla mukana valoa-
kohti vertaistukiryhmän toi-
minnassa. On ollut huikea-

Voimauttavia valokuvia näyttely kirjastolla

ta nähdä, miten koko ryhmä 
on tukenut toisiaan ja avoi-
mesti kertonut kokemuk-
sistaan. Osallistujat ovat 
päässeet eteenpäin omil-
la poluillaan. Jaksaneet pa-
remmin omassa työssään, 
saaneet uusia mahdolli-
suuksia työelämässä, vah-
vistuneet jaksamaan omas-
sa elämässään eteenpäin 
ja kulkeneet yhdessä koh-
ti valoa. Ryhmän onnistu-
misen ja vahvistumisen ko-
kemuksen perusteella voin 
suositella tämän tyyppistä 
toimintaa oman jaksamisen 
vahvistamiseksi. Vahvak-
si-osatyökykyisten työllistä-
minen hankkeen puitteissa 
voimme tarjota jatkossakin 
vertaistukiryhmää työikäi-
sille, joilla on haasteita työl-
listymisessä tai työssä jaksa-
misessa, kertoo Aili Jussila 
Vahvaksi-hankkeesta.

Myönteisiä  
palautteita  
palautekyselyssä 
Paremman näkemyksen 
voimauttavasta valokuva-
uksesta osin verkossa to-
teutettavana menetelmänä. 
Samalla sai minut pohdiske-
lemaan myös voimauttavan 
valokuvauksen menetelmää 
työhyvinvoinnin edistämi-
sessä.

Kokemuksena erittäin 
mukava ja mielenkiintoinen. 
Olen huomannut katsovani 
kuvia eri tavalla kuin ennen. 

Ryhmä oli omia tarpeita 
vastaava. Valokuva kertoo 
enemmän kuin olin koskaan 
ajatellut.

Ryhmä on antanut voi-
mia ryhmäläisten koke-
muksista. Tämä on voi-
maannuttavaa. En ole yksin 
sairauksieni kanssa. Toisilla 
voi olla vielä vaikeampaa ja 
silti he selviytyvät.

Sain jakaa kokemuksia 
ja tutustua uusiin ihmisiin. 

Voimauttava valokuvaus oli 
uusi kokemus ja haasteelli-
nen. Pääsin valokuvauksen 
avulla syvälle sisimpääni / 
itseeni. Käsittelen valoku-
vauksen kautta asioita eri ta-
valla, ne ovat näkyviä ja tun-
teellisia.

Olen saanut uusia ys-
täviä. On juteltu vaikeista 
asioista luottamuksella. 

Vertaistukiryhmän mu-
kana olen oppinut paljon 
toisten kokemuksesta ja 
myös omasta itsestäni. Ehkä 
minusta löytyykin empaat-
tisuutta ja kykyä kuunnella 
sekä uskallusta kertoa omis-
ta asioista. Kokemus kuulua 
näin syvälliseen porukkaan 
on jotain sanoin kuvaama-
tonta. 

Voimauttava valokuva-
us oli minulle syvällinen, 
vahva, lempeä ja antoisa 
kokemus. En voinut uskoa 
kuinka paljon ajatuksia ja 
mielikuvia se toikaan esil-
le. Vaati paljon miettimistä 
ja ajatustyötä paneutua sii-
hen, mitä minä haluan ku-
villa tuoda esille itsestäni. 
Oma lähtökohtani oli tuo-
da esille minun oma luon-
tosuhde, kuvata sitä, mi-
ten saan voimaa luonnosta. 
Kun oma puoliso oli luon-
nossa mukana kuvaamassa, 
se oli vahva yhteinen yhdis-
tävä kokemus. Kuvista tuli 
niin syvällisiä ja kauniita, 
että herkistyn itsekin niiden 
edessä. Myös se, että kuvat 
teetätettiin fyysisiksi kuvik-
si ja kansioiksi toi ne konk-
reettisesti ja käsinkosketelta-
vasti esille.  Niitä on helppo 

ottaa esille aina kun tarvit-
see lisää voimaa elämässä. 
Kiitos Tarja, että mahdollis-
tit tämän kokemuksen.

Kokemuksena mielen-
kiintoinen. Erilaisia mieli-
piteitä kuvistasi, ja kuvien 
ottajista: ennakkoluulot/kä-
sitykset. Näkökantoja erilai-
sia: ei ole vain yhtä oikeaa. 
Myöskin kykyä ja uskallusta 
kohdata omat möröt/kipu-
pisteensä. Kuitenkin vasta-
kohtana ne hyvätkin tapah-
tumat, asiat. HT

Oma lähtökohtani oli 
tuoda esille minun omaa 

luontosuhdettani, 
kuvata sitä, miten saan voi-

maa luonnosta, kertoi 
kuvistaan Aili Jussila.

Voimakuva Tarja Hemmilä. Kuvaaja Tom Hagelberg.

Voimakuva Irina. 
Tammikuun aikana kirjastolla oli Voimaannuttava valokuvanäyttely.
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Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

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

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

PUdAsJäRvEN 
HAUTAUsTOImIsTO JA 
KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto asetti 25.1. 
kokouksessaan seurakun-
nan työaloille vastuuryh-
mät. Niihin nimettiin työ-
alan työntekijöiden lisäksi 
vähintään viisi jäsentä, seu-
rakuntalaisia oli oltava vä-
hintään sama määrä kuin 
työntekijöitä. Jäsenten va-
linnassa huomioitiin seu-
rakunnan alueellisuus, eri 
ikäryhmät ja ammattialat 
työalan toiminnan näkö-
kulmasta. Vastuuryhmä on 
toimintaryhmä, joka toteut-
taa rajattuja tehtäviä yhdes-
sä työntekijöiden kanssa. 

Yleisen seurakuntatyön 
vastuuryhmä työalajohta-
ja Timo Liikanen. Jäseniksi 
Sirkku Fali, Sari Nieminen, 
Antti Niemitalo, Veli Niku-
la, Eliisa Ojala ja Aimo Pie-
tilä. 

Kasvatuksen vas-
tuuryhmä työalajohtaja 
Eva-Maria Mustonen. Jä-
seniksi: Pekka Kinnunen, 

Jouni Piri, Kirsi Alahäivälä, 
Suvi Puhakka, Mervi Kesti, 
Sirpa Outila ja Vesa Väärä-
niemi. Nuorten edustajiksi 
Annika Tauriainen ja Essi 
Törmänen. 

Diakonian vastuuryh-
mä työalajohtaja Jari Val-
konen. Jäseniksi: Aune Ek-
dahl, Elmi Kouva, Kari 
Mikkola, Seija Perttu, Mau-
no Ruokangas, Tuula A. 
Tolkkinen, Jouni Koivu-
kangas ja Tapani Ollila. 

lähetyksen vastuuryh-
mä työalajohtaja Jari Val-
konen. Jäseniksi: Fanni 
Hemmilä, Martta Koske-
la, Marko Koivula, Vuok-
ko Loukusa ja Kari Stenius.

Sarakylän kappelityö-
ryhmä: Elina Jylhänlehto, 
Kaisa Nivala, Paavo Sara-
järvi, Katja Särkelä ja Timo 
Vähäkuopus. Työntekijänä 
kirkkoherra Timo Liikanen 

Viestintäryhmä: Reeta 
Jylhänlehto, Arvo Niska-
saari, Pirkko Polvi ja Elisa 

Ranua. Työntekijöistä vies-
tintäryhmään kuuluu kirk-
koherra Timo Liikanen ja 
seurakuntapastori Eva-Ma-
ria Mustonen.

Rakennustoimikunta: 
Kirkkoherra, talouspääl-
likkö, seurakuntamesta-
ri, Terttu Puurunen, An-
na-Maaria Jaakkola, Veli 
Nikula, Esko Ahonen ja 
Erkki Honkanen. Puheen-
johtajaksi valittiin Terttu 
Puurunen. 

As Oy Pudasjärven Ah-
jorivin yhtiökokouksiin 
seurakunnan edustajak-
si nimettiin talouspäällik-
kö Timo Niskanen, varalle 
Keijo Piirainen. 

As Oy Pudasjärven Ah-
jopuiston yhtiökokouksis-
sa seurakunnan edustaji-
na toimivat Keijo Piirainen, 
varalla talouspäällikkö 
Timo Niskanen.  

Maanmittaustoimis-
ton toimesta suoritettaviin 
toimituksiin seurakun-

nan edustajana toimii Jor-
ma Alatalo, varalla Emmi 
Kouva. 

Kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden tarkastajat: 
Ilmari Lohilahti (Urpo Er-
vasti), Taina Vainio (Jou-
ni Piri) ja Päivi Pohjanvesi 
(Sirkka Pankinaho). Pu-
heenjohtajana toimii Taina 
Vainio. 

Ylimmän johdon palk-
kaustyöryhmä: Esko Aho-
nen, Terttu Puurunen 
ja Anna-Maaria Jaakko-
la, joka toimii ryhmän pu-
heenjohtajana.

Seurakunnan metsän-
hoitopalveluista vastaa 
edelleen Metsänhoitoyh-
distys Koillismaa vuodet 
2021-2023 sisältäen optio-
vuoden 2024.

Pudasjärvi-lehti

Kirkkoneuvosto valitsi 
toimikuntia ja edustajia 2021-2022

Kun hallituksen halu on ”sakottaa” polttoaineiden hintako-
rotuksilla 0.40sent/litra, kyllä silloin syrjäseutuja ankaralla 
kädellä kuritetaan! Miten käy myös heidän, jotka joutuvat 
työmatkoja tekemään omalla autolla? Työmatkat/sairaala/tk 
reissut on syrjemmiltä kyliltä jopa 100 km ellei enempikin. Ei 
joka kylällä edes kulje bussit!

Vaikkei tämä kovin kuulu nk. kuntapolitiikkaan monen-
kaan mielestä, mutta juurikin kuntapolitiikka on se politiik-
ka, joka tuuppaa Arkadianmäen porukkaa päättämään meijän 
kuntalaisten asioista!

Meidän täytyy saada Suomi takaisin suomalaisille ja suo-
malaisuudelle. Ne syrjimmät perukatkin kondikseen ja tur-
vattua!

Me emme saa sortua kukaan pahentamaan köyhempien 
arkipäiviä korottamalla auton kustannuksia, jota on aivan 
pakko pitää! Tähän on kenelläkään turha enää sanoa ”muut-
takoot keskustaan”!

Sielläkö lehmiä tai muuta karjaa sitten autoparkkitalois-
sa kasvattaisivat? Mistä viljan saisi sitten? 
Entä karja rehut syödäkseen? Suomi on 
maaseudun valtio, ei vain kehä kolmen si-
säinen!

Kaisu Heikkinen 

Tähänkö on tultu 
”köyhät kyykkyyn”.

Kyllä suomen totaalinen 
kahtiajako nyt on käynnissä!
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Viime syksynä tehtiin ko-
vasti töitä Pudasjärven kau-
pungin talouden tasapai-
nottamiseksi niin sanotun 
säästöpaketin laadinnan tii-
moilta. Paketti hyväksyt-
tiin valtuuston kokouksessa 
joulukuussa. Ohjelma ei si-
sällä mitään kovin radikaa-
leja keinoja, vaikka talou-
den lukujen valossa niille 
on ilmeinen tarve. Päätetyil-
lä toimenpiteillä siirretään 
kriisikunnan arviointime-
nettelyyn joutumisen uh-
kaa vuodesta 2024 vuoteen 
2027. Tähän tilanteeseen tar-
joillaan yhdeksi ratkaisuksi 
tuulivoimaa –ja siitä saata-
via kiinteistöverotuloja. 

Keskimäärin voidaan las-
kea, että yksi tuulivoima-
la tuottaa noin 30 000 euroa 
kiinteistöveroa vuodessa. 

Tuotto, niin sanottu ikäalen-
nus, laskee summaa vuo-
sittain 2,5 %. Pudasjärvellä 
vuoden 2021 talousarviossa 
arvioidaan valtionosuuksia 
kertyvän 5 062 euroa hen-
kilöä kohden ja summa on 
noususuuntainen edelliseen 
vuoteen nähden (4 743 e). 
Tuulivoima-alueita suunni-
tellaan rakennettavan hyvin 
lähelle asutusta, yhteensä 
neljän eri kylän välittömään 
läheisyyteen. Nyt arvioidun 
valtionosuussumman pe-
rusteella jo kuuden ihmisen 
poismuutto alueelta mitä-
töi verotulot yhden voima-
lan osalta.

Tunnettuja tuulivoima-
lakuntia ovat esimerkiksi Ii 
ja Raahe, joissa molemmis-
sa tuulivoimalahistoriaa on 
kertynyt jo noin kymmenen 

vuoden ajalta. Iissä on täl-
lä hetkellä yli 50 voimalaa 
ja voisi ajatella, että näissä 
kunnissa olisi talouden puo-
lesta huoleton tilanne. Näin 
ei ole. Iissä on aloitettu ta-
louden tasapainotustoimet, 
joka on kirjattu vuoden 2018 
tilinpäätöksessä ja työ jat-
kuu yhä. Suunnitelmissa on 
yli 100 voimalaa lisää. Ta-
loutta tasapainotetaan ras-
kaasti myös Raahessa. Pai-
kallislehti Raahen Seutu 
uutisoi viime marraskuus-
sa, että ”Tuulivoimaloiden 
määrä pomppaa lähes ker-
tarysäyksellä kaksinkertai-
seksi Raahen seutukunnas-
sa. Raahessa, Siikajoella ja 
Pyhäjoella on tällä hetkel-
lä toiminnassa 92 tuulivoi-
malaa ja rakenteilla 91 uut-
ta voimalaa.” Voidaankin 

todeta, ettei tuulivoimaloita 
hamstraamalla taloutta el-
vytetä, saati pelasteta täällä 
Pudasjärvelläkään. 

Tuulivoimalarakentami-
sella vaikeutetaan Pudasjär-
velle niin tärkeässä roolis-
sa olevaa luontomatkailua 
ja siihen olennaisesti liitty-
vää yritystoimintaa, samoin 
maa-, metsä- ja porotaloutta. 
Onko meillä varaa menettää 
näiden alojen verotuloista 
euroakaan? Rakentaminen 
tulee vaikuttamaan nega-
tiivisesti myös ihmisten eli-
nympäristöön ja alueen 
houkuttelevuuteen: kuin-
ka haluttuja ovat tontit voi-
mala-alueen läheisyydessä, 
muuttaako ihmisiä alueel-
le jatkossa? Kuinka moni 
lähtee muualle asumaan, 
kun alueen erähenkisyys 

muuttuu teollisuusalueek-
si? Kuinka moni metsästäjä 
kiittelee, kun metsästysmaat 
sulkeutuvat?  

Voimalahankkeiden kan-
nattaminen ja edistäminen 
ovat puhdasta ideologiaa, 
työllisyysvaikutukset ovat 
vähäisiä ja lyhytkestoisia. 
Meidän tulee tarttua niihin 
asioihin, joilla on saavutet-
tavissa kestäviä, pitkän ai-
kavälin taloutta vakauttavia 
ja parantavia vaikutuksia. 
Pelkästään yleishallinto Pu-
dasjärvellä maksaa verrok-
kikuntiin nähden noin 900 
000 euroa enemmän. Mer-
kittäviä säästöjä olisi otet-
tavissa myös toissijaisista 
menoeristä, kuten erilaisista 
hankkeista, paisuneista kau-
pungin oman työllistämisen 
kuluista (vuonna 2019 lähes 

1,4 miljoonaa euroa) sekä 
tarpeettomista investoin-
neista. Tuloja olisi saatavana 
myös kaupungin omaisuu-
den myynnistä. Vain tarkal-
la taloudenpidolla voimme 
turvata kuntalaisten perus-
palvelut, niiden laatu ja saa-
tavuus ja sitä kautta kau-
punkimme elinvoimaisuus. 
Pikavoittoja hakemalla teh-
dään helposti suurempaa 
haittaa muualla. Pudasjär-
ven Perussuomalaiset ry ei 
hyväksy tuulivoimatuotan-
toa Pudasjärvelle.

Pudasjärven  
Perussuomalaiset ry

Hukkuvan oljenkorsi ei auta 
– tuulivoima talouden pelastajana voidaan unohtaa

Vihreät ottavat rauhallisen lähdön kuntavaaleihin. Tässä vai-
heessa ehdokkaita on puolisen tusinaa. Tavoitteena on yli 10 
ehdokasta. Toivomme, että saisimme vielä nuoria Pudasjärven 
asioista kiinnostuneita ehdokkaita, mutta vanhemmista viisais-
takaan ei haittaa ole. Meillä voi olla myös sitoutumattomana, 
kunhan ihmiskeskeisyys ja kestävät luontonäkemykset ovat 
osa arvomaailmaa.

Nyt näkyvät ilmiannot olevan hottia yhdellä ja toisellakin 
puolueella. Meille sopii, jos joku ilmiantaisi itsensä tai kaverin-
sa meille ehdokkaaksi.

Haluamme toimia pudasjärveläisten ja Pudasjärven par-
haaksi siten, että kaupungin tulevaisuus on turvattu realisti-
sella toiminnalla ja tästä eteenpäin ponnistellen jatkuvan ke-
hittämisen periaatteella niin, ettei ketään jätetä ja kaikista 
huolehditaan.

Kasvusta – sopeuttamisen kautta – kehittymiseen!

Veikko Hyttinen
Pudasjärven vihreät ry

Vihreät tulloo!

Kuusamoon ja Posiolle ko-
bolttikaivoksia kehittä-
vä Latitude 66 Cobalt on 
jättänyt kaivosalan lupa-
viranomaiselle Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto 
Tukesille malminetsintälu-
pahakemukset Puolangan 
ja Pudasjärven raja-alueille. 
Neljän hakemusalueen yh-
teenlaskettu koko on noin 
9850 hehtaaria.

Yhtiö on vuonna 2019 
tehnyt malminetsintälupa-
hakemusaluetta ympäröi-
ville alueille malminetsin-
nän suunnittelua koskevia 
varausilmoituksia.

Toimitusjohtaja Thomas 
Hoyerin mukaan Kainuun 
liuskevyöhykkeen alue on 
erityisen kiinnostava akku-
teollisuuden tarvitseman 
koboltin kannalta. Myös 
Geologian tutkimuskeskus 
GTK:n helmikuussa 2020 
julkaisema raportti Suomen 
kallioperän kobolttipotenti-

aalista nosti Kainuun lius-
kevyöhykkeen esiin.

- Akkumineraalien Suo-
melle tuomista mahdolli-
suuksista puhuu moni taho, 
mutta mahdollisuudet tu-
levat todeksi vain malmi-
netsinnän kautta. Olemme 
investoineet merkittäväs-
ti Kuusamon liuskevyöhy-
keen geologian tutkimiseen. 
Sovellamme oppimaam-
me iältään, kivityypeiltään 
ja rakenteeltaan samanlai-
siin alueisiin sekä Rovanie-
men alueella Peräpohjassa 
että nyt Kainuussa, Hoyer 
kertoo.

Latitude 66 Cobalt tekee 
laajojen alueiden systemaat-
tista geologista tutkimus-
työtä koboltin ja muiden 
teknologiamineraalien etsi-
miseksi. Kobolttiin kohdis-
tuvaa malminetsintää ei ole 
Suomessa juurikaan tehty, 
sillä vasta akkuteollisuuden 
tarpeet ovat nostaneet ko-

boltin kysyntää ja hintaa.
Hoyerin mukaan nyt teh-

dyillä varaus- ja malminet-
sintälupa-alueilla on edessä 
useiden vuosien työ ennen 
kuin alueen mineraalipo-
tentiaalista on kertoa tar-
kempaa tietoa.

- Tutkimustyön ensim-
mäisessä vaiheessa geolo-
gimme käyvät läpi aluetta 
koskevaa historiallista tie-
toa ja pyrimme selvittämään 
alueen geologista syntyhis-
toriaa, sitä miten eri mate-
riaalit asettuivat paikoilleen 
arviolta 1,8 miljardia vuotta 
sitten, Hoyer kertoo.

Kesä tuo  
geologitiimin  
Kainuuseen
Yhtiö suunnittelee geologi-
sen kenttätyön aloittamista 
Puolangalla ja Pudasjärvel-
lä tulevana kesänä.

- Tämän vuoden työ-

suunnitelma pitää sisällään 
historiallisen geologisen tie-
don varmistamista, kartoi-
tustyötä ja lohkareiden tut-
kimusta. Tulemme myös 
keräämään maaperänäyttei-
tä laboratorioanalyysiä var-
ten, yhtiön viestinnästä vas-
taava Jussi Lähde kertoo.

Lähde toivoo, että ko-
ronatilanne mahdollistaisi 
myös yleisötilaisuuden jär-
jestämisen alueella ennen 
tutkimusten alkua.

- Geologimme liikkuvat 
aina merkityillä ajoneuvoil-
la ja heillä on yhtiön tun-
nukset myös vaatetukses-
saan. Maaperänäytteiden 
keruu tapahtuu noin 20 sen-
tin syvyydestä ja yksittäisen 
näytteen paino on 200 gram-
maa. Maaperänäytteiden 
keruusta ilmoitetaan maan-
omistajille aina etukäteen, 
Lähde kertoo.

Pudasjärvi-lehti

Latitude 66 Cobalt jätti malminetsintä-
lupahakemukset Pudasjärvelle ja Puolangalle

Yhteisöllisyysvaliokunnan perintö
Pudasjärven yhteisölli-
syysvaliokunnan toimin-
takausi on päättymässä 
toukokuun 2021 lopussa. 
Uutta valiokuntamallia 
on alettu valmistelemaan 
kaupungin johtoryhmän 
ja kaupunginhallituksen 
toimesta. Yhteisöllisyys-
valiokunta hyväksyi tam-
mikuun 2021 kokouksessa 
osallisuuden keinoin val-
mistellut yhteisöllisyyt-
tä ja osallisuutta linjaavat 
asiakirjat. Näitä voidaan 
pitää perintönä uusille va-
liokunnille. 

Yhteisöllisyys- 
ohjelma 
Yhteisöllisyysohjelmaan on 
koottu kattavasti Pudasjär-
ven mallin mukaiset toimet 
yhteisöllisyyteen ja osalli-
suuteen liittyen. Osallisuu-
den edistämisen ei tarvitse 
olla vaikeaa ja sitä tulee to-
teuttaa jo asioiden valmis-
teluvaiheessa. Tällä tavalla 
kuntalaiset pääsevät aidos-
ti osaksi valmistelua ja pää-
töksiä on helpompi tehdä, 
kun ne on valmisteltu kun-
talaisten näkökulmiin no-
jautuen. Osallisuus kuuluu 

jokaisen kaupungin työn-
tekijän ja luottamusmie-
hen perustyökalupakkiin. 
Toteutusta seurataan osa-
vuosikatsauksittain ja tilin-
päätöksissä. Kuntalaisten 
suuntaan täytyy olla aktii-
vista tiedottamista eri me-
dioiden kautta.  

Järjestöyhteistyön 
asiakirja 
Toinen hyväksytty paketti 
oli järjestöyhteistyön asia-
kirja, joka on yksi osakoko-
naisuus edellä mainittuun 
yhteisöllisyysohjelmaan. 

Tähän asiakirjaan on koot-
tu Pudasjärven kaupungin 
ja alueella toimivien jär-
jestöjen yhteistyön eri osa-
alueet. 

Molemmat asiakirjat 
viedään seuraavaksi kau-
punginhallitukselle ja sen 
jälkeen kaupunginvaltuus-
tolle. Valtuuston hyväksyt-
tyä molemmat toimivat oh-
jenuorana niin kaupungin 
työntekijöille kuin luotta-
mismiehille.

Pudasjärvi-lehti

Jäteasema Ekolanssi
Teollisuustie 10, Pudasjärvi

Avoinna ti 16–19 ja pe 11–13

Siirtokuormausasema
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi

Avoinna pe 14–18

Muovinkeräys alkaa Pudasjärvellä
Muovinkeräys aloitetaan Pudasjärvellä Kurenalan 
asuinkiinteistöiltä.

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

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

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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Pintamon 
metsästysseura ry:n
vUOsIKOKOUs

la 13.2.2021 klo 13 Kyläseurantalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 12. 

Tervetuloa!

Puhoskylän 
metsästysseura ry

vUOsIKOKOUs
su 7.2.2021 klo 12.00 Möykkälässä.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.00.

Tervetuloa!
Sihteeri

syötteen 
Erä ry:n 

vUOsIKOKOUs
su 7.2.2021 klo 18.00 

Kylätalossa.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa! Sihteeri

Sarjakuva:

Ala-Livon 
metsästysseuran 

TALvIKOKOUs
la 13.2.2021 klo 15 

Pirjo Tuovilalla.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa! Puheenjohtaja 

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

maailmaa voi muuttaa.
tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.

lähde
ehdokkaaksi

kunta-
vaaleihin

Pudasjärvi

kuntavaalit
2021

Kaupungin valtuustossa päätetään kuntalaisten asioista. 
mikäli tunnet kiinnostusta päätöksen tekoon ja 

haluat olla mukana joukossamme, 
ilmoittaudu ehdokkaaksi kuntavaaleihin.

olemme halla Cafessa la 6.2 klo 15-17. 
Paikalla oulun Piirin 

toiminnanjohtaja sanna husa. 
tervetuloa keskustelemaan 

kanssamme!
huolehdimme turvavä-
leistä ja jaamme maskit 

paikalla olijoille.

voit ottaa 
myös yhteyttä:

Päivi Pohjanvesi
 p. 040 590 5143, 
tuula Kuukasjärvi 
p. 040 537 5883

Tehokävely su 31.1. klo 18 
puikkarin pihalta.  

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Ei osallistumismaksua, kaikki tervetuloa!   

PuU kuntourheilujaosto 

kävellään TehokkaasTi 
yhdessä PorUkalla 

LÄHDE
EHDOKKAAKSI!
Ota yhteyttä! 

marja-leena.kemppainen@kd.fi
TAI täytä hakemus

www.kd.fi/ehdokkaaksi 
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Teknisten ja ympäristöpalveluiden tehtäväalue uudistuu
Pudasjärven kaupungin 
teknisten- ja ympäristö-
palveluiden tehtäväalue 
uudistuu voimakkaas-
ti lyhyen aikavälin sisäl-
lä eläköitymisten johdosta. 
Henkilömuutosten lisäksi 
samaan aikaan myös tehtä-
vänkuvia uudistetaan.

- Tehtävänkuvia muu-
tetaan vastaamaan parem-
min uusiin toimintamallei-
hin, toiminnan tavoitteisiin 
ja digitalisoituvaan toimin-
taympäristöön. Tavoittee-
namme on, että toiminta-
mallit ja vastuurajat ovat 
selkeät niin työntekijöille 
itselleen kuin myös asiak-
kaillemme ja kaikille muille 
sidosryhmille. Viestinnällä 
on tässä muutoksessa tär-
keä rooli, toteaa tekninen 
johtaja Janne Karhu.

Perttu Granlund, 
kiinteistöpäällikkö
Kaupungin pitkäaikaisen 
kiinteistöpäällikön Kari Ris-
sasen eläköidyttyä viran 
otti vastaan Perttu Gran-
lund. Kiinteistöpäällikkö-
nä hän vastaa kokonaisuu-
dessaan kiinteistökannan 

hallinnoimisesta ja toimii 
tilapalveluiden esimiehe-
nä. Tehtäviin kuuluu mm. 
vuokrahallinta, rakennutta-
minen ja kilpailutukset, pal-
velusopimukset, kiinteistö-
kehitys ja taloushallinto.

Lähtöisin Perttu on Pu-
dasjärven Sarakylästä. Hän 
kävi vielä lukionsa Pudas-
järvellä, mutta sen jälkeen 
opiskelut ja työt ovat vie-
neet muualle. Rakennus-
tekniikan insinööriopinnot 
Perttu suoritti Kajaanin am-
mattikorkeakoulussa. Pa-
luun kotipitäjäänsä hän teki 
keväällä 2020 saatuaan mah-
dollisuuden rakennustar-
kastajan sijaisuuden tehtä-
viin. Nykyinen asuinpaikka 
on vakiintunut Sarakylään.

- Perheeseeni kuuluu 
avovaimo ja suomenpys-
tykorva. Tällä hetkellä toi-
nen kotini on Rovaniemellä, 

Perttu Granlund, kiinteistö-
päällikkö.

Kari Vares, tekninen isän-
nöitsijä.

mutta punnitsemme myös 
mahdollisuutta yhteen ko-
tiin Pudasjärvellä. Vapaa-ai-
kani kuluu mahdollisuuk-
sien mukaan kuntosalilla, 
syksyisin metsällä ja yleises-
ti liikunnan parissa. Muut-
taminen Pudasjärvelle on 
tuonut harrastukset lähem-
mäksi luontoa hyvien puit-
teiden vuoksi.

- Olen viihtynyt pitäjällä 
hyvin ja odotan mielenkiin-
nolla työtehtäväni tuomia 
haasteita, Perttu toteaa tyy-
tyväisenä.

Kari Vares,  
tekninen isännöitsijä
Tammikuun puolessa vä-
lissä työnsä vastaanotta-
neen teknisen isännöitsijän 
Kari Vareksen tehtävän-
kuva on varsin laaja: hän 
vastaa kiinteistöjen yllä-

pitopalveluiden päivittäi-
sen toiminnan varmistami-
sesta, kuntotutkimuksista, 
kunnossapitotöiden valmis-
telusta ja työnjohdosta, asia-
kaspalautteiden käsittelys-
tä sekä investointikohteiden 
valvojan tehtävistä.

Lähtöjään Kari on oulu-
laisia, mutta on asunut per-
heineen Muhoksella jo to-
vin. Perheeseen kuuluvan 
vaimon ja kahden lapsen-
sa lisäksi hänen elämäänsä 
sulostuttaa kaksi saksansei-
sojaa, joiden puitteissa hän 
harrastaa paitsi metsästys-
tä ja kalastusta myös pieni-
muotoista kenneltoimintaa. 
Erähenkiset harrastukset 
ovatkin olleet vaikutta-
massa Karin ja hänen per-
heensä päätökseen raken-
taa mökkinsä Iijokivarteen 
Pudasjärvelle. Täysin tun-
temattomaan hän ei siis ole 

hypännyt, onhan Pudasjärvi 
ehtinyt tulla vuosien varrel-
la jo monella tavalla tutuksi 
niin harrastusten kuin töit-
tenkin kautta.

Pudasjärvi-lehti

PUDASJÄRVI -lehti

UUdET YHTEYSTIETOMME 
1.1.2021 LäHTIEN:

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

PääTOIMITTAJA : VKK-Media Oy, Heimo Turunen, 
p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

SIVUNVALMISTUS: VKK-Media Oy, Katariina Niemitalo
p. 050 382 6585, ilmoitukset@vkkmedia.fi

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

PUDASTORI
OSTETAAN

Haluan ostaa rivitalokolmion 
Pudasjärven keskustasta. Tar-
ja Hemmilä p. 040 728 3593.

MYYDÄÄN
Myytävänä 45 cm kuivaa koi-
vuklapia. Ostetaan 32-33 cm 
kuivaa klapia. P. 046 885 8205. 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirp-
putorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja 
tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv 
+ pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muis-
tathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan il-
moittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).
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Keski-iän ohittanut mies 
tunsi takaraivonsa painu-
van raskaana vasten po-
tilassohvan pehmeätä 
toppausta. Terapeutti, rau-
hallisesti ja empaattisesti 
jutusteleva partainen mies 
istuskeli taaempana hämä-
rässä huoneessa villatakki 
yllään, rennot tohvelit ja-
lassa ja muistilehtiö käden 
ulottuvilla. 

- Kerro ihan vapaasti 
mikä tällä viikolla kaiher-
taa mieltä, terapeutti ke-
hotti.

Potilas mietti hetken ja 
huokaisi. 

- On ollut hankaluutta 
naapurin kanssa. Ovat ole-
vanaan ystävällisiä. Ne peit-
televät jotakin, hän puus-
kahti ahdistuksesta paksulla 
äänellä. - Sitten selän takana 
pilkkaavat ja puhuvat enim-
millään pahaa, ja pahimmil-
laan totta!   

Masentunut ääni sohvan 
pohjalta jatkoi kertomus-
taan. Hänessä oli herännyt 
itsetuhoisia ajatuksia, kun-
nes joku kylän miehistä oli 
vinkannut ottamaan koiran, 
lemmikiksi ja henkiseksi pi-
ristykseksi. Vastusteltuaan 
ajatusta aikansa hän oli kui-
tenkin taipunut tuumaan.  - 
Itse asiassa koirat inhottavat 

minua, hän lisäsi. - Onneksi 
ne inhottavat naapuriakin, 
tunnettua koiranvihaajaa.

-   Niinpä päätin ot-
taa koiran, takkukarvaisen, 
sekarotuisen piskin, ja kou-
luttaa siitä naapurinhauk-
kuvalion, sellaisen joka 
haukkuu aina, yötä päivää, 
kesät talvet. 

- Meillä kävi kaupungis-
ta valmentaja, koirakuiskaa-
jaksi kehuttu. Hänen neu-
vojensa mukaan kyhäsin 
karvakorvalle häkin. 

Haukkukouluttaja opetti, 
että ennen lopullista häkkiin 
sulkemista pari kuukautta 
metrin narussa olisi paikal-
laan, niin lähellä taloa, että 
piski kuuli kun sisällä lii-
kuttiin, ja alkoi haukkua, ja 

haukkui äänensä käheäk-
si, seuraan pyrkivä kun oli.  
Huomiota siihen ei saanut 
kiinnittää, saati puhutella. 
Pahin virhe oli käyttää kou-
lutusvaiheessa olevaa naa-
purinhaukun valiota len-
killä. Väsyksiin juoksutettu 
sessu kun ei jaksa pitää mai-
nittavaa möykkää yllä. 

Kopin piti olla tarkoituk-
seen soveltuva, ei mikään 
lämpöeristetty luksusmaja. 

- Leikkasin tuhannen lit-
ran muovisäiliön seinään 
reiän, ja hyvinpä piti pakka-
nen koiran hereillä, ja ääni 
käheytyi naapurinhaukku-
valiolle tyypilliseksi ulinak-
si ja korahteluksi. Ja vähän-
kö se oli kuuma kesällä, ja 
mäkärät ja paarmat saivat 

sen ihan riehaantumaan!
- Haukkua piisasi, mies 

kertoi tyytyväisenä. - Koira 
louskutti kaiken aikaa, kun 
oltiin vaikka puutarhatöis-
sä. Ja toimihan se lopulta, 
naapurilta meni hermot ja 
muuttivat muualle.

Terapeutti oli kirjoittavi-
naan lehtiöönsä. - Mikä sit-
ten ahdistaa, jos homma ker-
ran toimi, hän kysyi.

- No meni siinä leikissä 
hermot itseltäkin! Kuulos-
uojaimet päässä me naisys-
tävän kanssa terassilla sau-
nakaljat hörpittiin.  Se sitten 
veti posket lommolla tupak-
kia aivan tolaltaan, vaikka 
oli lopettanut, ja lopulta läh-
ti eikä palannut. Jo kolmas 
emanuus vuoden sisällä…

Kovia kokenut mies piti 
tauon, ja nielaisi.

- Tarvitsen vahvaa lää-
kettä.

Terapeutti nappa-
si reseptivihkon kirjoitus-
pöydän laatikosta, rapisut-
ti kynää hetkisen ja ojensi 
lapun istumaan nousseelle 
asiakkaalleen.

- Tässä. Tehoaa paitsi 
kaikkeen masennukseen 
ja alakuloon, myös maha-
tautiin.

- Mahatautiinkin?
- Nappaa yksi, ja vaikka 

olisi kuinka huonot hou-
sussa, ei harmita yhtään!

Terapiassa

Hyvinvointivaliokunta arvioi aikaisempaa ja suunnitteli tulevaa
Hyvinvointivaliokunta tote-
si kokouksessaan tortsaina 
21.1., että koronarajoitusten 
takia kokouksia pidettiin 
normaalia vähemmän eli 
vuonna 2020 kokoustettiin 
kahdeksan kertaa. Valio-
kunta teki viisi varsinaista 
ohjausesitystä ja antoi usei-
ta ohjaavia lausuntoja eri ta-
hoille. 

Valiokunnan toisen pai-
nopistealueen, toisen asteen 
koulutus Pudasjärvellä, mu-
kaisesti päädyttiin kehittä-
mään Opintopolku- ajatus-
ta, jonka tarkoituksena on 
viedä tietoa jo alakoululai-
sille paikkakunnan toisen 

asteen koulutusmahdolli-
suuksista sekä koulutuksen 
jälkeisestä työllistymises-
tä. Tavoitteena on herättää 
nuorten kiinnostus oman 
paikkakunnan opiskelutar-
jontaa, työpaikkoja ja yritys-
toimintaa kohtaan.

Yhtenä painopistealu-
eena olleen vanhustyön tii-
moille valiokunta perus-
ti vanhustyöryhmän, jonka 
tarkoituksena oli pereh-
tyä Pudasjärvellä tehtävään 
vanhustyöhön ja sen järjes-
tämiseen. Työryhmä suun-
nitelli pidettäväksi yhteisiä 
tilaisuuksia ja kuulemisia, 
mutta vallitseva koronati-

lanne siirsi suunnitelman 
toteutumisen myöhempään 
ajankohtaan. Valiokunnan 
aikaisemman ohjeistuk-
sen mukaisesti Pudasjär-
velle perustettiin koulupsy-
kologin virka. Valitettavasti 
useista rekrytoinneista huo-
limatta koulupsykologin 
virkaa ei ole saatu vielä täy-
tettyä. 

Hyvinvointivaliokun-
ta on työskennellyt vuoden 
aikana vuosikellon ja käyt-
tösuunnitelmaan kirjattujen 
tavoitteiden mukaisesti. Ko-
kouksissa on käsitelty usei-
ta koko kuntaa ja eri ikä-
ryhmiin kohdistuneita 

hyvinvoitivaliokunnan toi-
mintalueseen liittyviä asioi-
ta. Yksittäisten kuntalaisten 
esille tuomat asiat on otet-
tu käsittelyyn ja ohjeistettu 
valmisteltavaksi eteenpäin. 

Jäsenet arvioivat valio-
kuntatyöskentelynsä mie-
lekkääksi ja käsitellyt asiat 
tärkeiksi. Yleisesti todettiin, 
että vallitseva koronatilanne 
on hankaloittanut täysipai-
noista ja tuloksia näkyville 
tuovaa kokoustyöskentelyä. 
Kokonaisuudessaan työs-
kentely on ollut monipuo-
lista keskustelua herättävää 
ja toimivia ohjausesityksiä 
synnyttävää. Kokouksiin 

välillä vaatimaton osallistu-
misaktiivisuus keskustelut-
ti ja huolestutti valiokunnan 
jäseniä. Puheenjohtajan ja 
jäsenten kokoustyöskentely 
sai mainion arvosanan. 

Nykyinen hyvinvointi-
valiokunta jatkaa toimin-
taansa toukokuun loppuun 
saakka. Uudella valtuusto-
kaudella valiokuntien jäsen-
määrä putoaa seitsemään 
henkilöön ja valiokuntien 
määrä vähenee kahteen. Tu-
levista muutoksista johtu-
en hyvinvointivaliokunta 
asetti vuoden 2021 käyttö-
suunnitelmaan entiset ko-
ronatilanteen takia kesken-

eräisiksi jääneet tavoitteet. 
Kaupunki on käynnis-

tänyt kuntastrategian päi-
vitystyön. Ajatuksena päi-
vitystyössä on suunnata 
strategiaa kohden järkistra-
tegiaperiaatetta. Kuntastra-
tegian päivitystyö tullaan 
saattamaan päätökseen ny-
kyisen valtuustokauden ai-
kana. Hyvinvointivaliokun-
ta käynnisti kartoituksen 
kuntastrategian keskeisim-
mistä päivitystarpeista. 
Työtä jatketaan seuraavissa 
kokouksissa. 

Sointu Veivo

Syötteen Luokkavaarassa on 36 valmista lomarakennuspaikkaa
Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokousti tiistai-
na 26.1. Kaupungilla on 
rakentamiseen valmiita lo-
marakennuspaikkoja Syöt-
teen Luokkavaaran alueel-
la 36 kappaletta. Tekninen 
osasto on kilpailuttanut Pu-
dasjärven Syötteen Luok-
kavaaran vapaa-ajan tont-
tien välityksen. Pudasjärven 
kaupunki on määritellyt 
tonttien yksikköhinnak-
si 17.500 euroa. Hallitus on 
hyväksynyt tonttien luovu-
tusehdot ja tonteilla on ra-
kentamisvelvoite ja niille 
on laadittu erilliset raken-
tamistapaohjeet. Tontin voi 
varata kolmeksi kuukau-
deksi ennen varsinaista luo-
vutusta. Varauksesta peri-
tään erillinen varausmaksu. 
Määräaikaan mennessä tar-
jouksensa jättäneistä yri-
tyksistä Syötteen Luokka-
vaaran vapaa-ajan tonttien 
välittäjäksi valittiin Kuuru 
Oy.

Ulkoilureittiasiaa
Kaupungin liikuntapalve-
lut on tehnyt kartoituksen 
kaupungin ulkoilureittien 

kunnosta vuoden 2020 lop-
puun mennessä. Kartoitus 
on valmistunut aikataulun 
mukaisesti, ja siihen on si-
sällytetty kaikki kaupun-
gin liikuntapalveluiden ja 
paikkojen hallinnoimat koh-
teet. Kartoitus sisältää kun-
toluokituksen sekä kun-
nostus-/ investointitarpeet 
vuosille 2021-2024. Ohjel-
man mukaan liikuntapaik-
kojen kustannuspaikalta to-
teutetaan säästöjä vuodelle 
2021 yhteensä 50 000 euroa 
ja vuodelle 2022 70 000 eu-
roa. Säästömahdollisuuksia 
on kartoitettu, ja niitä esitel-
tiin kaupunginhallitukselle, 
joka keskusteli liikuntareit-
tien ja –paikkojen kokonais-
kartoituksesta ja esitellyis-
tä säästömahdollisuuksista 
sekä linjasi asian jatkokä-
sittelyn. Kaupunginhallitus 
palautti asian jatkovalmis-
teluun.

Hyvinvointikertomsu
Hyvinvointikertomus tuot-
taa tietoa kunnan toi-
minnan arvioinnin ja 
päätöksen tueksi. Tervey-
denhuoltolaki velvoittaa 

kunnat valmistelemaan hy-
vinvointikertomuksen ker-
ran valtuustokaudessa. 
Kertomus on toiminnan, 
suunnittelun, päätöksen-
teon ja seurannan apuväli-
ne kunnan luottamushen-
kilöille ja viranhaltijoille. 
Kertomus on käynyt lau-
sunnoilla ja kaupungin-
hallitus keskusteli laajan 
hyvinvointikertomuksen si-
sällöstä ja linjasi hyvinvoin-
tikertomuksen jatkokäsit-
telyn. Tavoitteena on, että 
hyvinvointikertomus hy-
väksytään kaupunginval-
tuustossa helmikuussa.

Koulujen lukuvuoden 
työaika ja lomat
Pudasjärven kaupun-
gin hallintosäännön mu-
kaan koulutyön alkamispäi-
vät ja loma-ajat hyväksyy 
kaupunginhallitus. Se hy-
väksyi lukuvuoden 2021 – 
2022 syyslukukauden kä-
sittävän 11.8-22.12.2021. 
Syysloma on 25.-30.10. (vko 
43, itsenäisyyspäivä 6.12. 
ja joululoma 23.12.2021-
9.1.2022. Kevätlukukausi 
10.1-4.6.2022.  Talviloma 7.-

13.3.2022 (vko 10), pääsiäi-
nen 15.-18.4.2022, helator-
stai 26.5.2022. Työpäiviä on 
yhteensä 188.

Saatavia  
luottotappioihin
Kaupungin saatavia päätet-
tiin poistaa yhteensä 50 017 
euroa kirjanpidosta ja kirjat-
tavaksi luottotappioiksi eri 
toiminta-alueille. Todettiin, 
jos kaupungin saatavien 
kertyminen on epätoden-
näköistä, ne on poistetta-
va kirjanpidosta ja kirjatta-
va luottotappioiksi. Taseen 
saamisiin ei tule sisältyä 
vanhoja epätodennäköisiä 
saatavia siten, että tase an-
taa vääristyneen kuvan. 

Ilmoitusten  
julkaisusta
Kuntalain mukaan kunnan 
ilmoitukset saatetaan tie-
doksi julkaisemalla ne ylei-
sessä tietoverkossa, joll-
ei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta joh-
du sekä tarpeen vaatiessa 
muualla kunnan päättämäl-
lä tavalla. Kalevamedian 

kanssa on jatkettu tälle vuo-
delle sopimusta, jonka mu-
kaan kaupunki saa sovitun 
alennuksen, mikäli ilmoi-
tukset julkaistaan molem-
missa paikallislehdissä 
Pudasjärvi-lehdessä ja Iijo-
kiseudussa. Esitettiin, että 
kaupunginvaltuusto päät-
täisi vuonna 2021 kau-
pungin ilmoitukset ilmoi-
tettavan asian luonteesta 
riippuen ao. tiedoksiannos-
ta vastaavan kunnan vi-
ranomaisen harkinnan mu-
kaan.

Johtajasopimus
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
mosen kanssa laaditus-
sa johtajasopimuksessa on 
määritelty kaupunginjohta-
jan tehtävät, edellytykset ja 
palvelussuhteen ehdot. So-
pimuksen tarkoituksena on 
luoda puitteet kaupungin-
hallituksen ja kaupungin-
johtajan työlle, tavoitteille ja 
työnarvioinnille. Sopimuk-
sen mukaan kaupunginhal-
litus käy kaupunginjohtajan 
kanssa vuosittain tammi-
kuun loppuun mennessä 
arviointikeskustelun men-

neen vuoden tavoitteiden 
saavuttamisesta ja hallituk-
sen toimintaedellytyksistä 
ja odotuksista. Kaupungin-
hallitus kävi kaupunginjoh-
taja Tomi Timosen kanssa 
arviointikeskustelun.

Luottamus- 
tehtäväasioita
Päätettiin esittää valtuustol-
le. että se myöntäisi Jari Pik-
kuaholle hänen pyytämänsä 
eron keskusvaalilautakun-
nan jäsenen ja varapuheen-
johtajan tehtävästä ja Pentti 
Kortesalmelle eron keskus-
vaalilautakuun varajäsenen 
tehtävästä ja valitsisi kes-
kusvaalilautakuntaan jäse-
nen ja varapuheenjohtajan 
sekä varajäsenen.

Pudasjärven Kyläverkot 
Oy:n ilmoituksen mukaan 
Paavo Tihinen on irtisanou-
tunut Pudasjärven Kyläver-
kot Oy:n hallituksesta. Hä-
nen tilalleen hallitus nimesi 
Antti Tihisen loppukaudek-
si 31.5.2021 saakka.

Pudasjärvi-lehti 
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Pudas-Koneen PienKoneKorjaamo ja 
autonhoitoPalvelut

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

huoltoPaKetit:

●	puhdistus
●	sytytystulpan	vaihto
●	ilmansuodattimen	

puhdistus
●	kaasuttimen	säätö
●	terän	teroitus

●	turvalaitteiden	testaus
●	yleinen	kuntotarkastus
●	koekäyttö

MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT:

●	rungon	pesu
●	renkaiden	kuntotarkastus
●	jarrujen	tarkastus/säätö
●	vaihteiden	tarkastus/säätö

●	pinnojen	tarkastus/kiristys
●	ketjun	kireyden	tarkastus	ja	
voitelu

●	yleisvoitelu

●	yleinen	kuntotarkastus
●	koeajo

1-VAIH-
TeInen  49€

nAPA-
VAIHTeInen, 
3-8 V. 59€

MOnIVAIH-
TeInen, 
9-30 V. 69€

POLkUPyöRäT:

suojaa talven 
tiesuolaa vastaan 

tehoPesu
+

vaha

tehoPesu
+

Kovavaha
alKaen

120€60€

49€

Korjaamme ja huollamme
moottori- ja raivaussahat, mönkijät, 

moottorikelkat, lumilingot, polkupyörät, 
puutarhakoneet jne. 

taKuuKorjaamme KaiKKi
edustamamme merKit: 

Viikon piirros:

Oulun vaalipiirin kansanedus-
tajat vaativat ripeyttä Oulun 
yliopistollisen sairaalan ra-
kentamisen toisen vaiheen 
etenemisluvan käsittelyyn. 
Hankkeen toinen vaihe tar-
vitsee sote-uudistukseen liit-
tyvän rajoittamislain mukai-
sen poikkeusluvan. OYS on 
toimittanut lupahakemuksen 
heinäkuussa 2020 ja se on arvi-
oitavana sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä ja valtiovarainmi-

nisteriössä.  
”Päätöstä on odotettu puo-

li vuotta. Vetoamme minis-
teriöihin, että OYS2030-han-
ke saa poikkeusluvan ripeästi 
ja hankkeen toinen vaihe voi 
edetä viipymättä”, kansan-
edustajat vaativat. 

Uuden yliopistollisen sai-
raalan suunnitteluhanke on 
käynnistynyt jo vuonna 2012. 
Suunnitelmaa päivitettiin ke-
väällä 2018 kokonaistalo-

udellisesti edullisempaan, 
nopeampaan ja sairaalan 
ydintoimintojen kannalta tur-
vallisempaan vaihtoehtoon. 
Näiden muutosten vuoksi 
hankkeelle haettiin uudelleen 
rajoittamislain mukaista poik-
keuslupaa, jonka ensimmäi-
nen vaihe sai syksyllä 2018. 
Rajoittamislakia on jatkettu, 
joten myös toinen vaihe tarvit-
see poikkeusluvan.  

OYS 2030-uudistamisohjel-

ma rakentuu vaiheittain ja en-
sivaiheessa nykysairaalan vä-
littömään läheisyyteen. Tällä 
vältetään tarpeettomat ja kal-
liit väistöt, minimoidaan sai-
raalan ydintoiminnan keskey-
tymisen riskit ja häiriöt sekä 
turvataan potilasturvallisuus 
ja hoidon saatavuus. 

”Vaikka uusi yliopisto-
sairaala rakennetaan vaiheit-
tain, etenemisluvan kanssa 
ei ole varaa viivytellä. Kak-

kosvaiheen viivytys aiheut-
taisi tarpeettomia ja kalliita 
lisäkustannuksia ja viivästyt-
täisi kokonaisaikataulua. Jotta 
nämä sekä toiminnan keskey-
tymisen riskit voidaan välttää, 
vaadimme, että poikkeuslupa 
käsitellään ministeriöissä vii-
vytyksettä”, kansanedustajat 
päättävät. 

Mari-Leena Talvitie (kok.), 
Pekka Aittakumpu (kesk.), 
Janne Heikkinen (kok.), Katja 

Hänninen (vas.), Olli Immonen 
(ps.), Tuomas Kettunen (kesk.), 
Mikko Kinnunen (kesk.), Mer-
ja Kyllönen (vas.), Hanna-Lee-
na Mattila (kesk.), Raimo Pii-
rainen (sd.), Jenni Pitko (vihr.), 
Juha Pylväs (kesk.), Hanna 
Sarkkinen (vas.), Jenna Simula 
(ps.), Juha Sipilä (kesk.), Sebas-
tian Tynkkynen (ps.), Ville Vä-
hämäki (ps.). 

Pudasjärvi-lehti

Oulun vaalipiirin kansanedustajat: OYS2030-hanke saatava eteenpäin!  


