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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tapio Poijula 
Pudasjärven Vuoden 

Yrittäjä s. 9

Seurakuntavaaleissa 11 
uutta kirkkovaltuutettua 

s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 23.11.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Joulukonsertti

Tervetuloa!

Ei ohjelmamaksua. 
Bussikuljetus pankin edestä 

klo 18.15,
paluu heti konsertin jälkeen.

Pudasjärven kirkossa 
pe 7.12.2018 klo 19.00

Esiintyjinä Elina Vettenranta (laulu)
Jouni Somero (piano)

TIEDUSTELUT JA NOUTO MIELUIMMIN SOVITUSTI 
p. 050 347 0261. Kurentie 24, Pudasjärvi 

Toivotuin ja rentouttavin joululahja on
HIERONTALAHJAKORTTI

*myynti  17.12.2018 asti*
Olemme lomalla 18.12.2018 - 2.1.2019

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

PÄIVI JUNNA

Tervetuloa ostoksille!
Lisätietoja: Outi Juutilainen 

040 568 7266 
www.seniorshop.fi

Suomen suurin 
liikkuva vaatekauppa 
Pudasjärvellä.

Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25

Ti 27.11.2018 
klo 10-14

Naisten
takeista
-20%

alennusta

JOULUPUU-LAHJAKERÄYS
Pudasjärven lapsiperheille 26.11-14.12. 

OHJEET LAHJAN HANKINTAAN: 
1. Nouda pakettikortti Pudasjärven S-marketin, K-marketin, 

kirjakaupan tai seurakuntatalon joulukuusesta.
2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty lahja paketoituna 

LähiTapiolan toimistolle (os. Toritie 1, 2.krs).
Avoinna ma-pe klo 9.30-14.30.

sunnuntaisin 25.11. 
ja 9.12. klo 14.00

KINKKU-BINGOT

TERVETULOA JOUKOLLA 
MUKAAN!

Korpisen Kylätalolla (Turpeisenvaarantie 1150)

Virkiskistys-
päivät

 pe 7.12. klo 10.00 

Kauneimmat 
joululaulut

sunnuntaina 16.12. 
klo 13.00. 

Tilaisuus aloitetaan 
joulupuurolla klo 12.00

JOULU-
MYYJÄISET

Rauhanyhdistyksellä 
la 1.12. klo 13

- Ruokana ja mukaan ostettavaksi  
Lapinäijän keittoa

- Runsaasti leivonnaisia
- Arvontaa ja narutusta
- Jouluinen kahvi/konditoriapöytä
- Lapsille Joulumaailma, mukavaa tekemistä
- Arvonnan pääpalkintona käsityönä valmistettu 

hieno rekikelkka, lisäksi muita hyviä palkintoja
- Lopuksi paikallaolijoiden kesken arvotaan  

jouluinen ”rompepulukka”

TERVETULOA!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Juhontie 6

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

LAUANTAINA 24.11.
JOULUN AVAJAISET

TERVETULOA torttukahveille!

*  Sarakylän koulun oppilaitten 
myyjäiset klo 10 - 12

*  Asustemyynti P.E. Kemppaisen 
loppuunmyynti klo 10-16.  
Hurja ALE kaikista tuotteista.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

LYHTY KONSTSMIDE 
4364-200 JOULUPUKKI 

VALKOINEN PARISTO

VALOTÄHTI AIRAM 
TAMAR 80 CM 
VALKOINEN

29 95 2995

Konstsmide 4364-
200 valkoinen 
vesitäytteinen 
lyhty joulupuk-
ki-teemalla. Sisällä 
leijailee kimaltavia 
hiukkasia. Toimii 
3 x C -paristolla. 
5 tunnin ajastin-
toiminto. Tuote ei 
sisällä paristoja.

Valotähti sisä- ja ulkokäyttöön. Ohutta 
valkoista metallia, jossa valolanka led-sarja. 
40 lämpimän valkoista lediä rinnankytketty, 
ei vaihdettavia. Kirkas johto 5 m. Paloikä 
noin 10 000 tuntia. Muuntaja 4,5 V / 1,35 W 
IP44. Teho 0,9 W.

HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY VUOTTA
56

1962
2018

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta!

BLACK FRIDAY -TARJOUKSIA

Kaikki MATOT -25%ovh.

Bono divaanisohva
Verhoilu antrasiitti harmaa kangas.
Divaaniosa vaihdettavissa toiselle puolelle.

238 cm

499€
207 cm

399€

Helmi lepotuoli
Verhoilu punainen tai ruskea kangas.
Käsinojat valkoinen tai ruskea puu.

ovh. 507€

RAJOITETTU 
ERÄ!

249€ -50% Saatavana myös muita kokoonpanoja.

17€

Purjerengas-
verho 130x240cm
useita värejä, pellava-look

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 28.11., ke 5.12. ja ke 12.12.

Tuuppa tinkaan lasit ihan 
PIMIÄÄN hintaan!

Lue lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi



2 3nro 47PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti23.11.2018 23.11.2018nro 47

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 25.11. kello 10, toimittaa 
Valtteri Laitila, saarnaa Arja Savuoja Medialähetys Sanan-
saattajista, kanttorina Keijo Piirainen. Messu on katsotta-
vissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen 
kautta.  Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus messun jälkeen. 
Arja Savuoja kertoo seurakunnan lähetystyön nimikkokoh-
teen Intian Kurukhinkielisen radiolähetystyön kuulumisia.

Kuorot: Vox Margarita ke 28.11. kello 18, kirkkokuoro to 
29.11. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 28.11. kello 
13.

Kirkkomusiikkiviikon ohjelma: 
Banduristien trio Orianan konsertti seurakuntakodis-
sa pe 23.11. kello 19, ohjelma 10 €.
Suomalainen messu seurakuntakodissa su 25.11. kello 
18, Lasse Heikkilän suomalainen messu konserttiversio, 
Vox Margarita-kuoro, Keijo Piirainen, piano ja kuoron-
johto, Markku Kemppainen, laulu, Sari Turunen, kante-
le, Aira Siuruainen-Kalliola, kontrabasso. Tilaisuudessa 
kerätään kolehti.
Kansalaisopiston oppilaskonsertti seurakuntakodissa 
ma 26.11. kello 18.
Hengellisten toivelaulujen ilta seurakuntakodissa ke 
28.11. kello 19, toiveita voi esittää kirkkoherranviras-
toon, kanttoreille tai seurakuntakodin aulassa olevaan 
laatikkoon su 25.11. mennessä.
Sarakylän kappelikuoro konsertoi ja juhlistaa samal-
la toimintansa 20 -vuotista taivalta Sarakylän kappelis-
sa to 29.11. kello 19. Kuoroa johtaa Keijo Piirainen, har-
taus Ari Kokkonen.
Juhani ja Juho Alakärpän konsertti seurakuntakodis-
sa pe 30.11. kello 19. Ohjelma 10 €.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 26.11. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Raamattupiiri seurakuntakodin kokoushuoneessa to 
29.11. kello 18.

Perhekerho seurakuntakodissa ke 28.11. kello 10-13 , il-
taperhekerho seurakuntakodissa ma 26.11. kello 17, syys-
kauden viimeinen iltaperhekerho, nyyttärit.

Loppuvuoden lapsiparkit ma 26.11. kello 13-15,  pe 
30.11. kello 9.30-12, sekä 14.12. kello 9.30-11.30. Ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille (ma klo 12-16, muina arkipäivi-
nä kello 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-
Hepola 040 743 4896, Kerttu Luokkanen 040 586 1217.

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Iivari 
Jurmulla pe 23.11. kello 19 ja lauluseurat Janne Kummalal-
la su 25.11. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 25.11. kello 
16 (Asko Syrjälä). Ompeluseurat Yli-Livolla Marjo ja Kaar-
lo Illikaisella pe 30.11. kello 18.30 (Urpo Illikainen). Joulu-
myyjäiset Sarakylän koululla pe 30.11. kello 19.

Haudattu: Kalevi Henrik Väisänen 38 v (haudattu Taival-
koskelle). 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin. Lehti ilmestyy ensi viikolla poikkeuksellisesti 
to 29.11.  Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään tiistaina.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Kun alkusyksystä päätoimittaja Heimo 
pyysi minulta hartauskirjoitusta marras-
kuulle, viikolle 47, oli aika helppoa ja mie-
luista lupautua. Kun sitten katsoin lehden 
ilmestymisviikon kirkollista teemaa, tun-
nelmani hieman laski. Tuomiosunnuntai! 
Kuinka paljon mieluummin kirjoittaisi ar-
mahduksesta kuin tuomitsemisesta, kuin-
ka paljon mieluummin ajattelisi armoa 
kuin tuomiota.

Katsotaanpa hartauskirjoituksen par-
haasta lähdeteoksesta Raamatusta, sen 
nettiversiosta. Hakukenttään sana tuomio: 
199 löytöä. Entäs sana armo: 370 löytöä. 
Molempia siis esiintyy Raamatussa paljon. 
Kumpaakaan ei voi sivuuttaa. 

Me kristityt lausumme jumalanpalve-
luksessa uskontunnustuksen. Siinähän kä-
sitellään Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää Hen-
keä.  Jeesuksesta todetaan mm. ”astui ylös 

taivaisiin, istuu Jumalan, Isän Kaikkivaltiaan 
oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomit-
semaan eläviä ja kuolleita.” Yksi Jeesuksen 
tehtävä on siis tuomita meitä ihmisiä.

Raamatussa kerrotaan, kuinka Niko-
demus –niminen mies halusi keskustella 
Jeesuksen kanssa. (Luepa Joh. 3) Nikode-
mus kutsui Jeesusta Jumalan lähettämäk-
si opettajaksi. Jeesus kertoi hänelle kuinka 
ihminen pääsee Jumalan valtakuntaan. Sit-
ten Nikodemus kysyi: ”Kuinka se on mah-
dollista?” Jeesus vastasi: ”Jumala on rakasta-
nut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maa-
ilmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan 
sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mut-
ta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän 
ei uskonut Jumalan Poikaan.”

Itse Jeesus on ansainnut meille armah-
duksen ja pelastuksen. Suuressa rakkau-
dessaan hän on Golgatan keskimmäiseltä 
ristiltä kerran huokaissut: ”Kaikki on täytet-
ty.” Jokaisen ihmisen kaikki synnit on so-
vitettu. Jumalan valtakunnan evankeliumin 
uskomalla ihminen saa nauttia Jumalan lah-
joittamaa rakkautta ja armoa. Kerran hän 
kuulee tuomarin suusta: ”Tulkaa tänne, te 
Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakun-
nan, joka on ollut valmiina teitä varten maail-
man luomisesta asti.” 

Minähän sain kirjoittaa armahduksesta! 
Minähän saan ajatella ja kokea armoa! Niin 
sinäkin -  omakohtaisesti.

Jukka Lehto 

Tuomio ja armahdus

SEURAKUNTAVAALIT 2018

Kiitos äänestäjillemme luottamuksesta. 
Pidetään yhdessä huolta siitä, että meillä on 

Toimiva seurakunta lähellä ihmistä.
Aino-Kaisa Asikkala
Håkan Blomqvist
Aune Ekdahl
Sirkku Fali
Erkki Honkanen
Eija Ikonen
Irma Inget
Pekka Kinnunen

Suvi Kipinä
Alpo Ollila
Päivi Pohjanvesi
Tapio Pohjanvesi
Terttu Puurunen
Mauno Ruokangas
Paula Soronen
Kari Stenius

Reddie Kids on Suomen Pu-
naisen Ristin varhaisnuor-
ten kerho, joka on suunnat-
tu 7-12-vuotiaille. Kerhon 
teemoja ovat käytännöl-
listen perus ensiaputaito-
jen ja turvallisuuden lisäk-
si muun muassa ystävyys, 
pakolaisuus, suvaitsevai-

Reddie Kids -kerhossa opitaan auttamista!
suus sekä vieraiden kult-
tuureiden ymmärtäminen ja 
arvostaminen. Kerho tarjo-
aa varhaisnuorelle loistavan 
mahdollisuuden tutustua 
Punaiseen Ristin toimintaan 
ja periaatteisiin. Tarjolla on 
lisäksi tietysti paljon haus-
kanpitoa ja uusia kavereita.

Pudasjärvellä on toiminut 
Reddie Kids -kerho tammi-
kuusta 2013 lähtien. Toimin-
taa on monenlaista: monena 
vuonna ”olemme valloitta-
neet vanhainkodin” eli ystä-
vänpäivänä on tehty vierailu 
johonkin vanhustenhoitoyk-
sikköön. Lisäksi olemme 
joka syksy tehneet etsintä-
harjoituksen Pudasjärven 
K-Raudan isolla varastoalu-
eella. Harjoitus on järjestet-
ty yhteistyössä Vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun ja 
kauppiaiden kanssa. Har-
joituksessa Roope-koira on 

kerholaisten kanssa etsinyt 
varastoalueelta piiloon men-
neen kauppiaan. Kerholaisia 
on hämmästyttänyt se, kuin-
ka nopeasti Roope on ka-
donneen löytänyt. 

Ensiaputaidot ovat tär-
keä osa Punaisen Ristin toi-
mintaa, joten niitä harjoitte-
lemme kerhossa ahkerasti. 
Lapsen ei tarvitse aina itse 
uskaltaa antaa ensiapua tai 
mennä auttamaan, jos tilan-
ne pelottaa. Jokaiselle kerho-
laiselle on siis opetettu, että 
avun soittaminen paikalle 
on tärkein asia. Lapset kui-
tenkin pystyvät harjoittele-
maan näitä taitoja turvalli-
sessa ympäristössä Reddie 
Kids -kerhossa. Kerholai-
set ovat oppineet esimerkik-
si, miten annetaan ensiapua, 
jos nilkka on nyrjähtänyt tai 
palovamma on tullut kä-
teen. Kerholaiset ovat myös 

päässeet harjoittelemaan 
kolmioliinan sitomista, kyl-
kiasentoa, elvytystä ja hätä-
numeroon soittamista.

Vuosittain käymme ker-
hon kanssa vierailulla pa-
lokunnassa. Siellä olemme 
saaneet opetella alkusam-
mutusta ja tutustua sammu-
tuskalustoon. Lisäksi olem-
me askarrelleet heijastimia ja 
kaikkea muuta kivaa.

Kerhomme kokoontuu 
Osviitassa Kauralankujal-
la joka toinen viikko kestäen 
kerrallaan puolitoista tun-
tia ja kokoontuu aina kello 
17-18.30. Tulevat kerhoker-
ta 27.11, sitä seuraava 4.12. 
ja siitä eteenpäin kahden vii-
kon välein. Lämpimästi ter-
vetuloa kerhoon! 

Toivottavat ohjaajat 
Virpi, Anna-Reeta, Viivi ja 
Moona.

Ensiaputaidot ovat tärkeä 
osa Punaisen Ristin toimin-
taa, joten niitä harjoittelem-
me kerhossa ahkerasti

Reddie Kids on Suomen Punaisen Ristin varhaisnuorten kerho, joka on suunnattu 7-12-vuotiaille. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

JOULUMYYJÄISIIN
Keskiviikkona 28.11. klo 10-14.30
Kauralantie 3, 93100 Pudasjärvi

Tervetuloa nauttimaan 
edulliset torttukahvit, 
tekemään hankintoja

 pukinkonttiin ja nauttimaan 
yhdessäolosta!

Myytävänä mm. tekstiili- ja puukäsitöitä, 
koriste-esineitä, makkaraa ja leivoinnaisia

• Vain käteismaksu!

TERVETULOA OSVIITAN JA 
TYÖKESKUKSEN YHTEISIIN 

PS. Arvontaa, p
alkintona 

mm. auton p
äältäpesu

!

Hierontaa, 
niksautukset

p. 040 325 2971

E&A Metsä-Kerälä Oy
myy rajoitetun erän

VILJELTYJÄ JOULUKUUSIA
Tarvittaessa kotiinkuljetus. 

Tiedustelut ja varaukset 0400 285 409.
Mursuntie 1 Pudasjärvi

TOPI-TORIN 
JOULUKAHVIT  

to 29.11.2018 klo 10-17
Kauppatie 3 L
Tervetuloa!

Topi-Tupa on tarkoitettu 
yhteiseksi olohuoneeksi

Kesäkuusta 2018 käyttöön 
otetussa Pudasjärven 4H-yh-
distyksen ylläpitämässä To-
pi-tuvassa vietettiin avajaisia 
keskiviikkona 21.11. Paikka 
sijaitsee Kauppatie 3:ssa en-
tisissä pankin ja Pudis-fooru-
min tiloissa ja Topi-torin vie-
ressä. Kaikille runsaalle 150 
kävijälle tarjottiin täytekakku-
kahvit ja jokainen saattoi osal-
listua arvontaan. Paikkaa ja 
toimintaa esittelivät Pudasjär-
ven 4H-yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Tiina Salonpää ja 
toiminnanohjaaja Mirva Kir-
veskari. Paikalla olivat myös 
tarjoilemassa, askarteluohjaa-
jana ja arpojen myyjinä Vesa 
Ruokangas, Anna Riepula, 
Aulikki Poijula, Marja Sarkki-
nen sekä Pirjo Niemelä.

Esittelyssä todettiin viihtyi-
sän paikan sisustetun lahjoite-
tuilla kalusteilla ja tavaroilla. 
Kansalaisten kohtaamispai-
kan päivittäisenä toimintana 
on ohjattua askartelua, neu-

lomista sekä tehdään erilaisia 
käsitöitä. Tarvittaessa opas-
tetaan tietokoneen käytössä. 
Lapsiparkki järjestetään tiis-
taista torstaihin. Tiloista löy-
tyy leikkihuone, askartelu-
huone, keittiö ja oleskelutila.

Maanantai-iltaisin kokoon-
tuu Mieli-hanke ja Kansainvä-
linen kahvila keskiviikkoilta-
na. Kansainvälisen kahvilan 
toteuttajina ovat SPR Pudas-
järven osasto ja Pudasjärven 
4H-yhdistys.

Kerhoja järjestetään Topi-
tuvalla tytöille, pojille ja sen 
lisäksi pidetään monitoimi-
kerhoa. Kurenalla asiointien 
ajaksi tai vaikkapa jouluostok-
sien teon ajaksi lapset voi vie-
dä lapsiparkkiin, jossa lapsil-
le on paljon tekemistä muun 
muassa leikkiä ja askartelua.

Pudasjärven kaupunki tu-
kee toimintaa muun muassa 
vuokrakustannuksissa. Topi-
tupa, TOPI-tori, vanhuspalve-
lu ja 4H-yhdistyksen muu toi-
minta: kurssit, kerhot, leirit, 
retket, nuorten työllistäminen, 
nuorten yritystoiminta ym. 
työllistää parisenkymmen-
tä henkilöä: palkkatuki, kun-
touttava työtoiminta, työ-
harjoittelu, työkokeilu ja 
määräaikaisesti palkatut. Li-
säksi palkkalistoilla on 15 ker-
honohjaajaa. 

-Toimintaa halutaan myös 

Jade on 5-vuotias terapia-
koira, rodultaan bolognes.

Rehema työskentelee työ-
harjoittelijana vanhusten 
parissa ja pitää työstään.

Vesa Ruokangas kertoi olleensa Topi-Tuvalla työssä viime 
kesästä lähtien. Avajaispäivänä hän toimi arpojen myyjänä. 

Pirjo Niemelä ohjasi askartelua, jonka parissa olivat Asmaa, Abigael ja Dorcas. 

kehittää ja uusia toimintai-
deoitakin otetaan vastaan, sel-
vitti Pudasjärven 4h-yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Tiina 
Salonpää.

Ennen avajaisia oli 4H-yh-
distyksen kuukausipalaveri, 
jossa käytiin läpi yhteisiä ta-
pahtumia mm. suunniteltiin 
avajaisia ja joulukahvitusta. 

Terapiakoirana 4H-yhdis-
tyksellä on 5-vuotias Jade, 
joka on rodultaan Bolognes. 
Jade on ystävällinen, luonteel-
taan rauhallinen. Tulee hyvin 
erilaisten ihmisten kanssa toi-
meen.

- Se on niin suloinen lem-
mikki, että kaikki haluavat 
sitä rapsuttaa, kertoo Tiina.

4H-yhdistyksen toiminta 
sisältää myös kansainvälisiä 
elementtejä. Vanhuspalvelus-

sa harjoittelee Rehema, joka 
on tullut Suomeen vuonna 
2016. Hän haluaa oppia suo-
men kieltä lisää. Vanhukset 
ovat tykänneet kovasti autta-
vaisesta ja hymyilevästä työn-
tekijästä. 

-Tulee toimeen kaikkien 
kanssa, kertoo Tiina.

Arvonnan palkintona oli 
iso huopatonttu, jonka voit-
ti Marja Sarkkinen. Muita ar-
pajaisvoittajia olivat Ihamäki 
Raili, Kosamo Salli, Hinkula 
Helvi, Tolkkinen Anja, Vuor-
ma Taimi, Suoperä Arvo, Ki-
minki Maire ja Aikkila Irja. 

Seuraava yleisöpäivä on 
joulukuun 12. päivänä, jolloin 
kaikille kävijöille tarjotaan 
joulukahvit.

Anna-Riikka Huhta

Oulun seudun suurimpiin 
työnantajiin kuuluva Ou-
lun seudun koulutuskun-
tayhtymä (Osekk) osal-
listuu valtakunnalliseen 
Lapsi mukaan töihin -päi-
vään. Mukaan on ilmoit-
tautunut 85 työntekijän 
lasta. Tapahtuma on osa 
lasten oikeuksien teema-
viikkoa, ja siihen osallistuu 
yli 700 työyhteisöä Suo-
messa. Myös OSAOn Pu-

dasjärven yksikössä osallis-
tutaan teemapäivään.

Moni lapsi ei välttämät-
tä tiedä, saati osaa selittää, 
mitä oma vanhempi tekee 
työkseen. Lasten on kui-
tenkin tärkeää päästä näke-
mään ja kokemaan, missä 
heille tärkeät aikuiset viet-
tävät päivänsä ja mitä työn 
teko on. Myös työpaikkojen 
on hyvä nähdä työntekijöi-
den lapsia. Päivä tarjoaa 

työpaikoille mahdollisuu-
den nostaa esiin lasten ään-
tä ja osallisuutta sekä saa-
da hyödynnettyä lasten ja 
nuorten raikkaita ajatuksia.

Osekkin koulutusyk-
siköissä päivää vietetään 
eri tavoin. Vanhemman 
työhön tutustumisen li-
säksi on järjestetty muka-
vaa oheisohjelmaa lapsil-
le, ja OSAOn opiskelijat on 
otettu vahvasti mukaan ta-

pahtuman järjestämiseen. 
Ohjelmaa on rakennet-
tu yksiköissä opetettavi-
en osaamisalojen lähtökoh-
dista. Ohjelmassa on mm. 
esittelykierroksia, askarte-
lua, legojen rakentamista, 
eläimiin tutustumista, lii-
kunta- ja leikkituokioita, 
huovutusta, satuhetkiä ja 
kasvomaalausta.

OSAO tiedotus

Lapsi mukaan töihin -päivä
PUDASJÄRVEN TORILLA

MYYTÄVÄNÄ VOISSA 
PAISTETTUA MUIKKUA JA 
PAIKALLA LOIMUTETTUA 

LOHTA
ke-to 28.-29.11. alkaen klo 10.

Satu Inkeroinen
p. 0400 917 751 Tervetuloa!

Pudasjärven Kirjakauppa  
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi 
044 0821040 

Marraskuun kirjailijavieras

Jukka Niemelä 
Maanantai, 26.11. 

klo. 16-18 
TERVETULOA!
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Revontulivalaistua tähtihyvinvointia 
– Sodankylässä panostetaan asukkaisiin
Sodankylän valtuus-
ton puheenjohtaja Pek-
ka Heikkinen myhäilee hy-
väntuulisena. Salillinen 
pudasjärveläisiä valtuutettu-
ja saa kuulla Heikkisen mu-
kavista lapsuudenmuistoista 
Pärjänsuolla. Hänen äitinsä 
oli siellä aikanaan opettajana 
useamman vuoden. Pudas-
järvi tuli Heikkisille tutuksi.

- Sodankylällä ja Pudas-
järvellä on paljon yhteis-
tä. Pitkät välimatkat, mo-
lemmissa jänkää ja metsää. 
Sodankylässä Luosto, Pu-
dasjärvellä Syöte. Työssä-
käyntialueena Rovaniemi ja 
Pudasjärvellä Oulu, Heik-
kinen toteaa. Hän näkeekin 
hyvänä, että kunnat käyvät 
katsomassa erilaisia ratkai-
suja. 

- On tärkeää jakaa tietoa, 
ettei tarvitse keksiä pyörää 
uudestaan, Heikkinen tuu-
maa. Sodankylässä yritet-
tiin myös muuttua kaupun-
giksi. Tässä Heikkinen oli 
käyttänyt Pudasjärveä esi-
merkkinä. Mutta ei mennyt 
läpi. Kylää ei kuulemma voi 
muuttaa kaupungiksi – mut-
ta miten sitten Jyväskylä? Ih-
mettelee Heikkinen pilke sil-
mäkulmassa.

Kovalla investointi-
tahdilla houkutellaan 
uusia asukkaita
Sodankylässä on ollut kova 
investointitahti. Kunnan in-
vestointibudjetti on nettona 
noin 800 euroa per asukas. 
Panostuksia on tehty pe-
rus- ja vapaa-ajan palvelui-
hin, jotta ihmiset muuttavat 
paikkakunnalle.

- Valoisat näkymät ja 
hyvä menneisyys, kuvailee 
kunnanjohtaja Viljo Pesosen 
Sodankylää. Väkiluku on 
laskenut viimeisen kolmen 
vuoden aikana. Työllisten 
määrä on kuitenkin kasva-
nut, joten huoltosuhde para-
nee. Sodankylässä on Lapin 
alhaisin työttömyys, 7,4 %. 
Keskiasteen ja korkeakou-
lut puuttuvat paikkakunnal-
ta, kuten Pudasjärveltäkin, 

joten nuoret lähtevät. Eläk-
keelle pääsevä väki muut-
taa takaisin kotiseuduilleen 
tai lähemmäs lapsia ja las-
tenlapsia. 

Sodankylässä, samoin 
kuin monessa muussa-
kin kunnassa, on aikanaan 
unohtunut vanhojen raken-
nusten korjaaminen. Nyt 
korjauksia tehdään varojen 
mukaan.

-  Korjausvelka on nyt 20 
miljoonaa ja vuosittain tulee 
lisää noin 2 miljoonaa, josta 
syystä korjausvelka ei juuri-
kaan lyhene, Pesonen toteaa.

Revontulivalaistu 
tähti hyvinvointikes-
kukseksi
Pudasjärveläisten valtuutet-
tujen joukossa kiinnostusta 
herättää eritoten jo harjakor-
keutensa saavuttanut hyvin-
vointikeskus.

- Rakennus on tehty täh-
den malliseksi siten, ettei 
osastoille tarvitse kulkea 
toisten osastojen läpi, tekni-
nen johtaja Matias Yliriesto 
kertoo. Päivystyspoliklinik-
ka, kiireetön vastaanotto, en-
sihoito, röntgen, laboratorio, 
kuntoutusosasto, perhepal-
velukeskus, hammashuolto, 
fysioterapia, työterveyshuol-
to, hallinto, henkilöstöravin-
tola, lääkekeskus, hoitotar-
vikekeskus, välinehuolto, 
tukipalvellut, henkilökun-

nan sosiaalitilat, arkisto sekä 
aula ja kokous- ja odotusti-
lat. Kaikki samassa. Lisäksi 
keskukseen tulee revontuli-
valaistus.

- Asiakkaiden viihtyvyy-
teen on panostettu 1 % tai-
detta periaatteella eli 65 000 
eurolla. Sitä organisoi ku-
vanveistäjä Kaija Kiuru. 

Rakennukseen ei tule yh-
tään muovimattoa ja palo-
turvallisuusviranomaisten 
suosituksia on noudatettu 
kuin määräyksiä. Sodanky-
lässä uskotaan, että tästä tu-
lee Lapin turvallisin hyvin-
vointikeskus.

Hyvinvointikeskuksen 
suunnittelussa muka-
na kuntalaiset
Kuntalaisten osallistaminen 
aloitettiin sähköisen kyselyn 
kautta. Sen jälkeen järjestet-
tiin infotilaisuus, johon pääsi 
osallistumaan myös sivuky-
liltä etäyhteydellä. Tuolloin 
kuntalaiset näkivät ensim-
mäiset kuvat keskuksesta. 

 - Eritoten sivukyliltä tuli 
toive potilashotellista ja se 
otettiin huomioon. Samoin 
äidin toive siirtää portaat 
pois odotusaulan vierestä.  

Sodankylässä kuultiin 
myös vammais- ja potilas-
järjestöjä. Henkilöstö oli mu-
kana tilojen suunnittelussa 
koko ajan. Lisäksi perustet-
tiin kehittäjäasiakasryhmät, 

Valtuutettujen herätyskel-
lot ovat soineet aikaisin. Ilta-
kokouksen sijaan ohjelmassa 
on aamulähtö 7.30 Sodanky-
lään valtuustoseminaarimat-
kalle. Uusi valtuusto halu-
aa lisää tietoa päätöksenteon 
tueksi. Tähän on vastattu 
järjestämällä valtuustose-
minaareja. Tällä kertaa se-
minaari on matka Sodanky-
lään, jossa ollaan jo pitkällä 
lähiruoan ja hyvinvointikes-
kuksen kanssa.  

Minkälaisia odotuksia 
matkasta on herännyt? Val-

tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjän katse kääntyy su-
mun reunustamaan, mär-
kään asfalttitiehen. Bussissa 
tunnelma on kuitenkin läm-
min. Matkaajat on juuri toi-
votettu puheenjohtajan ja 
kaupunginjohtajan toimes-
ta tervetulleeksi. Valtuutettu 
Antti Tihinen kantaa punais-
ta koria ja tarjoaa sämpylöitä 
aamupalaksi. Matkan ainoa 
kahvitauko pidetään vasta 
Käyrämön keitaalla, Sodan-
kylän kupeessa. 

- Odotan aktiivista reis-

sua. Sodankylässä yhdistyy 
kaksi Pudasjärvelle tärke-
ää asiaa; lähiruoka ja hyvin-
vointikeskus, Kälkäjä toteaa. 

- Sodankylässä on vaadit-
tu päättäjiltä paljon tahtoa 
keskuskeittiötä rakentaessa. 
Komponenttikeittiö olisi tul-
lut halvemmaksi. On tärke-
ää, että päättäjät näkevät mi-
ten kunnan keskuskeittiö voi 
toimia lähiruoan keskeisenä 
edistäjänä paikkakunnalla, 
Kälkäjä toteaa. 

Kuntastrategian näkökul-
masta tärkeä on myös hyvin-

vointikeskus, jolla tähdätään 
parempiin hyvinvointipal-
veluihin. Muutosta kirittää 
vanheneva rakennuskanta 
ja maakuntauudistus, jossa 
kuntien tehtävissä korostuu 
entistäkin tärkeämpänä kun-
talaisten hyvinvointi.

- Hyvinvointikeskuk-
sen osalta on tärkeää, että 
pohdimme tosissaan tilojen 
käyttöä sekä yhteiskäytön 
mahdollisuuksia. Ettei ra-
kenneta turhaan. Sodanky-
lästä on mahdollista saada 
näkökulmia ja kokemuksia, 

arvioi Kälkäjä.
Valtuustoseminaarimatka 

on tämän kauden ensimmäi-
nen. Istuvista 27 valtuutetus-
ta 19 ja kolme varavaltuutet-
tua ovat päässeet matkaan. 
Heistä seitsemän on ensiker-
talaista, mukaan lukien val-
tuuston puheenjohtaja. Sa-
moin on joukon untuvikko, 
1,5 kk ikäinen ”Pirkko-Pet-
teri”. Matka onkin tärkeä 
myös sosiaalisesta näkökul-
masta. 

- Valtuutetut näkevät lä-
hinnä valtuuston kokouk-

sissa ja niistä on usein kiire 
kotiin. Sama pätee myös vir-
kamiehiin. Matkalla voi käy-
dä keskusteluja vapaammin 
ja tutustua toisiin. Silloin yh-
teinen päätöksentekokin on 
helpompaa. 

Valtuustoseminaarin 
matkakertomus jatkuu lähi-
ruoan osalta seuraavassa nu-
merossa.

Tuomi-Tuulia Ervasti/ 
Pudasjärven kaupungin 
viestintä

Aktiivista osallistumista ”Pirkko-Petteristä” lähtien

jotka ovat toimineet koko 
prosessin ajan.

- Kehittäjäasiakkaat läh-
tivät helposti mukaan. Kun 
halutaan kuulla kuntalaisia, 
niin aina löytyy vapaaeh-
toisia. Toiveena on, että ke-
hittäjäasiakkaat pääsisivät 
esimerkiksi valitsemaan au-
lassa työskentelevän henki-
lön.

Kunnianhimoiset  
tavoitteet käyttöas-
teelle ja toiminnalle
Sodankylässä halutaan käyt-
tää tilat mahdollisimman 
hyvin hyödyksi. Iltaisin on 
suunniteltu perhekäyttöä eli 
uudenlaista, sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa yhdistävää 
toimintaa. Lisäksi keskuk-
seen halutaan yhdistysten 
toimintoja. 

Koko prosessin mukana 
ollut terveyskeskuslääkäri 
Hanna-Lena Sammela-Paa-
simaa tiedostaa, että tavoit-
teet ovat kunnianhimoisia. 
Halutaan yhdistää monia 
palveluita saman katon alle, 
yhden luukun taakse. Kun-
nianhimoinen on myös läh-
tökohta toimintojen järjes-
tämiselle: miten voidaan 
tuottaa palveluja yhtä hy-
vin kuin yksityiset palvelun-
tuottajat? Lapin tähtikun-
nassa käännetään varmasti 
jokainen kivi näiden tavoit-
teiden toteuttamiseksi.

Valtuutetuille tarjoiltiin kouluruokaa eli naurisnautakäris-
tystä, oikeista potuista tehtyä muusia sekä naurisnauta-
makkaraa.

Valtuustoseminaarimatkalle osallistui lähes kaikki valtuu-
tetut ja kolme varavaltuutettua.

Sodankylän hyvinvointikeskus on jo harjakorkeudessaan. Pääaulaa valaisee suuret ikku-
nat.

Kunnanjohtaja Viljo Pesosen mukaan Sodankylällä on va-
loisat näkymät ja hyvä menneisyys.

Sodankylän hyvinvointikeskus on osittain kaksikerroksi-
nen. Rakennukseen ei tule yhtään muovimattoa.
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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) 

595

PERJANTA-LAUANTAI
23.-24.11.

MAANANTAI-TORSTAI
26.-29.11.

499

100

029

100

149
pss

199
pkt

299500 279
pkt

100
kg kpl

100

990

499

299

249
pkt

099

299
pss

590
kg

250

raj. erä

595
kg

Porsaan
KYLJYKSET

Kotimainen porsaan
ULKOFILEE
n. 1.5 kg 
miedosti 
suolattu

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg395

kg895
kg

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

595
kg1000

100
pkt

199 100
kg

Kannuksen
WIENERLEIKE

4 kpl/220 g

2 kg/
talous

2 kalaa/talous

2 pkt/talous

Gala
OMENA

Puola

pkt

kpl

239
pkt

100

pkt

pss

pkt

kpl

3 pkt

1195
kg

kpl

590
kg

Porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

kpl

20 kpl/talous

279
pss

295
kpl

10 kpl

3 kpl

1090

1290

1850

1000 990

3 kg/
talous

MA-TI 26.-27.11.             KE-TO 28.-29.11.

Oollannin
PYTTIPANNU
500 g

RAUTAOSASTOLTA

Kulta Mokka
KAHVI 
500 g

Tuore 
KIRJOLOHI
Tanska

Pouttu
PITKÄ

HERKKUNAKKI
1 kg

PE-T0 23.-29.11.

Atria
NAUTA-

VILJAPOSSU 
JAUHELIHA

400 g

Oululainen
PULLAVA

450 g
viipaloitu

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO
1.25 kg

HK 
UUNILENKKI
400 g

2 pkt

Arla VIILI, 
KEVYTVIILI tai 
1% VIILI 200 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Pouttu
KINKKU-
MAKKARA-
TANKO 
700 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Tytöille ja 

pojille 

EDULLISESTI

ALUSHOUSU-

PAKETTEJA

Kananpojan
FILEE-

SUIKALEET
300 g 

hunaja tai mango

Atria
HAMPURI-
LAINEN
100 g

HK
LIHAPYÖRYKÄT tai 
JAUHELIAPIHVIT

360-330 g

Rosamunda
UUNI-/
MUUSI-

PERUNA 

Vaasan
LAPIN 
RIESKASET
8 kpl/260 g

kg

Snellman
TOSIMUREA 
KINKUT 200 g tai  
NAUDAN PAISTI 
130 g

Valio
OLTERMANNI
JUUSTOT
250 g

Cloetta
MINI-
KARKKIPUSSIT 
110-120 g

MyllynParas
TORTTU-
TAIKINA
1 kg

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

2 pkt

8990

Nitecore HC30 
OTSALAMPPU
1000 lumens

69,- 495

Airam
YÖVALO 
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä 

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Prego
TUHKAIMURI  
1200 W

3995

Lämmin 
tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

AVAIMENTEKO, MYÖS 

MUSTAPÄINEN JA 

LUKKOTARVIKKEET

PE 23.11.                  LA 24.11.

Porsaan 
PAAHTOKYLKI
pinta-
maus-
tettu

Atria
BROILERIN-
KOIPI 
3 kpl/ras,
marinoitu 159

kg

Atria viljaporsaan
SISÄFILEE 
n. 500 g/kpl
pehmeänpippurinen

1000 lumen
OTSALAMPPU
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

SOKERI-
MUNKKI

Leipuri Mestarin
MARMORI- tai 
HIEKKAKAKKU 
400 g

Tasangon
PERINTEISET
PIPARIT
600 g

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa 
max 10% 795

kg

Old El Paso
TORTILLA

8 kpl/326 g

KEMIKALIO-OSASTOLTA

Black Horse
POIKIEN
KERRASTO
100% puuvillaa

Naisten
PUOLI-
POOLOPAITA

Naisten
FLEECEHOUSU

Miesten
URHEILUSUKKA
5 paria/pkt

-20%

KORKEALAATUISIA HIUSTEN-
HOITOTUOTTEITA KAIKILLE 

HIUSTYYPEILLE

Naisten Adopt`Eau 
De Parfum France
HAJUVEDET 
(norm. 7,90 kpl)

2 kpl

OGX SHAMPOOT tai 
HOITOAINEET
(norm. 11,50 kpl)

KAIKKI 

KANAVATYÖT



6 7nro 47PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti23.11.2018 23.11.2018nro 47

Heleena Talala jatkaa  
Eläkeliiton puheenjohtajana Pudasjärvellä
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen syyskokous pidet-
tiin 13.11. palvelukeskuk-
sessa. Läsnä oli 50 jäsentä. 
Kokous avattiin yhteislau-
lulla. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi kokenut konkari 
Jorma Alatalo. Puheenjohta-
jana jatkaa Heleena Talala, 
hallitukseen valittiin uute-
na Sinikka Luokkanen ja Ka-
levi Kela. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Eeva Lehtola, 
Elma Moilanen, Anneli Kor-
honen, Håkan Blomqvist, 
Reijo Pekkala, Reijo Pik-
kuaho, Raimo Tervonen ja 
Kyllikki Tolkkinen, joka on 
myös hallituksen sihteeri ja 
rahastonhoitaja. Toiminnan-
tarkastajina jatkavat Teuvo 
Koivu ja Juhani Rajavaara. 

Eläkeliiton uudistuneet 
mallisäännöt hyväksyttiin 
muutoksitta. Yhdistyksen 
kotisivut on uudistettu. Sekä 
Eläkeliiton että yhdistyksen 
tiedottaminen ajankohtai-
sista asioista ja tapahtumis-
ta on käytettävissä jäsenistöl-
le uusien kotisivujen kautta. 
Toimintakalenteri 2019 jul-
kaistaan myös kotisivuilla. 
Toimintaa jatketaan edel-
leen pitämällä kerhopäiviä 

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen puheenjohtaja He-
leena Talala jatkaa tehtäväs-
sä myös tulevana vuonna.

Eläkeliiton kerhot kokoontuvat säännöllisesti.

ja toteuttamalla erilaisia ta-
pahtumia, joista suosituim-
mat ovat olleet matkat, ret-
ket ja eri aihealueen luennot. 
Toiminnan suunnittelua var-
ten on saatu käyttöön katta-
van jäsenkyselyn tulos - mitä 
toiminnassa tulisi huomioi-
da ja kehittää. Kyselyn tulok-
sia huomioidaan toimintaka-
lenteria laadittaessa.  Kiitos 
jäsenillemme osallistuvas-
ta kehittämisestä. Eläkelii-
ton P-P.n piirin jäsenistölle 
on vuonna 2019 tarjolla neljä 
tuettua lomaa, joihin voi tu-
tustua ja joita voi hakea net-
tisivujen kautta. Kesällä 2019 
pidetään P-P:n piirin alueen 
Bocciaturnaus Pudasjärvellä. 

Julkishallinnon 
palveluun toivonaan 
parannusta
Kokouksessa oli esillä Elä-
keliiton Pohjois-Pohjanmaan 
piirin kannanotto, johon 
pohjautuvassa kannanotos-
sa vaadittiin pikaisia toimia 
julkishallinnon puhelinpal-
velun ongelmien ratkaise-
miseksi. Suomessa tavoit-
teena on tukea ikäihmisten 
kotona asumista, mutta sa-

malla viranomaistahot ovat 
heikentäneet omaa asiakas-
palveluaan merkittäväs-
ti. Esimerkiksi Kela hoitaa 
Suomessa asuvien perustur-
vaa eri elämän tilanteissa. 
Useiden muidenkin viran-
omaistahojen tapaan, toimi-
pisteverkostoa on karsittu 
viime vuosina merkittäväs-
ti ja ihmiset ohjataan yhä 
useammin hoitamaan asioi-
taan verkossa tai puhelimit-
se. Digitalisaation myötä vi-
ranomaisten yhteystietoja 

on lähes mahdotonta löytää 
muualta kuin maksullisesta 
numerotiedustelusta tai ver-
kosta, jossa asiointi ei kaikil-
le ikäihmisille ole mahdol-
lista. 

Kannanotossa muistute-
taan, että eri viranomaista-
hojen asiakkaita ovat kaik-
ki Suomen sosiaaliturvaan 
kuuluvat henkilöt ja näin 
ollen kansalaisten yhden-
vertaisuusperiaatetta nou-
dattaen tulee huomioida 

palveluverkossaan myös 
ikäihmiset ja ikääntymi-
sen tuomat haasteet verkos-
sa olevien palveluihin. Tulee 
myös mahdollistaa asianmu-
kaisella informaatiolla no-
pea ja ajantasainen palvelu 
kaikille suomalaisille iästä ja 
asuinpaikasta riippumatta.   

Perustuslaki turvaa kan-
salaisille oikeuden riittäviin 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin. On kohtuutonta, mikä-
li kansalaisten tarvitsemat 

palvelut jäävät toteutumat-
ta sen vuoksi, ettei viran-
omaisten yhteystietoja ole 
saatavilla muutoin kuin säh-
köisesti ja maksullisesti pu-
helintiedustelusta. Jokainen 
epäonnistunut yhteyden-
ottopyyntö sosiaaliturvas-
ta vastaavaan viranomaista-
hoon heikentää ikäihmisten 
kotona pärjäämistä ja elä-
mänlaatua.  

Heleena Talala

Kulje Vierellä -konsertissa yleisöennätys
Seurakuntatalossa jännit-
tivät maanantaina 19.11. 
Hyväntekeväisyystapah-
tuman esiintyjät omia suo-
rituksiaan, keittiöväki tar-
joomusten riittävyyttä ja 
vastuuhenkilöt sitä, miten 
järjestelyt onnistuisivat. Ja 
osaisiko yleisö paikalle.

Osasi se! Tilaisuudes-
sa oli mukana kaikkiaan 
130 henkilöä, kymmenes 
kerta löi ennätykset. Ar-
pajaismyynti ennen tilai-
suutta oli menestys, kaunis 

kiitos paikallisille yrityksil-
le ja yksityishenkilöille lah-
joituksista. Konsertin ko-
konaistuotto oli 526 euroa, 
mistä puolet tilitettiin mie-
lenterveysyhdistys Kajas-
tuksen alaryhmälle Ruska-
pirttiin.

Konsertin anti koostui 
musiikki- ja runoesityksis-
tä yhdeksän esiintyjän voi-
min. Säestäjänä toimi kant-
tori Keijo Piirainen.

Helena Ylipahkalan tul-
kitsema Eero Räisäsen runo 

”Ystävälle” sopi tilaisuu-
teen hienosti. Pirjo Pekka-
la lauloi sydämeen käyväs-
ti Johanna Kurkelan laulun 
”Ei panikoida”. Pirjo Riihi-
aho jutusteli marraskuun 
säistä ja kaipaili aurinkoa 
takaisin. Jaana Mosorinin 
flyygelillä soittama ”Sua 
kohti Herrani” kuljetti aja-
tukset lapsuuden seuratu-
piin. Aino-Kaisa Asikkala 
luki otteen Korkeasta vei-
susta, mikä kohotti tunnel-
maa entisestään. Hilkka Lii-

kanen ja Annikki Ylitalo 
lauloivat toisena laulunaan 
”Nousta sain aamuun” kau-
niisti yhteen sointuvin ää-
nin.

Viimeisinä vaan eivät 
todellakaan vähäisimpinä 
esiintyivät Kalevi Vattula ja 
Eero Räisänen. Pala nousi 
kurkkuun Kalevin haikeit-
ten sanoitusten ja keinutta-
vien sävelten äärellä.

Konsertin järjestivät Ka-
jastus, Osviitta, Ruskapirtin 
Tukiasunnot ja Pudasjärven 
seurakunta.

Ensi keväänä on tarkoi-
tus pitää konsertti, johon 
pyydetään Kongolaisryhmä 
mukaan esiintymään. Sitä 
odotellessa

Pirjo Riihiaho,  
kuvat Harri Inkeröinen

Tilaisuudessa oli mukana kaikkiaan 130 henkilöä. Esiintyjäkaartia edessä. 
Jaana Mosorinin flyygelillä soittama ”Sua kohti Herrani” 
kuljetti ajatukset lapsuuden seuratupiin.

Annikki Ylitalo ja Hilkka Liikanen lauloivat yhteen sointuvin 
äänin ”Nousta sain aamuun”. 

Aino-Kaisa Asikkala luki ot-
teen Korkeasta veisusta. 
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Karhupajan nuoret opiskelusuuntia kartoittamassa

Ensi kevään yhteishaku kou-
lutuspaikkoihin lähestyy 
kiitävää vauhtia. Jatkuva 
opiskeluun haku-, oppiso-
pimuskoulutus- ja koulutus-
sopimusmenetelmät ovat 
nykyään mahdollisia koko 
vuoden ajan. Tietoja edellä 
mainituista saa oppilaitok-
sista, TE-toimistosta ja useil-
ta muilta tahoilta, joiden toi-
minta suuntautuu nuorten, 
aikuistenkin, opintoihin ha-
kemisessa. Karhupajan yk-
silövalmennus on yksi täl-
lainen neuvova ja auttava 

toimintamuoto.
Karhupajan ja seinät-

tömän pajan nuoret saivat 
mahdollisuuden käydä tu-
tustumassa OSAO:n Mu-
hoksen yksikön koulutus-
tarjontaan. Opinto-ohjaaja 
Timo Mikkonen kertoi op-
pilaitoksen opiskelutar-
jonnasta ja esitteli opiske-
lupaikat. Muhoksella on 
mahdollisuus opiskella ja 
suorittaa tutkinnot auto-, 
metsä-, maatalousyrittäjä-, 
kokki-, pienkonekorjaaja- ja 
eläintenhoitaja-aloilta. Kak-

Muhoksen OSAOLLA tutustuttiin maansiirtokeneiden simulaattoreihin.

Ajoneuvoasentajatutkinnon opiskeluympäristöä Muhok-
sen OSAOlla. 

Muhoksen eläintenhoitajien 
opiskelukohde Tarantella.

soistutkinnon suorittami-
nen onnistuu näppärästi. 
Eli opiskelija suorittaa am-
matillisen tutkinnon yhtey-
dessä ylioppilastutkinnon. 
Näiden lisäksi Muhoksella 
tarjotaan monenlaista lisä- 
ja täydennyskoulutusta eri 
aloille. Koulutus toteutetaan 
opiskelijan henkilökohtai-
sen suunnitelman mukaises-
ti, jossa otetaan hienosti huo-
mioon aikaisemmat opinnot, 
työkokemus ja harrastuk-
set. Opintoja voi mainiosti 
nopeuttaa suorittamalla ko. 

asiaan liittyvät näytöt. 
Nykyään opintojen ja 

ammattitutkinnon suorit-
taminen on työssäoppimis-
painotteista, joten ei tarvitse 
jättää koulukseen hakemat-

tomaksi sillä perusteella, 
että täytyy istua teoriatun-
neilla vuosikaudet. Ammat-
titutkintoihin saattaa kuu-
lua ansiokkaita lisäetuuksia. 
Esimerkkinä tällaisesta on 

metsäkoneenkuljettajan tut-
kinto, johon sisältyy kuor-
ma-autokortin saantimah-
dollisuus.

Sointu Veivo

Hyvinvointivaliokunta 
kokoontui 1.11. Valiokun-
nan perustaman Kiusaa-
misen vastaisen- työryh-
män puheenjohtaja Taina 
Vainio esitteli valiokun-
nalle työryhmän ideoi-
mia toimintatapoja ja 
menetelmiä kiusaami-
sen ehkäisemiseksi. Tär-
keimmiksi tavoitteiksi 
lasten ja nuorten kiusaa-
misen ennaltaehkäisyyn 
työryhmä näki koulupsy-
kologin viran täyttämisen 
sekä koulunuorisotyönte-
kijän toimen perustami-
sen. Koulunuorisotyön-
tekijän palkkaukseen on 
haettu hankerahaa. Hy-
vinvointivaliokunta oh-
jeistaa kouluja pohtimaan, 
soveltamaan ja ottamaan 
käyttöön työryhmän esit-
tämiä muita menetelmiä. 
Näitä ovat mm. Pudasjär-
ven julistaminen Hyvien 
tyyppien kaupungiksi, jos-
sa positiivisen ilmapiirin 
ja kannustavan opiskelu-
ympäristön edistäjät pal-
kitaan vuosittain. Kaveri-
penkki-sivun luominen, 
jonka kautta voi tutustua 
toisiin oppilaisiin ja luo-
da positiivisia yhteyksiä 
koulun sisällä. Käyntikort-
ti, josta löytyy helposti eri-
laisia nettisivuja, josta op-
pilas saa keskusteluapua 
ongelmiin. Luokkaretkien 
järjestäminen jo 7-8 luokal-
la yhteishengen luomisek-
si sekä luottamuksen ilma-
piirin luomisen koulun ja 
kodin yhteistyöhön.

Suurimpina investoin-
teina 2019 talousarviossa 
ovat Hyvinvointikeskus, 
jäähalli sekä Puikkarin 
korjaustyöt. Myös kan-
salaisopiston toiminnan 
siirtyminen pois vanhasta 
opistorakennuksesta Hir-
sikampukselle aiheuttaa 
kalusto- ja välineistöhan-
kintoja. Kokonaisuutena 
hyvinvointi- ja sivistystoi-
minnan toiminta-alueel-
le kohdistuvien investoin-
tiesitysten suuruus on 2,8 
miljoonaa euroa.

Hyvinvointivaliokun-
ta järjestää torstaina 13.12. 
kaupungintalolla vanhus-
palveluihin liittyvän semi-
naarin teemalla Vanhus-
palvelut tulevaisuudessa. 
Asia on tärkeä kuntalai-
sia läheltä koskettava ky-
symys. Seminaari/kysely-
mahdollisuus järjestetään 
kaikille kuntalaisille avoi-
mena tilaisuutena, jossa 
kuntalaiset pääsevät kysy-
mään ja kuulemaan ajan-
kohtaista tietoa sote-maa-
kunta valmisteluista sekä 
vanhuspalveluiden tule-
vaisuudesta. Asiantunti-
joiksi tilaisuuteen tulevat 
Oulunkaarelta vs. terveys-
palvelujohtaja Matti Vähä-
kuopus, vs. vanhuspalve-
lujohtaja Hannele Pöykiö 
sekä mahdollisesti sote-
projektipäällikkö Anu 
Vuorinen.

Sointu Veivo
valiokunnan 
puheenjohtaja

Hyvinvointivaliokunta 
merkittävien asioiden 

äärellä

EU-paketteja tekoa ja jakoa Suojalinnalla
EU-pakettien jako suoritettiin 
perjantaina 16.11. Suojalin-
nalla. Jaettavana oli 704 ruo-
kakassia, määrältään yli 6000 
kiloa. Ne oli pakattu aiem-
min Karhupajan ja Työpeta-
rin väen toimesta. 

-Vaikka määrä on suurin 
tähän saakka, kaikki ruoka-
kassit oli iltaan mennessä jaet-
tu. Osa kasseista toimitettiin 
jakoon myös seurakunnan 
diakoniatyön kautta, kertoi 
Työpetarin toiminnanohjaa-
ja Tuomo Jokikokko, joka on 
ollut yli kymmenen kertaa or-
ganisoimassa EU-pakettien 
valmistamista ja jakoa.

Paketeissa oli mm. veh-
näjauhoa, hapankorppua, 
maitojauhetta, sian- ja nau-
danlihaa, hernekeittoa, puu-
rohiutaleita, mysliä ja pastaa, 
sekä uutena tuotteena tum-

maa makaronia.
- Tilat ja parkkipaikka Suo-

jalinnalla ovat sopivat tähän 
tarkoitukseen, koska näiden 
tavaroiden säilytykseen pi-
tää olla paljon tilaa, totesi Jo-

EU-ruoka oli pakattu 704 muovikassiin. 

kikokko.
Seuraava EU-pakettien 

jako on huhti-toukokuussa 
ensi vuonna. 

Anna-Riikka Huhta

Tuomo Jokikokko on ollut 
yli kymmenen kertaa orga-
nisoimassa EU-pakettien 
valmistamista ja jakoa

Marika Maijalan ja Juha Virran 
ensimmäinen yhteinen lasten-
kirja Sylvi Kepposen pitkä päi-
vä ilmestyi vuonna 2008. Tä-
män jälkeen he ovat julkaisseet 
useita lastenkirjoja yhdessä. 
Molemmat ovat myös julkais-
seet kirjoja eri yhteistyökump-
paneiden kanssa.  

Virta (s. 1970) työskente-
lee opettajana. Päivätyönsä li-
säksi Juha Virta kirjoittaa las-
tenkirjoja ja toimii musiikin 
parissa. Maijala (s. 1974) työs-
kentelee vapaana kuvittajana 
ja lastenkirjailijana. Hänen ku-
vittamiaan lastenkirjoja on jul-
kaistu Suomen lisäksi lukui-
sissa muissa maissa. Vuonna 
2009 hänelle myönnettiin Ru-

dolf Koivu –palkinto Vauvau-
nia-kirjan kuvituksesta. Hä-
nellä on myös lukuisia muita 
kotimaisia ja kansainvälisiä 
palkintoehdokkuuksia, ja hä-
nen töitään on valittu useisiin 
näyttelyihin. Tänä vuonna hä-
neltä ilmestyy ensimmäinen 
lastenkirja, jossa hän toimii 
myös kirjoittajana.  

Marika Maijala ja Juha 
Virta kertovat monipuoli-
sesti työstään Pudasjärven 
kirjastossa avoimessa yleisö-
tilaisuudessa torstaina 29.11. 
kello 17.30 lähtien. Keskiviik-
kona 28.11. he esiintyvät Hir-
sikampuksen yläkoululaisil-
le ja lukiolaisille varatussa 
tilaisuudessa sekä osallistu-

Kirjailijavieraita: 
Marika Maijala ja Juha Virta vierailevat Pudasjärvellä 

Etana Editions Marika Maijala ja Juha Virta
vat kirjalahjoitustapahtumaan 
Pudasjärven neuvolassa. Kir-
jalahjoitustapahtuma on yksi 
paikallisista hankkeista, jotka 
saivat rahoitusta keväällä 2018 
Pudasjärven Osuuspankin Sa-
dasta toiselle –juhlarahastos-
ta. Hankkeen ansiosta Pu-

dasjärven neuvolasta jaetaan 
vuoden 2019 aikana kullekin 
2-vuotistarkastuksessa käy-
välle lapselle oma kirja. Kirjak-
si valikoitui Virran ja Maijalan 
yhteisteos Numerosoppa.

Outi Nivakoski
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Kipinässä urheilukentän 
kunnostukseen polttava tarve
Kipinän kyläseuran hallitus 
on erittäin tyytyväinen sii-
hen, että kyläläisten määrä 
läntisen Pudasjärven alueel-
la on kasvanut. Tämä nä-
kyy myös Kipinän kyläkou-
lulla, jonne kaupunki tekee 
paraikaa tärkeää investoin-
tia laajentamalla kyläkou-
lua. Samalla kyläseuran hal-
litus on kuitenkin erittäin 
huolissaan nykyisen urhei-
lukentän kunnosta ja käyt-
töturvallisuudesta. Koulun 
urheilukenttä olisikin tärkeä 
uudistaa samalla, kun kou-
lun tiloja laajennetaan.

Urheilukenttä on tärkeä 
välitunti- ja koululiikun-
nan harrastusalue. Sitä voi-
daan käyttää myös kyläläis-
ten liikuntapaikkana, mikäli 
se on asianmukaisessa kun-
nossa. Nykyisellään urheilu-
kenttä ei pehmeästä pohjas-
taan johtuen ole turvallinen 
käyttäjilleen. Lisäksi urhei-
lukentällä ei ole esimerkiksi 

kunnollista pituushyppy- tai 
kuulantyöntöpaikkaa.

Lisäksi kyläseura toivoo, 
että koulun ympärille raken-
nettu valaistu latu otettaisiin 
parempaan käyttöön. Sitä 
pidetään talvisin auki, mut-
ta käytännössä baana on lii-
an kapea aikuisten luiste-
luhiihdolle. Urheilukentän 

uusimisen yhteydessä voi-
taisiin uudistaa myös hiih-
tolatua kyläläisten ja lähel-
lä asuvien naapurikyläisten 
hiihtäjien iloksi.

Kyläseuran hallitus toi-
voo, että lapsilla olisi mah-
dollisuus turvallisiin liikun-
takokemuksiin välitunneilla, 
liikuntatunneilla sekä kou-

lun jälkeen yhdessä muiden 
kyläläisten kanssa. Sen mah-
dollistamiseksi urheiluken-
tän kunnostaminen on vält-
tämättömyys.

Sanna Parkkila, p.
puheenjohtaja, Kipinän 
kyläseura

Läntisen Pudasjärven alueella asukkaiden määrä on kasvussa. Tämä näkyy myös Kipinän 
kyläkoululla, jonne kaupunki tekee laajennus investointia.

Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Me kolme lenkkeilimme nyt syksystä asti niin, että ensin 
käytiin pikku lenkki kolmestaan, jätimme Zorro papan 
kotiin nameja syömään ja kävin Lahjan kanssa sitten pi-
temmän lenkin. Se oli kyllä tosi ihanaa, me kahdestaan. Ja 
minun tassut sai mennä niin nopeasti kuin halusin.  Iltai-
sin (ja joskus päivälläkin) olen aina halunnut mennä Lah-
jan syliin ja olen jopa ottanut joskus nokosetkin siinä. Ja 
muutenkin olen halunnut aina kotona olla emäntäni vie-
rellä ja lähellä. Hellyydenkipeä kun olen ollut aina. Ja olen 
kulkenut aina perässä huoneesta toiseen, emäntä kun on 
pitänyt aina olla näkösällä.

Viime viikolla perjantaina Lahja huomasi minusta len-
killä jotain sellaista, että hän soitti Ouluun lääkäriin. Niin 
menimme Ritva ystävämme ja Zorron kanssa illalla sin-
ne. Lääkäri kuvasi ultralla minua ja Lahja tuli jo siitä su-
rulliseksi. Sitten lääkäri tutki yhden näytteeni ja kuultu-
aan tuloksen Lahjaa alkoi itkettää ja sanoi, että nyt on se 
aika, että täytyy päästää irti… Olin emäntäni sylissä ja 
hän silitteli minua hellästi ja puheli, että olen niin rakas ja 
hyvä tyttö ja kuinka hän rakastaa minua yli kaiken. Sitten 
minua alkoi kovasti nukuttaa ja silmäni painuivat pikku-
hiljaa kiinni, emäntäni turvallisessa sylissä. Viimeinen une-
ni siinä. Minä lähdin sitten hiljaa eläinten sateenkaarisillal-
le… En minä olisi halunnut jättää Lahjaa ja Zorroa, mutta 
nyt oli minun aikani lähteä.

Zorron tarinaa
Meillä on ollut surullista nyt. Olen tosi surullisena kävel-
lyt ja etsinyt Niehkaa kotona joka puolelta niin paljon. 
Missä Niehka on? Lahjakin itkee usein. Meillä on iso ikävä 
Niehkuliinia. Kotona on iso tyhjä aukko nyt, kun aina iloa 
ja rakkautta jokaiseen päivään pursuava ystävä puuttuu. 
Heti aamulla herättyä sen häntä aina heilui Lahjalle sän-
gyn vieressä, että ihanaa, kun heräsit. Sitten päivisin leikki, 
touhusi ja kujeili iloisena omia juttujaan.  Sitäkin mietin, 
että kenen vieressä minä nyt nukun, kun ei ole Niehkaa. 
Ja kuka minua nyt takapihalla käydessäni suojelee? Nieh-
ka aina ilmoitti minulle, jos joku menee takapihan takaa, 
minä kun aina muuten pelästyn tosi kovasti sellaisia, kun 
en enää näe niin hyvin. Tarvitsisin Niehkaa vierelleni.

Niehka pyysi, että minä jatkaisin koiran elämää -jut-
tujen kirjoittamista, kun häntä ei ole. Pyysi myös ker-
tomaan lämpimät kiitokset Niehka -juttujen lukijoille ja 
niille, jotka ovat aina vuosien varrella kohdatessa tulleet 
silittämään ja hellimään häntä. Ne ovat tuntuneet niin 
hyvältä pienessä koiransydämessä. Ja kaikille rakkaille ih-
misystäville sydänlämpöiset terveiset ja tietysti omille 
koirakaverille kiitokset kaikista mukavista leikkihetkistä. 
Niehkan tärkein sanoma oli, että pitäkää huolta toisis-
tanne ja antakaa paljon rakkautta toisillenne. Sellaisesta 
Niehkakin oli aina niin onnellinen.

Kirjoitteli
Zorro 

Siniset solmivat vaaliliiton 
Oulun vaalipiirissä Kansa-
laispuolueen kanssa. 

-Uskon vaaliliitolla ole-
van mahdollista saavut-
taa kaksi kansanedustajan 
paikkaa Oulun vaalipiiris-
sä, sosiaali- ja terveysminis-
teri Pirkko Mattila kommen-
toi Sinisen tulevaisuuden ja 

Kansalaispuolueen solmi-
maa vaaliliittoa Oulun pii-
rissä. 

-Tavoitteeni on jatkaa 
hallituksessa käynnistämiä-
ni uudistuksia seuraavassa 
eduskunnassa. Viime viikol-
la valmistui yhdessä työ-
ministeri Jari Lindströmin 
kanssa tilaamani selvitys 

osatyökykyisten tilanteesta. 
Lisäksi sosiaaliturvauudis-
tuksen pohjatyötä on tehty 
jo paljon kuluvalla kaudel-
la. Molemmat ovat kansa-
laisen kannalta valtavan tär-
keitä uudistuksia. Haluan 
olla mukana parantamassa 
osatyökykyisten asemaa, ja 
nykyaikaistamassa ja yksin-

kertaistamassa sosiaalitur-
vaa. Ja tietenkin oman maa-
kunnan puolustaminen on 
aina mielessä. Siinä tärkeim-
mät syyni pyrkiä uudelleen 
eduskuntaan, toteaa muhos-
lainen Mattila.  

Meri Leppänen

Siniset vaaliliittoon Kansalaispuolueen kanssa

Tummuessa illan,  
luona sateenkaarisillan,
kun auringon  
viimesäteet taipuu,
Pieni koira uneen vaipuu.
On päivän leikit jääneet 
taa, se onnellisena  
nukahtaa.
Nähden unta ystävistä, 
rakkaista hetkistä  
yhteisistä.

Niehkan kuulumisia 
viimeisen kerran.

Zorro ja 
Niehka  
olivat 
ylimpiä  
ystäviä.

Laadukkaammat ja yhden-
vertaisemmat palvelut, hy-
vinvointi- ja terveyserojen 
kaventaminen, muuttuvan 
maailman haasteisiin vas-
taaminen ja kustannuskehi-
tyksen hillitseminen – näitä 
tavoitellaan valmisteilla ole-
valla maakunta- ja sote-uu-
distuksella. Päämääränä on 
myös lisätä ihmisten mah-
dollisuuksia osallistua ja saa-
da äänensä kuuluviin omaa 
ja läheisten arkea koskevissa 
asioissa.   

Pohjois-Pohjanmaalla 
on 30 kuntaa, eli enemmän 
kuin missään muussa maa-
kunnassa. Kunnat ovat var-
sin erilaisia niin asukasmää-
rältään, palvelutarpeiltaan 
kuin toimintaympäristöl-
täänkin. Maakunnastamme 
löytyy aitoa maaseutua, pit-
kiä etäisyyksiä, harvaan-
asuttuja alueita ja elinvoi-
maisia kaupunkiseutuja. 
Uudistuksen valmistelutyös-
sä onkin tarpeen huomioida 
Pohjois-Pohjanmaan eri alu-
eiden vahvuudet ja erityistar-
peet. Maakuntamme on väes-
töltään nuori, mutta tilanne ei 
tule pysymään samanlaisena. 
Ikääntyneiden osuus maa-
kunnan asukkaista kasvaa 

huomattavasti tulevina vuo-
sina. Ikäihmiset ovat suuri 
voimavara ja tekemällä oikei-
ta valintoja voimme varmis-
taa toimivat palvelut kaikille 
maakunnan asukkaille myös 
tulevaisuudessa.   

Vaikka uudistukses-
sa moni asia pysyy ihmis-
ten arjessa ennallaan, myös 
muutoksia on odotettavis-
sa. Jatkossa sosiaali- ja ter-
veyspalveluista vastaa maa-
kunta, eikä enää oma kunta 
tai esimerkiksi Oulunkaaren 
kuntayhtymä. Myös työnha-
kijoiden ja yritysten palvelut 
on yhdistetty saman hallin-
non alle maakuntiin. Puhu-
taan kasvupalveluista, joiden 
tavoitteena on edistää alueen 
työllisyyttä ja yritysten kil-
pailukykyä. Uusi maakunta 
on monella tapaa iso toimi-
ja. Uudistuksen myötä kun-
nilta ja kuntayhtymiltä siir-
tyy maakuntaan noin 20 000 
työntekijää ja yli 500 raken-
nusta. Budjetti tulee olemaan 
noin 1,7 miljardia.  

Maakunta- ja sote-uudis-
tuksen valmistelussa eletään 
jännittäviä aikoja. Eduskun-
nassa valiokunnat käsittele-
vät parhaillaan lakipakettia. 
Tavoitteena on, että lait ete-

nevät vielä tämän talven ai-
kana, jotta uudistus voi tulla 
voimaan vuoden 2021 alusta 
lähtien.   

Pohjois-Pohjanmaan eli 
POPmaakunnan valmiste-
lussa keskitytään loppuvuo-
den aikana erityisesti sellai-
siin kokonaisuuksiin, jotka 
on tärkeää tehdä joka tapauk-
sessa riippumatta lakien ete-
nemisen aikataulusta. Tällai-
sia asioita ovat esimerkiksi 
lapsiperheiden palveluiden 
kehittäminen, tilanne- ja tu-
levaisuuskuvatyö sekä kas-
vupalveluiden eli työ- ja elin-
keinopalvelujen pilottien 
valmistelu. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen osalta alu-
eelliset työryhmät ovat työs-
kennelleet keväästä lähtien. 
Aluetyöryhmissä on löydetty 
hyviä käytäntöjä ja uusia yh-
teistyön tapoja, joita otetaan 
jo nyt käyttöön. Valmiste-
lu on edennyt ja etenee POP-
maakunnassa hyvin valta-
kunnallisestikin vertailtuna.   

Oulunkaaren sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat maa-
kuntaan siirtyvä kokonai-
suus, joten kuntayhtymä on-
kin ollut tiiviisti mukana 
valmistelutyössä. Tavoittee-
na on näin varmistaa jouheva 

siirtyminen uuteen maakun-
taan ja viedä viestiä valmiste-
luun mm. hyvistä käytännöis-
tä ja alueen erityispiiteistä. 
Meillä on Oulunkaarella kun-
tayhtymän toiminnan myö-
tä jo hyvää kokemusta kun-
tien välisestä yhteistyöstä 
sote-palveluissa sekä vahvaa 
osaamista esimerkiksi säh-
köisten palveluiden kehittä-
misestä. Digitaalisten palve-
luiden ja teknologian myötä 
osa palveluista voidaan tuo-
da aidosti lähelle asiakasta 
esim. verkkotapaamisten ja 
Omahoito-palveluiden myö-
tä.   

Mittava uudistus edellyt-
tää kaikilta toimijoilta yh-
teistä tavoitetta, asennetta 
ja tahtotilaa. Seuraa ja osal-
listu POPmaakunnan val-
misteluun esimerkiksi kun-
takierroksilla, kuntalais- ja 
yritystapaamisissa, sosiaali-
sessa mediassa ja www.pop-
maakunta.fi-sivustolla! 

Leena Pimperi-Koivisto 
kuntayhtymän johtaja, 
sote-projektipäällikkö, 
Anu Vuorinen kehitys- ja 
resurssijohtaja, sote-
projektipäällikkö 

Oulunkaari mukana rakentamassa uutta maakuntaa  
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Tapio Poijula Pudasjärven Vuoden Yrittäjä

Pudasjärven Yrittäjät ja Pu-
dasjärven kaupunki palkit-
sivat Kuljetusyrittäjä Ta-
pio Poijulan Pudasjärven 
Vuoden Yrittäjänä. Palkin-
to luovutettiin Pudasjärven 
Yrittäjien pikkujoulussa lau-
antaina 10.11. Ravintola Me-
ritassa. 

Tapio Poijula on kasva-
nut pienestä pitäen autojen 
parissa. Hänen isänsä Han-
nes Poijula sai liikenneluvan 
1948 ja siitä lähtien Poijulan 
sukuun ilmaantui useampia 
kuorma-autoilijoita. Tapion 
synnyinkodin Poijulan pi-
hamaalla on liikkunut usei-

ta autoja ja autoilijoita, joihin 
hän pääsi tekemään tutta-
vuutta jo lapsuudessaan.

Alkuaikoina Poijulan 
kuorma-autoilla ajettiin rah-
tia, soraa ja jopa tanssikyy-
tejä. Vuodesta 1962 lähtien 
maanteillä alkoi liikkua mai-
toautoja, jollainen oli Poiju-
lan Hanneksellakin. Hänen 
työuransa oli esimerkillinen 
ja se antoi jälkikasvullekin 
uskoa yrittämiseen kuljetus-
alalla, johon Poijulan veljek-
set Tapio ja Juhani olivat jo 
poikaisina juurtuneet. 

Hanneksen pojat jatkoi-
vat liikennöintiä isänsä kuo-

Palkitsemisen suorittivat Pudasjärven Yrittäjistä puheenjohtaja Tommi Niskanen (vasemmalla) ja kaupunginjohtaja Tomi
Timonen (oikealla). Samalla luovutettiin myös timanttiset yrittäjäristit Reino Alatalolle ja Ahti Nivakoskelle sekä kultainen 
yrittäjäristi Juha Ylitalolle.

Kuljetusyrittäjä Tapio Poijula palkittiin Pudasjärven Vuo-
den Yrittäjänä. leman 1970 jälkeen perikun-

nan nimissä ja perustivat 
avoimen yhtiön 1974. Vel-
jeksillä oli sopimus Kosta-
mus-työmaalle, jossa oli so-
ranajoa vuosien ajan. 

Vuodesta 1981 lähtien 
Tapio Poijula on toiminut 
itsenäisenä kuorma-autoi-
lijana ja työura jatkuu edel-
leen. Kuorma-autolla riit-
ti alkuvuosina työkohteita, 
kuten puunajoa Tauriaiselle 
ja Kontiotuotteelle. Hän laa-
jensi kuljetustoimintaansa 
liikennelupakurssin 1991 jäl-
keen ulkomaille, kuten Ve-
näjälle sekä Ruotsiin ja Nor-
jaan. 

Noin 15 vuotta sitten Poi-

julan taksit alkoivat liiken-
nöidä henkilökuljetuksen 
puolella. Taksitoiminta on 
peruja Poijulanharjulta Eino 
Keskitalolta -50 luvun alku-
puolelta jatkaen useita kym-
meniä vuosia. Einon poika 
Arto Keskitalo jatkoi tak-
sitoimintaa lähes 20 vuot-
ta. Arton siirryttyä vuon-
na 2003 uusille urille, Tapio 
Poijula on jatkanut vuodes-
ta 2004 alkaen Keskitalojen 
pitkään jatkunutta taksiyrit-
täjyyttä. 

Tällä hetkellä on neljä tak-
sia, jotka ovat kuljettaneet ja 
edelleen kuljettavat eri si-
vukylien koululaisia kou-
luihin. Yksi takseista tekee 

sote- ja kelakyytejä. Kuor-
ma-auto ei ole aktiivisessa 
toiminnassa, mutta valmiu-
det ovat vielä voimassa.

Tapio Poijula kertoi pitä-
vänsä taksityöstä, jossa hän 
saa tavata erilaisia ihmisiä ja 
saa tuottaa asiakkaille hyvää 
mieltä kuljetusalalla. Työn-
sä lisäksi hänen harrastuk-
sensakin liittyy autoihin, sil-
lä hän on hankkinut vanhoja 
”automobiilejä”, joita hän 
korjailee ja kunnostaa.    

Tapio on toiminut pit-
kään Pudasjärven Kuorma-
autoilijat ry:n puheenjohta-
jana ja ollut aktiivinen 2017 
ilmestyneen autoilijoiden 
historiakirjan ”Me ajetaan 

vaikka leipiä uuniin” teke-
misessä. 

Poijulan taksit työllis-
tävät Tapion lisäksi kol-
me työntekijää ja jatkossa 
jää nähtäväksi jatkuuko 70 
vuotta jatkunut Poijulan au-
tokuljetusyritys tulevissa su-
kupolvissa. Hänen perhee-
seen kuuluvat vaimo Salme 
ja neljä lasta.

Rauni Räisänen,  
kuvat Matti Räisänen

Pudasjärven yrittäjien syys-
kokouksesta ja pikkujoulusta 
tarkemmin ensi viikon lehdes-
sä, jossa on JouluinenSyöte ja 
Yrittäjä -teema numero.

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä
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Futsalmaajoukkueessa
Suomen futsalmaajouk-
kue puolustaa futsalin Poh-
joismaiden mestaruutta kol-
minkertaisena voittajana 
joulukuun alussa Tanskassa. 
Viisipäiväiseen turnaukseen 
sisältyy neljä kovaa ottelua 
Grönlantia, Ruotsia, Norjaa ja 
Tanskaa vastaan. Turnaus on 
tärkeä osa Suomen valmis-
tautumista MM-karsintoihin, 
jotka alkavat 2019 tammi-
kuun lopussa. Myös U19-fut-
salmaajoukkue leireilee Tans-
kassa turnauksen yhteydessä.

-Joukkueessa ei ole yllä-
tyksiä. Valitsin saman jouk-
kueen, kuin millä pelasimme 
hiljattain Jyväskylässä. Totta-
kai meillä on tarkkailun alla 
uusia nuoria pelaajia ja nä-
emmekin heitä turnauksen 
ohessa kun U19-joukkue pe-
laa tuplamaaottelun Ruotsia 
vastaan, Suomen päävalmen-
taja Mićo Martić kertoo. 

SUOMEN U19-maajouk-
kueen päävalmentaja Kerk-
ko Huhtanen on nimennyt 
joukkueen Ruotsi-otteluihin. 

Joukkueeseen on valittu kent-
täpelaajan paikalle Kuren-
poikien Arttu Niemelä, jolla 
on kaksoisedustus HauPassa 
saadakseen pelata U19 liigaa 
HauPan riveissä. Arttu täh-
tää edelleen myös EM-karsin-
toihin.

Miesten PM-turnauksen 
yhteydessä pelattavat Ruotsi-
ottelut ovat tietysti tärkeä lisä 
U19-futsalmaajoukkueen val-
mistautumisessa kohti maa-
liskuun EM-karsintoja. Ne 
antavat taas ryhmälle nuo-
ria lahjakkuuksia lisää koke-
musta kansainvälisen futsalin 
vaatimustasosta sekä meil-
le valmentajille mahdollisuu-
den testata pelaajia ja jouk-
kueen pelitavallisia valintoja 
maaotteluympäristössä. Maa-
ottelumatka yhdessä A-maa-
joukkueen kanssa puolestaan 
mahdollistaa sen, että nuoret 
pelaajat pääsevät seuraamaan 
miesten maajoukkueen toi-
mintaa kansainvälisessä kil-
pailussa ja valmentajat käy-
mään vuoropuhelua muun 

muassa maajoukkueiden pe-
lillisistä kehitystarpeista, ker-
too Huhtanen.

U19-maajoukkue-ehdok-
kaiden katsastusprosessi jat-
kuu myös Ruotsi-otteluiden 
jälkeen.

-Täytyy tähdentää, että 
näihin maaotteluihin valit-
tiin nyt 12 U19 EM-karsin-
tajoukkueen ehdokasta ai-
empien leiriesiintymisten ja 
syksyn seuranäyttöjen pe-
rusteella. Laajemman maa-
joukkue-ehdokkaiden joukon 
katsastus- ja kehitysprosessi 
kuitenkin jatkuu vielä Ruotsi-
maaotteluiden jälkeen joulu-
kuun UEFA Futsal B -kurssin 
malliryhmäleirillä (20.-22.12.) 
sekä alkukevään maajouk-
kue- ja pelaajakehitystapah-
tumissa ennen lopullisia pe-
laajavalintoja maaliskuun 
EM-karsintoihin, toteaa Suo-
men päävalmentaja Kerkko 
Huhtanen.

Jutun lähde Palloliiton  
nettisivut
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Uusille vauvoille sukkia, lapasia ja kynttilöitä

Pudasjärven kaupunki 
muisti jo kuudennen kerran 
pudasjärveläisiä uusia van-
hempia järjestämällä heille 
torstaina 15.11. Pikku Paa-
valin päiväkodilla tapaami-
sen. Tilaisuuden kohokoh-
ta oli Pudasjärven Maa- ja 
kotitalousnaisten kutomi-
en vauvasukkien ja lapas-

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen esitteli vauvasukkien ja lapasten lahjoituskäytäntöä seitsemän vuoden ajalta. 
Moses Wachira oli ainoa isä, joka oli saapunut tilaisuuteen 
yhdessä vaimonsa Elinan ja lapsiensa Aaronin 2,5 kk ja 
Nooan, ikä 2,5 vuotta. Hän kertoi olleensa myös mukana, 
kun Nooa sai vauvasukat kaksi vuotta sitten. 

Päiväkodin Helmipöllö eskariryhmä esitti laulu- ja leikkiohjelmaa. Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisten kutomat vauvasukat ja lapaset löysivät omistajansa.

ten lahjoittaminen uusille 
vauvoille. Jokainen sai myös 
Kynttilätalon kynttilän. 

Tilaisuudessa puhunut 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi vuoden aikana 
syntyneen noin 60 vauvaa, 
joten saman verran kutsu-
jakin lähti tilaisuuteen. Pai-
kalle oli päässyt vajaa puolet 

kutsutuista. Jotka eivät pääs-
seet paikalle, voivat käydä 
hakemassa vauvojen sukat, 
lapaset ja kynttilät kaupun-
gintalolta. 

Kaupunginjohtaja kertoi 
kaupungin panostaneen lap-
siin ja lapsiperheisiin muun 
muassa lahjoittamalla vau-
varahaa vuodesta 2009, jol-
loin kaupunki täytti 370 

vuotta. Siitä lähtien 370 eu-
ron vauvarahaa on nostet-
tu joka vuosi eurolla. Viime 
vuoden Suomi 100-vuoden 
kunniaksi tämän vuoden 
vauvaraha nostettiin 100:lla 
eurolla ja oli nyt 479 euroa. 

Pudasjärven Maa- ja koti-

talousnaisten toimintaa esi-
tellyt Ritva Kinnula ja Maila 
Sankala kertoivat, että naiset 
ovat valmiina edelleen kuto-
maan sukkia ja lapasia kau-
pungin ostamista langoista 
tulevien vuosienkin tarvetta 
ajatellen. 

Tilaisuuden kunniaksi 
kuultiin myös päiväkodin 
Helmipöllö eskariryhmän 
laulu- ja leikkiesityksiä sekä 
kaikille tarjottiin pulla- ja pi-
parikahvit. HT

Ala-Livon peijaiset Törmäsen hirsipirtissä
Ala-Livon Metsästysseuran 
hirvipeijaiset pidettiin py-
häinpäivänä 3.11. Esko Tör-
mäsen pihapiirin vanhassa 
hirsipirtissä. Hirviporukan 
jäsenet olivat hyvillään, kun 
kaksi vasaa oli kaadettu, ja 
jäljellä oli vielä kolme aikui-
sen hirven kaatolupaa. Tosin 
arveltiin, että nyt tietenkin 
tulee emohirvi vasoineen, 
jolloin ne on jätettävä juok-
semaan. Hirviporukan joh-
taja Esko Törmänen oli eri-
tyisen iloinen ja hieman 
ylpeäkin nuoresta koiras-
taan, kun vasat oli saatu am-
muttua kahdeksan kuukau-
den ikäisen norjanharmaan 

Sahiahon Sakun haukkuun. 
Kaadettujen hirvien li-

hat jaetaan seitsemän osaan. 
Metsällä toki on enemmän 
väkeä kerralla, sillä samasta 
perheestä osallistuu useam-
pia henkilöitä, ilahduttavas-
ti myös nuoria.

Peijaiset ovat kylän suu-
rin tapahtuma vuosittain ja 
siellä käy väkeä 60-70 hen-
keä. Hirvikäristyksestä sekä 
muusta monipuolisesta ruo-
ka- ja kahvitarjoilusta vasta-
sivat Pirjo Tuovila, Sinikka 

Veteläinen sekä talon emän-
tä Irma Törmänen. 

Peijaisten vanhempi väki 
muisteli, kuinka he kävivät 
hirsipirtissä 50-luvulla kou-
lua. Koulun päätyttyä pir-
tissä kokoonnuttiin muun 
muassa pikkujouluihin. Sil-
loin oli kylällä runsaas-
ti asukkaita ja myös nuori-
soa. Törmäsen perhe asui 
pirtissä vuoteen 1983 saak-
ka, jolloin pihapiiriin val-
mistui uusi asuintalo ja pirtti 
jäi kesäasunnoksi ja kyläläis-

ten kokoontumispaikaksi. 
Lämmintä riittää syys- ja tal-
viaikanakin, sillä pirtin suu-
ri uuni on uusittu äskettäin. 

Lähellä vapaa-asunnolta 
peijaisiin saapunut, Oulussa 
asuva, Antti Sipolalla oli äi-
din jäämistöstä valokuva-al-
bumi, joka kiersi peijaisväen 
katseltavana ja josta arvuu-
teltiin, että ketähän kuvissa 
mahtaisi olla ja missä tilan-
teessa kuvat on otettu. 

Heimo Turunen

Antti Sipolalla oli äidin jäämistöstä valokuva-albumi, jon-
ka kuvista toivoi tietoa ja missä tilanteessa kuvia on otettu. 

Eskon kahdeksan kuukau-
den ikäinen norjanharmaa 
Sahiahon Saku haukkuu jo 
hirviä innokkaasti. 

Emäntinä hirsipirtin keittiössä Pirjo Tuovila, Sinikka Vete-
läinen ja Irma Törmänen.

Ala-Livon Metsästysseuran kutsumalle väelle maistui hirvikäristys sekä monipuolinen 
muu ruoka- ja kahvitarjoilu. 
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Seurakuntavaaleissa 11 uutta kirkkovaltuutettua

Tämän vuoden seurakun-
tavaaleissa sunnuntaina 
18.11. Pudasjärven seura-
kunnassa kirkkovaltuusto 
uusiutui melkoisesti, sil-
lä uusia valtuutettuja va-
littiin 11. Ääniharavana oli 
tällä kertaa uutena valit-
tu Timo Lyytikäinen 94 ää-
nellä. Anna-Maaria Jaakko-
la oli viime vaalien tavoin 
kärkikolmikossa, nyt kak-
kosena 66 äänellä. Kolman-
neksi eniten ääniä sai myös 
uusi valtuutettu Elmi Kou-
va, 61 ääntä. Uusina valtuu-
tettuina ovat seuraavat nel-
jä vuotta päättämässä Suvi 
Kipinä, Mervi Kesti, Mir-
ja Viljamaa, Kirsi Alahäivä-
lä, Erkki Honkanen, Mar-
ko Koivula, Jouni Seppälä, 
Jouni Koivukangas ja Jorma 
Alatalo. 

Nykyisistä valtuutetuis-
ta uusivat paikkansa An-
na-Maaria Jaakkolan lisäksi 
Sointu Veivo, Mauno Ruo-
kangas, Seija Perttu, Esko 
Ahonen, Sirkku Fali, Katja 
Särkelä, Terttu Puurunen, 
Marja Lantto, Veli Nikula, 
Eija Ikonen ja Suvi Puhak-
ka. 

Valtuustoon valituista 
naisten osuus hieman nou-
si, koska valituista naisia 
on 14 (ennen13) ja miehiä 9 
(ennen 10). 

Pudasjärvellä kävi ää-
nestämässä 5851 äänioi-
keutetusta 1498 henkilöä. 
Näin äänestysprosentti oli 
huomattavasti maan keski-
arvoa suurempi ollen 25,6 
prosenttia. Siinä oli tosin 
laskua edellisiin vaaleihin, 
sillä neljä vuotta sitten ää-
nestysprosentti oli 27 pro-
senttia. Huomattakoon, että 
äänioikeutettujen määrä oli 
Pudasjärven seurakunnassa 
pudonnut neljässä vuodes-
sa peräti 428 henkilöllä.

Ennakkoäänestyspro-
sentti oli edellisissä vaaleis-
sa 16,6 ja nyt 16,1 eli se säi-
lyi lähes ennallaan. 

Näissä vaaleissa pääsi-
vät äänestämään toista ker-
taa 16-17 vuotiaat nuoret. 
Neljä vuotta sitten heitä oli 
äänioikeutettuina 206, nyt 
186, joista äänesti 28 nuor-
ta eli nuorten äänestyspro-
sentti oli nyt 15,1 prosenttia. 

Näissä vaaleissa oli kol-
me ehdokaslistaa edellisten 

Pudasjärven uusi kirkkovaltuusto: 
KRISTILLISTEN PERUSARVOJEN PUOLESTA
Timo Lyytikäinen yrittäjä 94
Anna-Maaria Jaakkola insinööri (AMK)  66 
Seija Perttu eläkeläinen, sairaanhoitaja  44
Mervi Kesti lasten- ja nuorten erityisohjaaja  42
Mirja Viljamaa yrittäjä  38
Veli Nikula eläkeläinen  32
Suvi Puhakka kotiäiti, yo  27
Jouni Seppälä maanviljelijä  25
Jouni Koivukangas rakennusmies  25
Varalla
Hannele Puhakka suuhygienisti, kanttori 22
Oili Puurunen akateeminen sihteeri 22
Kari Kärki hieroja 21
Joni Vengasaho sahatyöntekijä  20
Eevaleena Luokkanen KK, lastentarhanopettaja  19
Juho Niskasaari eläkeläinen 18
Riina Lauhikari opiskelija 17
Eija Ylikoski varastonhoitaja, perheenäiti 17
Sirpa Nurmela keittiöapulainen  16

KIRKKO KESKELLÄ ARKEA
Elmi Kouva terveydenhoitaja, eläkeläinen 61
Sointu Veivo sosionomi, FM, yksilövalmentaja 51
Esko Ahonen lehtori 43
Katja Särkelä vastaanottovirkailija 42
Marja Lantto maatalousyrittäjä  40
Kirsi Alahäivälä luokanopettaja  37
Marko Koivula toiminnanjohtaja 33
Jorma Alatalo metsätalousteknikko  33
Varalla
Taina Vainio maatilan emäntä 32
Eija Ahonen lähihoitaja  31
Antti Niemitalo yrittäjä  28
Jouni Piri hankintapäällikkö 27
Mirka Pääkkö maatalousyrittäjä, tradenomi 19
Vuokko Loukusa arkistosihteeri 18

TOIMIVA SEURAKUNTA -LÄHELLÄ IHMISTÄ
Suvi Kipinä koulukuraattori  56
Mauno Ruokangas sahatyöntekijä  54
Sirkku Fali sairaanhoitaja 53
Terttu Puurunen apteekkari  44
Eija Ikonen myyjä/eläkeläinen 41
Erkki Honkanen kirvesmies/eläkeläinen 32
Varalla 
Irma Inget opettaja/eläkeläinen 31
Aune Ekdahl yrittäjä/eläkeläinen 25
Pekka Kinnunen liikunnanohjaaja 24
Aino-Kaisa Asikkala eläkeläinen 19
Paula Soronen tarjoilija 15
Päivi Pohjanvesi ohjaaja  11
Kari Stenius osastonhoitaja pv/eläkeläinen 10
Tapio Pohjanvesi kiinteistönhoitaja/eläkeläinen  9
Alpo Ollila rakennusmies  6
Håkan Blomqvist eläkeläinen  3

vaalien tapaan. Rauhanyh-
distyksen lista sai viimeker-
taiseen tapaan yhdeksän 
valtuutettua, Keskustan lis-
ta kahdeksan, jossa nou-
sua edellisiin vaaleihin yksi 
paikka. Pienpuolueet ja jo-
hon listalle kuului myös 
puolueisiin kuulumatto-
mia, olivat sopineet yhtei-
sestä listasta. He saivat nyt 
kuusi valtuutettua, jossa oli 
pudotusta edellisiin vaalei-
hin yksi paikka. 

Heimo Turunen

Vaalilautakunnan sihteeri Keijo Piirainen hoiti myös vaali-
keräystä, jossa varat käytetään lasten ja nuorten sekä nais-
ten koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen Suo-
messa ja kehitysmaissa.

Siiri Orreveteläinen todistamassa, että vaaliuurna on tyh-
jä. Tilanteessa mukana vaalilautakunnan puheenjohtajaTi-
mo Liikanen, sihteeri Keijo Piirainen ja vaalitoimitsija Heik-
ki Turves. 

Varsinaisen vaalipäivän ensimmäinen äänestäjä oli Hilja Rantala. 

Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen alkoi heti sunnuntaimessun jälkeen ja aluksi oli 
myös jonoa.

SEURAKUNTAVAALIT 2018
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Marraskuun kesselikirje
Viime matkalla Vienaan oli omana ajatuksena kysyä yöpaikka 
erään Soija-mummon luota. Kostamuksesta hain ensin Ni-
nan antamat lahjoitukset. Katja oli synnyttänyt poika-vau-
van alkusyksystä. Hän oli Vkontakten kautta pyytänyt vähän 
isompia vaatteita Artemille. Nyt olin niitäkin viemässä. Soitin 
hänelle, mutta ajankohta ei sopinut, joten sovittiin vaatteiden 
tuonti paria päivää myöhemmäksi. Matkalla kohti Lietmajär-
veä yritin soittaa monta kertaa Soijalle. Ei vastausta. Ajattelin 
jo, että mitähän hänelle on tapahtunut. Ettei vaan olisi kaa-
tunut tms? Yleensä Soija soittaa heti takaisin, jos ei satu ole-
maan kännykän lähettyvillä. Kolmannen kerran jälkeen soi-
tin jo hänen hyvälle ystävälleen Ailille Kalevalaan. – Tiedätkö 
mitä Soijalle kuuluu? Hän kun ei vastaa puhelimeen. Onko 
hänelle sattunut jotain? Aili lupasi soittaa hänelle. 

– Jos ei kuulu minulta soittoa sinulle, niin en ole minäkään 
saanut yhteyttä. 

Ailin soittoa ei kuulunut. Lietmajärvellä kävin tarkista-
massa asunnonkin. Oli luuta ovea vasten. 

Kello alkoi näyttää jo puoli kymmentä illalla! Pimiää oli. 
Ajattelin, että ei kai sitä enää kehtaa kenellekään soittaa yö-
paikasta. 

– Jospa ajan Repolan suuntaan jonkin matkaa ja nukun au-
tossa jossain sivutiellä, suunnittelin. Tiksan koulun rehtori Ir-
jakaan ei vastannut, joten aloin kallistumaan autossa nukku-
miseen. Kohta soi puhelin. Irja soitti. Oli tulossa kotiin vasta 
yhdentoista aikoihin. 

– Soija on Tiksan asunnossaan. Soitin naapurille, kertoi 
Irja. 

Olin jo niin monta kertaa soittanut, että ajattelin, että jos-
pa Soija haluaa olla rauhassa. Aili kun muisteli, että Soijalla 
olisi nimipäivät. Pähkäilin, mietin ja huokaisin ylöspäin. 

– No, jospa soitan Tanjalle. 
Puhelin hälyytti…. 
– Straastui Tanja. Eta Ape. Mosha kosti? – Prisaiti, prisai-

ti! – Spasipa, spasipa! 
Niin käänsin autoni kohti Tiksaa. 
Tanjan kotona olemme aiemminkin olleet monta kertaa 

yötä. Kun sain laukkuni pirttiin kysäisin, että missä Tolja on? 
– Hän on Ivanovin alueella tyttäreni perheessä. Hän meni 

sinne jo elokuussa. Opastuu sähkömieheksi, selitti äiti. 
Äidillä oli ikävä poikaansa. 
– Tolja ehkä tulee käymään uutena vuotena. Pitkä matka. 

Kallista matkustaa. Muutakin murhetta äidillä oli. 
– Mitä sinulle kuuluu? 
- Minulta loppui työ koulun vahtina. Olen nyt työtön. 
– Kuinka sinä tulet toimeen? 
– En tiedä? Kerroin tarinaa, että minulla oli aikomus men-

nä Soijan luo. 

– Onneksi Jumala näki, että sinua pitää auttaa. Kesselihän 
maksaa kotimajoituksesta, on suoraa auttamista. Lisäksi toin 
tuliaisiksi elintarvikkeita sekä kirjoitin taloudellisen avustuk-
sen Tanjalle. Aamulla kun heräsin, niin kirjoitin vielä stipendin 
Toljalle. 

– Me olemme antaneet stipendit kesän aikana Mariannalle, 
Katjalle ja Vadimille, niin totta kai myös Toljalle! 

Äiti oli onnellinen ja iloinen kaikesta avusta.
Kesän aikana oli vain muutamia leiripäiviä lapsille mm. Tik-

sassa ja Jyskyjärvellä. Yleensä Tiksan leiripäivä on ollut touko-
kuun lopulla, siirrettiin elokuulle, kun toukokuu oli niin kylmä. 
Edellispäivänä Viktoria-tyttö tuli Soijan kotiin kysymään, mo-
nenko aikaan leiri alkaa! 

Elokuussa taasen lapsia on kylässä vähemmän, osa on met-
sässä keräämässä marjoja. Kantelin tavaroita ja valmistelin lei-
ripäivää. Muutamia lapsia mm Viktoria tuli jo ennen alkamisai-
kaa. Annoin heille pikkutehtäviä. Pojat kokosivat biljardipöydän 
ja osa auttoi tarjoilupöytien kattamisessa. Alun toistakymmen-
tä oli kokonaisvahvuus. Ihan hyvä, vaikka ”lasten iloinen ääni” 
ei ollutkaan nyt niin voimakasta. Alkuhartaudeksi kerroin isä-
ni kuolemasta, kuinka hän ennen kuolemaansa rukoili ja uskoi 
Jeesukseen. Karjalassahan lapsetkin näkevät kuolemaa kodeis-
saan, kun mummo tai pappa tai joku muu läheinen on pirtissä 
kolme päivää ennen kuin haudataan. Jatkoimme yhteislauluilla, 
joita aina laulamme leirin alussa. Tälläkin kertaa salissa kaikui: 
Hän on tääl, hän on tääl, Hän sua tahtoo kohdata… Oli ohjel-
massa monenlaisia kisailuja ja leikkejä. Isommat tytöt Marian-
na ja Katja saivat Kesselin kannustusstipendit opiskelua varten. 

Leiriohjelman eräs vaativimmista kilpailusuorituksista oli 
pitää jalat koholla hiekkapussi toimiessa painona.

Annanari ja Katja saivat leirin aikana Kesselin kannustus-
stipendit 3000 rpl.

Kaikenlaisia vaaratilanteita voi sattua Karjalan teillä. Ohi-
tettuani onnettomuuskohdan vastaani tuli kuusi tukki-
rekkaa. Seuraavana päivänä peräkärry oli jo saatu pyö-
rilleen. 
Katja opiskelee jo toista vuotta Petros-
koissa liikunnan opettajaksi. 

– Tällä rahalla voin maksaa kahden 
kuukauden kulut, iloitsi Katja. 

Marianna taasen aloittaa konditorian 
opiskelut Kostamuksessa.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Senioridiskossa 60-70 luvun tunnelmissa
Moskovan senioridisco lau-
antaina 17.11. veti kiitettä-
västi ulkopaikkakuntalai-

Discolady. Marko Kempeleestä.
Siuruan discoilijat pukeutuneena tilaisuuteen sopiviin 
asuihin.

sia Siuruan työväentalolle 
eli Moskovaan. Discoilijoita 
saapui Kempeleestä, Yli-Iis-

tä ja Ranualta, pudasjärveläi-
siäkin oli paikalla muutama. 
Musiikkia dj:nä tarjoili Kari 
Tykkyläinen ja hoddokit 
valmisti Siuruan kyläporuk-
ka. Tunnelma oli takauma 
60-70-luvulle, pukeutumi-
nen sen myötä. Ainakin ul-
kopaikkakuntalaisiin disco 
kolahti, koska halusivat tul-
la uudestaan tapahtuman 
ainutlaatuisuuden takia. 
Siuruan Kylät järjestäjänä 
palkitsi myös tyylitajuisim-
mat vieraat omintakeisil-
la palkinnoilla ja palkinnot 
menivät Kempeleeseen. Oli 
hauska piristys harmaaseen 
marraskuuhun yleisön sat-
saaminen ajan hengen mu-

kaisiin vaatetuksiin, ihania 
hippejä, Travolta ja mielen-
säpahoittaja, kuin ennen hy-
vään aikaan. 

Kuvat ja teksti KT

Viime viikon lehdessä oli 
Aili Ojalan pakina, josta 
puuttui yksi tärkeä sana 
KIIRE.
Pahoittelemme. Toimitus.

Sinut kohtasin päivinä nuoruuden.
Niin voin sanoa nyt.
Vuosia seittemänkymmentä
luonani olit uskollisesti.
Rinnallani rakennuksilla, 
soilla, pellon raivuussa, 
pirttitöillä, tiskauksissa, 
lattian laasussa, luutuuksissa. 

Leipomassa, pyykillä, vaatteen 
paikkauksissa, ompelussa.
Sairaana väsyn sängyn kannelle, 
muistutit, nouse ylös!

Häpiähän on emännän maata.
Yön tunteinakin herätit.
Juoksepa navetassa, poikiiko lehmä.
Lapsi itkee, korvaani supatit,
kahvin keittoon muistutit. 

Salainen toiveeni oli silloin,
kävisit vieraissa,
jättäsit minut, eroaisit.
Olit vain luonani. 

Nyt olet jättänyt minut, eronnut.
Onnellisena sängyssäni loikoilen
päivälläkin, jos väsyttää.
Et enää kuiskaile, herättele.

Useinhan vielä sinut muistan, 
niin kauan olit luonani.
En kaipaa seuraasi, 
hyvä kun menit pois, 
SINÄ KIIRE!

Aili Ojala

Pois mennyt 
(KIIRE)
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 
€ sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

KUKKAKAUPPOJA JA HAUTAUSTOIMISTOJA

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933
Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925
Wuolijoki Heikki, 
sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo, 
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, 
vakuutus 050 394 9707

Purola Pertti, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Kähkönen Mikko, 
myyntijohtaja 010 257 1921

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN 2h+k 
3 krs, 58,5 m2, 

Naamangantiellä. 
Hyväkuntoinen, kalustettuna, 

vähän asuttu, kylpyhuone 
remontoitu, heti vapaa. 

P. 0400 944 615.

VUOKRATTAVANA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 1 h+k 42 m2, 1 h+k 25 
m2. P. 0400 512 997.

KENWOOD CHEF yleiskone 
lisälaitteineen. 5 l  taikinakulho, 
vatkain ja sekoitin. Lihamylly 
(käyttämätön), tehosekoitin 
(käyttämätön), vihannesleikkuri 
(käytetty), ohjekirja, 50 €. 4 kpl 
polkupyörän 28 tuuman nasta-
renkaita, josta 1 uusi. yht. 10 €. 
P. 050 559 9066.

Myytävänä kuivia n. 33 cm koi-
vuhalkoja n. 15 heittokuutiota, 
p. 040 509 7278.

Jupiter ”mummo” polkupyörä 
28”. Opel Zafira henkilöauto. 
Nyt joulutunnelma hintaan. P. 
040 504 2814.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Parempi huominen la 24. 11. klo 14. Pudasjärven tori, Puistotie 2. 
Kauppojen ylijäämäruoan jako Karhupajalla ma 26.11. klo 9-9.30 Karhupaja, Teol-
lisuustie 12
Jukka Niemelä Energiaa Vikisijän Virsikirjasta, ma 26.11. klo 16-18, Pudasjärven 
Kirjakauppa, Kauppatie 3.
Kari Holma, Koillismaan kirkot. Kertomuksia kirkkorakennuksista ja taidenäyttelyn 
avajaiset ti 4.12. klo 16.30. Pudasjärven Kirjakauppa, Kauppatie 3.
Pudasjärven Invalidien pikkujoulu, ke 5.12. klo 14 - 17 Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Joulumyyjäiset la 8.12. klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.

Sarakylän metsästysseuran 
HIRVIPEIJAISET 

Sarakylän koululla su 25.11.2018 
klo 11-13. Lopuksi hirvenliha huutokauppa.

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset perheineen tervetuloa! 

(Pintamontie 321).la 24.11. klo 21.00–01.00.

TanssiT 

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

PinTamolla
 TanssiTTajana 

 merja juuTinen
yhTyeineen

TerveTuloa!

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN KAKSI METSÄTILAA  
PUDASJÄRVELLÄ

Kohteet on ulosmitattu ja ne myydään internet- huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla 23.11.2018 alkaen.
Kohdenumero 1117891: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Vir-
tala-niminen kiinteistö RN:o 93:4, kiinteistötunnus 615-404-93-4.
Tilan pinta-ala on 46,52 ha. Laaditun metsäarvion mukaan tilan 
pinta-alasta on metsämaata noin 45,2 ha ja tilan arvioitu aines-
puun määrä on 30 m3. Huutokauppa päättyy 10.12.2018 klo 18.00 
tai kolme minuuttia esitetyn viimeisen tarjouksen jälkeen.
Kohdenumero 1117985: Pudasjärven kunnassa sijaitseva He-
rukkala-niminen kiinteistö RN:o 93:5, kiinteistötunnus 615-404-
93-5. Tilan pinta-ala on 49,29 ha. Laaditun metsäarvion mukaan 
tilan pinta-alasta on metsämaata noin 39,3 ha ja tilan arvioitu ai-
nespuun määrä on 108 m3. Huutokauppa päättyy 11.12.2018 klo 
18.00 tai kolme minuuttia esitetyn viimeisen tarjouksen jälkeen.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies  
Ritva Honkanen puh. 029 562 8425 tai internet www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Tilaisuudessa palkitaan futsal- ja 
jalkapallokausina sarjatoiminnassa 

mukana olleet pelaajat.

FC Kurenpoikiem futsalkauden 
2017-2018 sekä 

jalkapallokauden 2018

PÄÄTÖSTAPAHTUMA

Tervetuloa!

 Tuomas Sammelvuo -salissa 
ti 27.11.2018 klo 18.00 alkaen.

Ervastinseudun 
Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
la 1.12. klo 11-14 

Hankasarven Metsästysmajalla. 
Arvontaa, lopuksi huutokauppa.

Maanvuokraajat, kyläläiset ja 
jäsenet perheineen tervetuloa! Johtokunta

KOSKENHOVILLA SU 2.12.2018 KLO 13.00.
ESILLÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT.

JOHTOKUNTA KOKOONTUU KLO 12.00.
TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N
SYYSKOKOUS

Sotkajärven metsästysseuran
HIRVIPEIJAISET 

Hirvaskosken koululla 
lauantaina 24.11.2018.

Kutsumme maanvuokraajat, 
jäsenet ja kyläläiset syömään.
Käristystä tarjolla klo 15-17.

Lopuksi huutokauppa ja arvontaa.
Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 25.11 klo 13  Juan Castillo
Su 2.11 klo 13  Jouni Vikström
Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

lauantaina 1.12. klo 13 alkaen 
Liepeen pappilassa. 

Joulukinkkuarpajaiset!
Lapsia tervehtimässä ja lahjapussukoita 

jakamassa käy joulupukki. 

JOULURUOKAILUN

MTK- Pudasjärven johtokunta

Pudasjärven tuottajayhdistys tarjoaa 
jäsenilleen perinteisen 

Tervetuloa aloittelemaan 
joulun odotusta!

16. PUDASJÄRVEN
  KIRKKOMUSIIKKI-
     VIIKKO

23.11. – 2.12.2018

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

OHJELMA
pe 23.11 klo 19 Banduristitrio Orianan Seurakuntakoti
  konsertti Ohjelma 10€
su 25.11. klo 18 Suomalainen messu Seurakuntakoti
  Vox Margarita 
  Markku Kemppainen, laulu, 
  Sari Turunen, kantele,   
  Aira Siuruainen-Kalliola, kontrabasso,  
  Keijo Piirainen, piano ja kuoronjohto, 
  juontaa Marko Väyrynen.
ma 26.11. klo 19 Konsertti   Seurakuntakoti
  Kansalaisopiston oppilaat 
ke 28.11. klo 19 Hengellisten toivelaulujen  Seurakuntakoti
  ilta
to 29.11. klo 19 Sarakylän kappelikuoron Sarakylän kappeli
  20 -vuotiskonsertti   
  johtaa Keijo Piirainen
pe 30.11. klo 19 Baritoni Juhani Alakärpän  Seurakuntakoti
  ja pianisti Juho Alakärpän  Ohjelma 10€
  -Ihmeellinen armo- konsertti 
su 2.12. klo 14 Oulu Sinfonian jousikvartetin Kirkko
  ja Pudasjärven kirkkokuoron Ohjelma 10€
                             konsertti
  johtaa Jukka Jaakkola
  Tervetuloa!

Tervetuloa!

KANSANEDUSTAJAEHDOKAS VESA RIEKIN 
VAALITILAISUUKSIA PUDASJÄRVELLÄ 2018

Pe 23.11.  Puhos, kylätalo Möykkälä, alkaen klo 19.00
Su 25.11.  Kunnallisjärjestön syyskokous kaupungin- 

talolla, ke-ehdokas Vesa Riekki paikalla
Ti 27.11.  Hirvaskosken koulu, alkaen klo 18.00
To 29.11.  Siurua, Työväentalo Moskova, alkaen klo 18.00
Su 2.12.  Sarakylä, Piipposen kota, alkaen klo 16.00
Ma 3.12.  Aittojärvi - Kyngäs, Ylikosken Pirkan ja  

Eijan kodissa, alkaen klo 18.00
Ke 5.12.  Syötekylä, Aten kota, alkaen klo 18.00
La 8.12.  Sarakylä, Rytingin kauppa, alkaen klo 12.00
Ma 10.12.  Vesan vaalituvan avajaiset Kurenalla klo 15.00
To 13.12.  Livon koulu, alkaen klo 18.00
La 15.12.  Oulun Rotuaari, klo 12.00

Kalevi Pynssi uusi 
nuorisotyöntekijä

Kalevi Pynssi uusi nuoriso-
työntekijä

Pudasjärven kaupungille on 
valittu uusi nuorisotyönte-
kijä Kalevi Pynssi. Kalevi on 
koulutukseltaan yhteisöpe-
dagogi.

- Lehti-ilmoituksen pe-
rusteella hain opiskelemaan 
Haapavedelle täysin uutta 
alaa, enkä ole katunut päi-
vääkään, toteaa Kalevi Pyns-
si. Nuoriso- ja vapaa-ajan-
koulutusohjelma tuntui 
mielenkiintoiselta, ja sitä se 
olikin.

Pudasjärvelle Pynssi 
haki, koska täällä oli vaki-
nainen nuorisotyöntekijän 
paikka avoinna. Pudasjär-
ven alueella on myös erin-
omaiset ulkoilumaastot, jos-
sa voi viettää vapaa-aikaa, 
joten päätös laittaa hakemus 
oli helppo.

Pynssin tavoitteena on 
tarjota kanavia nuorten vai-

kuttamiseen sekä palvelui-
ta ja toimintoja virikerikkaan 
vapaa-ajantoiminnan suun-
nitteluun ja toteuttamiseen 
yhdessä nuorten, nuoriso-
toimen ja yhteistyökump-
paneiden kanssa. Pynssin 
tavoittaa Pudasjärvellä pu-
helimitse, henkilökohtaisesti 
tapaamalla nuokkarilla sekä 
jalkautuen eri puolilla paik-
kakuntaa. 

SYYSKOKOUS
su 9.12.2018 klo 17 

virkistysuimala Puikkarissa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Pudasjärven 
Urheilijat ry:n

Ilmoitusaineisto toimitukseen ma 26.11.2018

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti
ILMESTYY V POIKKEUKSELLISESTI 

VIIKOLLA 48
TORSTAINA 29.11.2018!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

SYÖTTEEN VESI- JA VIEMÄRILAI-
TOKSEN TAKSAT 1.1.2019 ALKAEN
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.11.2018 
vahvistanut Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen tak-
sat 1.1.2019 alkaen.

Taksat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin 
internet-sivuilla www.pudasjarvi.fi sekä kaupungin 
asiakaspalvelupisteessä.

Pudasjärvi 16.11.2018 
Kaupunginhallitus

Puikkarissa pidettiin uinti-
jaoston syyskuun uintikisat 
sunnuntaina 30.9. Osallistu-
jia oli yhteensä 16.

Mukaan mahtuu uusia 
uimareita ja tiedoksi kaikil-
le, että kisat ovat avoimet, 
joihin saa osallistua, vaik-
ka ei kuulukaan vielä uinti-
jaostoon. Jaoston toimintaan 
pääsee mukaan osallistu-
malla kisoihin. Osallistumi-
nen oikeuttaa yhteen ilmai-
seen uintikertaan viikossa ja 
ajan saa päättää itse, milloin 
parhaiten sopii ohjelmaan. 
Äskettäin päättyneeseen las-
ten tekniikkauimakoulu, 
osallistui 10 lasta. Kevään ai-
kana järjestetään uimakoulu 
pienemmille. 

Syyskauden viimeiset ki-
sat uidaan su 2.12 klo 17 ja 
samalla pidetään kauden 
päätöstilaisuus. Tervetuloa 
kaikki entiset ja uudet uima-
rit! Osallistuminen on mak-
sutonta ja ilmoittautuminen 
tapahtuu Puikkarin palvelu-
pisteessä ennen kisoja.

Puikkarissa uintikisat

Kuopusjärven metsästysseu-
ran perinteitä kunnioittavat 
ja lämminhenkiset 49.   hir-
vipeijaat vietettiin Metsä-
län kylätalolla, Metsäpirtillä 
lauantaina 17.11. Paikalle oli 
kokoontunut yhteiseen ta-
pahtumaan perinteisen run-
saasti väkeä. Metsästäjien li-
säksi mukana oli kyläläisiä, 
mökkiläisiä sekä maanvuok-
raajia puolisoineen ja ystävi-
neen.

Metsästyksenjohtaja Mat-
ti Vähäkuopus, joka kylän 
puhuttelutavan mukaan, 
tunnetaan ”Hituran Matti-
na”, avasi tilaisuuden lep-
poisesti kertoen seuran met-
sästyksen periaatteista ja 
velvoitteista.

-Pyynti aloitettiin lauan-
taina 14.10. Ns. peltohirvi-
en pyyntiajan koiran omis-
tajat saivat opettaa, reenata 
ja kuntouttaa koirilleen val-
miuksia toimia syksyn met-
sästyskoitoksessa. Seuran 
kannalta ratkaisu oli hyvä, 
koska ei ole vielä kylmäti-
loja riiputussäilytykseen ja 
olihan syyskuun alkupuoli 
normaalia lämpimämpi.

 -Jahdin onnistuimme to-
teuttamaan suositusten mu-
kaisesti – kaadoimme kuusi 
aikuista ja neljä vasaa. Kaik-
ki kaadot tehtiin koirahau-
kuntaan. Toki teimme myös 
vielä perinteisiä passitusajo-
ja mies- ja koira-ajoilla.

- Hirvikanta on ollut mie-
lestämme hyvä, koska vasat 
saimme kaadettua tänä kau-
tena, kun vielä oli kolme ai-
kuista ampumatta. Yleensä-
hän muina vuosina vasajahti 
on jatkunut pitempään. 

Metsästyksenjohtaja 

osoitti myös kiitoksen sanat 
kaikille yhteistyötahoille. 

-Tämä perinteinen tilai-
suus on tarkoitettu kiitoksek-
si teille kaikille, jotta olemme 
voineet onnistuneesti vie-
dä maaliin tämänkin vuo-
den hirvijahdin. Kyllä kii-
tos kuuluu emännillekin, 
jotta olemme voineet har-
rastaa ja nyt saamme naut-
tia tekemästänne tarjoilusta 
ja onnistuneesta tilan laitos-
ta juhlistamassa päiväämme.  
Pääemännän, metsästäjäseu-
rueeseemme kuuluvan, Val-
ma Lasanen ohjauksessa ja 
johdolla on emännät tehneet 
jälleen tarjottavan hirvikäris-
tyksemme. 

Yhteislaulun jälkeen aloi-
tettiin nauttimaan tarjoiluis-
ta ja viettämään kiireetöntä 
yhteistä marraskuun lauan-
taipäivää tuttuja tavaten ja 
kuulumisia vaihtaen. Jos ei 
tunnettu - ketä nuo ovat - 
kysymällä ja esittelemällä ra-
kennettiin tuttavuutta ja yh-
dessäoloa. 

Perinteisellä tavalla val-
mistettua hirvikäristystä riit-
ti kaikille ja lopuksi sitä sai 
ostaa ”tasarahalla” mukaan-
sakin.

Ennen kahvia suoritettiin 
myytyjen arpojen voittojen 
jako arvuutellen, ketä tänä 
vuonna arpaonni suosii yllä-
tyspaketilla.

Peijaisten jälkeen suoritti 
metsästysporukka ”tasaus-
lihojen jaon” ja katsottiin tä-
män vuoden metsästys on-
nistuneesti päättyneeksi. 
Metsästysseura kiittää pei-
jaisissa mukana olleita. Teit-
te päivästä onnistuneen! 
O.K/J.S

Kuopusjärven metsästysseuran  
49. toimintavuoden hirvipeijaat

Valman johdolla emännät valmistivat lauantain tarjoilut val-
miiksi hautumaan.

Metsästyksen johtaja, Hituran Matti avaa tilaisuuden ja pää-
emäntä Valma Lasanen ja käristyksen jakajat Jukka Särke-
lä ja Paavo Vähäkuopus odottavat, että pääsevät suoritta-
maan tehtäväänsä. 

Tasainen puheen sorina kuului pöydistä – kerrottiin kuulu-
misia ja odotettiin tilaisuuden avausta. 

Käristys maistuu.

Lukijan kynästä

Pudasjärven kaupungin kaavamuutoshakemus on esimerkillis-
tä tien raivaamista uudelle tuotannolle ja hiilinielun lisäämiseksi. 

Viimeviikon Pudasjärvi-lehdestä luin, että Pudasjärven Vuok-
ratalot on valmistellut Kurenalan keskeiselle paikalle rakentaa 
nelikerroksisia hirsitaloja. Kaavamuutoshakemus on merkittävä 
päänavaus kaupunkirakentamisessa. Hirsirakentaminen on to-
dettu vähäpäästöisemmäksi rakenteeksi ja myös terveellisim-
mäksi asukkaille. Kontiotuotteen merkittävät uudet investoin-
nin (mm. painumaton hirsi) saa hyvän referenssin ja avauksen 
kaupunkiin, useampikerroksiseen hirsirakentamiseen. Pudasjär-
vi Hirsipääkaupunki osoittaa nimensä veroista toimintaa.

Timo Tiirola

Kaupungilla nimensä 
veroista toimintaa

Tulokset 
Tytöt 4v. Vapaa 10m 1. Ma-
rianne Kaukko 23.0, Pojat 4v. 
Vapaa 10m 1. Aappo Piri 22.52. 
Iiro Piri 24.4, 3. Luukas Kumpula 
29.7. Pojat 5v. Vapaa 10m 1. 
Eemeli Ylilehto 34.1. Tytöt 8v. 
Vapaa 25m 1. Neela Puominen 
35.0, 2. Ellen Kumpula 35.2, 3. Ii-

ris Piri 35.9. Pojat 9v Vapaa 
25m 1. Jere Kaukko 21.3, 2. An-
ton Kumpula 27.0. Tytöt 10v. 
Vapaa 25m 1. Sara Leino 23.8, 
2. Miila Puominen 27.7.  Pojat 
10v Vapaa 25m 1. Elias Yli-
lehto 24.0.  Tytöt 10v Selkä 
25m 1. Sara Leino 26.8.  Tytöt 
11v. Vapaa 25m 1. Ronja Yli-

lehto 22.3.  Tytöt 12v. Vapaa 50m 
1. Venla Leino 44.1.   Tytöt 12v 
Selkä 50m 1. Venla Leino 52.1 
Tytöt 12v. Rinta 50m 1. Ven-
la Leino 58.6. Tytöt 14v. Va-
paa 100m 1. Sofia Harju 1.40.0. 
Tytöt 14v. Selkä 50m 1. So-
fia Harju 58.9. Tytöt 14v. Rin-
ta 50m 1. Sofia Harju 58.2.

KIRJASTOSSA EI PALVELUAUKIOLOA 
PERJANTAINA 23.11.
Omatoimikirjasto käytössä klo 8 - 20.

Myös kirjastoauto pois normaalilta reitiltä.

Syynä henkilöstön virkistyspäivä.

Pudasjärven kaupunginkirjasto

PUDASJÄRVI.FI
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Joulutori

Iijokiseutu tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

Myytävänä 
KAHVIA, 
LÄTTYJÄ,

MAKKARAA

Järjestäjät:

Kurenalan kyläyhdistys Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven
kaupunki

Tervetuloa!

Perjantaina 30.11. Pudasjärven torilla

Alkaen klo 16.00
Tervetuloa myymään ja 
ostamaan käsitöitä, leivonnaisia, 
lahjatavaroita, joulukoristeita ym.
Myyntipaikka valmiina, 5€/pöytä.
Pöytävaraukset Kerttu Simulta 
p. 040 730 9481 ti 27.11.2018 mennessä

Joulun avaus

TULE 
AISTIMAAN

JOULU-
TUNNELMAA

·  Jouluvalot syttyvät
·  Kaupungin tervehdys
·  Seurakunnan tervehdys
·  Lapset esittävät jouluista  

musiikkia ja ohjelmaa
·  Jouluarpa-arvonta
·   Joulupukki saapuu Korvatunturilta

Klo 18.00-18.30

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

PERUSPESU

25€
ALKAEN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
ALKAEN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

AUTOKOHTAISESTI RÄÄTÄLÖIDYT 
AUTONHOITOPALVELUT:

KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TEHOPESU 
+ VAHA

60€ALKAEN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

KESTO-
PINNOITUKSET

200€ALKAEN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

SISÄPESU
● imurointi
● lasien sekä 

muoviosien 
puhdistus/ 
kiillotus 60€

ALKAEN

SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU

150€
ALKAEN

● sisäpesu
● istuimien pesu  

painehuuhtelulaitteella

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
ALKAEN 65€

ALKAEN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

● kumimattojen 
pesu

● yksi- ja moniasteisina

A.

B.

C.

D.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

LAATUMERKEILLÄ METSÄÄN
MS 201 CM

● 3,9 kg
● 1,8 kW / 2,4 hV
● 35,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

ERGOSTART-KEVYT-
KÄYNNISTYS MALLI 

759€

699€

KEVYT 
VOIMANPESÄ

MS 241 C M
● 4,5 kg
● 2,3 kW / 3,1 hV
● 42,6 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

599€

METSIEN 
MONITOIMI-

KONE

MS 261 C M  
● 4,9 kg
● 3,0 kW / 4,1 hv
● 50,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

699€

KUUSIKON 
KAUHU

MS 231
● 4,8 kg
● 2,0 kW / 2,7 hv
● 42,6 cm3 

399€

PIKKUJÄTTI

FS 460 C EM K 
● 8,4 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 45,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Plus 

ammattivaljaat

899€

VAHVA 

RAIVAUSSAHA 

VAATIVAAN 
MAKUUN 

FS 410 C EM K 
● 8,4 kg
● 2,0 kW / 2,7 hv
● 41,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Plus 

ammattivaljaat

799€

TÄYSI-
VERINEN 

METSÄRAIVURI 

ISOILLA 
OMINAI-

SUUKSILLA

543 XPG 
Lämpökahvakone kylmän hinnalla!
● 4,5 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 43,1 cm3

● metallirunko

599€

KEVYT 
TEHO-

PAKKAUS  

RAJOITETTU 
ERÄ!

550 XP  
● 4,9 kg
● 2,8 kW / 3,8 hv
● 50,1 cm3

● AutoTune
● metallirunko

749€

VOIMANPESÄ 

545 FX AUTOTUNE
● 8,2 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 45,7 cm3

● AutoTune
● Balance XT ammattivaljaat

849€

AMMATTI-
TASON  

METSÄRAIVURI

AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

KEMIKAALEJA 
LAAJA 

VALIKOIMA!

NYT UPO 
KODINKONEET 

MEILTÄ!

NYT 
EDULLISET

JOULULELUT 
MEILTÄ!

VIELÄ LAAJA 
VALIKOIMA 

TALVI-/
JOULUVALOJA!

NYT KILO-
PULTIT JA
-RUUVIT
MEILTÄ!

SÄHKÖKAAPELI
MMJ 3x1.5 S, 50 m

39,-

KLAPISIRKKELI 
XW 112
valmiiksi koottuna

279,-

KLAPIKONE 
AWD O52J

269,-

Asseri MOOTTORI-
JÄÄKAIRA 150 mm

299,-

Harvia M3 
PUUKIUAS

299,-

Harvia 20 EsPro 
PUUKIUAS 
etuvesisäiliöllä

499,-

VALMISPIIPPU 
2,5 m

299,-

PIIPPU-
VESISÄILIÖ 
25 l

199,-


