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Iijoen Taiteilijoilla 
nettimyyntinäyttely 

s.  4

Virtuaaliset 
Yrityspäivät Pudasjärven 
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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI www.pudasjarvilehti.fi
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ToiseT lasiT

 –50 %
iTselle Tai KaVeRille

Lisäksi

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai paket-
tihinnoiteltuihin tuotteisiin. 50 %:n alennus myönnetään asiakkaan valinnan mukaan 
joko kehyksistä tai linsseistä. Mikäli linssit halutaan omiin kehyksiin,  peritään lisäksi 
hiontamaksu 50 €. Silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinko lasit voimakkuuksil-
la –50 %, alennus edullisemmasta parista. Tarjous on voimassa 28.2.2021 asti. 

ilMaiNeN oPTiKoN NÄÖNTUTKiMUs silMÄlasieN osTaJalle
VaRaa aiKa www.silMÄaseMa.Fi Tai 
soiTa 08-822 416. ToRiTie1, PUDasJÄRVi            

0€

–50 %

Kaikki 
liNssiT Tai 
KeHYKseT

PUoliTiMMe 

*Rela Tabs + D sisältää maitohappobakteerin lisäksi D-vitamiinia,
joka edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

MAITOHAPPOBAKTEERI. KOKO PERHEELLE.

Vahvaa

vastustus-

kykyä* 

LIITY

RELA-
KLUBIIN!

relaklubi.fi

Kampanjapakkauksessa
NYT 33 % ENEMMÄN!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.
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Rela tabs
30+10 tabl.

15,90€
(norm. 17,73 € / 30 tabl.)

Tarjoushinta on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää.

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

Tarjoukset on voimassa 28.2.2021 saakka.
6990

1-.

6990 6990
Koot: S-XXL Koot: S-XXL

TALVITAKKI 
PROF 

HI-VIS 
ORAnSSI

TALVITAKKI 
PROF 

HI-VIS 
KELTAInEn

TALVI-
HOUSUT 

PROF 
MUSTA

Koot: 44-58

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www. 

pudasjarvi- 
lehti.fi

Kauppatie 4, p. 08 821 595. 
Tervetuloa!

HELMIKUUN 
TARJOUKSET!

Kosteuttava kasvohoito 50€ 
(ei sisällä ihonpuhdistusta)

Ripsien kestotaivutus 49€
Ripsien värjäys ja kulmien 
muotoilu sekä värjäys 25€

Intialainen päähieronta  
3xSARJA 70€

Remontista johtuen konttorimme ovet ovat 
kiinni helmikuun ajan tiistaisin ja torstaisin.  

Ajanvarausasiakkaat noudamme sovittuna 
aikana pääovelta.  

Ma, ke ja pe palvelemme normaalisti.  

Pahoittelemme remontista aiheutuvaa haittaa! 

Avoinna: Ma-To klo 10-17, Pe 10-15, La suljettu
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 3.3., ke 31.3. ja ke 14.4.

Huom! Liike kiinni poikkeuksellisesti to 11.2.- pe 12.2.!

PUDASJÄRVI -lehti

UUdet yhteystietomme 
1.1.2021 lähtien:

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

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

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

”Viel’ uusi päivä kaikki muuttaa voi.”
(Vänrikin tervehdys, Vänrikki Stoolin tarinat)

”Jotakin ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin.”
(Vänrikki Stool, Vänrikki Stoolin tarinat)

”Mihin ehtiikään, jos elää saa.”
(Wilhelm von Schwein, Vänrikki Stoolin tarinat)

J.L. Runeberg 
Runebergin päivää vietetään 5.2.
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Rakkaamme

Liisa
Lybeck
s. 17.9.1932 Pudasjärvellä
sai kutsun taivaan kotiin
19.1.2021 Pudasjärvellä

Jo yli virran siintääpi
Ihana Rauhan ranta.
Maast’ jonka Isä Jumala
lapsilleen armost’ antaa.
Liisan toivomuksesta vanha SL (1976)178:4

Rakkaudella muistaen
Ossi
Väinö ja Tyyne sekä tytöt perh.
Pekka ja Helvi sekä lapset perh.
Tapani ja Terttu sekä lapset perh. 
Kaisu
Olli ja Aino sekä lapset perh.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
kiitos Pudasjärven kotihoidolle Liisan hoidosta.

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Väinö Aukusti
JUURIkkA 

s. 28.3.1940 Pudasjärvi
k. 1.1.2021 Pudasjärvi

Jäi jälkeesi kotipiha hiljainen,
sen puut ja pensaat lintuineen.
Ovat ahkerat kätesi rauenneet
ja päättyneet arkiset askareet. 

Rakkaudella kaivaten

Helli
Heidi

Soile ja Esa perh.
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnäollessa 23.1.2021.

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Pekka Tapani
PAAVOLA
s. 24.11.1956 Pudasjärvellä
k. 18.1.2021 Pudasjärven Tk:ssa

Lämpimästi muistaen
Siskot ja veljet perheineen
sukulaiset ja ystävät

Kaunis on kuunnella kutsua luojan,
nukkua pois, kun uupunut on.

Rakkaamme on siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta. kiitos Pudasjärven vuodeosaston 

henkilökunnalle Pekan hyvästä hoidosta.

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi 28.2.2021 saakka vain YouTuben 

välityksellä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Sanajumalanpalvelus YouTube-kanavalla su 7.2. kello 
10, toimittaa Jari Valkonen, avustaa Timo Liikanen ja Mar-
ko Väyrynen, kanttorina Keijo Piirainen. 

Ehtoollishetki seurakuntakodissa su 7.2. kello 11.30. Ly-
hyessä ehtoollishetkessä on mahdollisuus osallistua ehtool-
liselle enintään 10 henkeä kerrallaan. Väkimäärärajoituksen 
ylittyessä pidämme useamman tilaisuuden peräkkäin. Tilai-
suudessa noudatetaan viranomaisohjeita turvaväleistä, kä-
sihygieniasta ja maskisuosituksesta.

Lapsiparkki pe 5.2. kello 9.30–12. Voit tuoda 1–6 -vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Tanja 040 868 4730, 
Rauni 040 586 1217. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan.

Perhekerho seurakunnan YouTube-kanavalla ke 10.2. kel-
lo 10. 

Ystävän kammari ja Perhekerho seurakunnan YouTu-
be-kanavalla to 11.2. kello 12. Aiheena Ystävänpäivä.

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse, p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. Suosittelemme asioi-
maan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla 
pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun alue-
keskusrekisterissä, p. 08 3161303. Virastoon jätetyt tilauk-
set välitetään keskusrekisteriin. 

Haudattu: Liisa Lybeck 88 v, Aarne Viljami Takkinen 88 v, 
Pekka Tapani Paavola 64v.

Jokainen ihminen erehtyy ja tekee vir-
heitä, halusipa tai ei. Siitäkin huolimatta, 
vaikka olisi kuinka huolellinen, täydelli-
syyteen ei kykene kukaan ihminen. Ai-
noastaan Jumala on erehtymätön. Tässä 
vastaus siihen, miksi armoa ja anteeksi-
antamusta vielä tänäkin päivänä tarvi-
taan. Niiden osoittaminen toiselle ihmi-
selle on lähimmäisen rakkautta.  

Armo on sellainen asia, jota ei voi 
ansaita. Myöskään Jumalan armoa ei an-
saita. Saamme turvautua kaikissa elä-
mämme asioissa täysin Jumalan apuun: 
”Jumala, sinuun minä turvaudun, sinä olet 
kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja 
suojan” (Ps.18). Saamme kiittää Juma-
laa Hänen suunnattomasta rakkaudes-
taan, että Hän lähetti maan päälle oman 
poikansa sovittamaan meidän jokai-
sen syntivelan. Tämän perusteella meil-
le jokaiselle kuuluu armo ja anteeksian-
tamus, jos me sen haluamme omistaa 
omalle kohdallemme (Joh.3:16). 

Lähimmäisen palveleminen on mer-
kityksellistä ja arvokasta. Jumalan sana 
muistuttaa kuitenkin, ettei palvelijan 
tule korottaa itseään toisen yläpuolel-
le sen perusteella, että hän tekee hyvää 
toiselle: ”Ei palvelija saa siitä kiitosta, että 
hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä 
tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä tei-
dän tulee tehdä, sanokaa: ’Me olemme ar-

vottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain 
sen, minkä olimme velvolliset tekemään’” 
(Luuk. 17:9-10). Kenelläkään ei siis ole 
varaa ylpistyä ja korottaa itseään, sil-
lä se ei ole Jumalan tahdon mukaista. 
Raamatussa kerrotaan varoittavana esi-
merkkinä Kuningas Saulista. Hän ylpis-
tyi ja kasvoi päätä pidemmäksi toisia, ja 
toimi monella tavalla vastoin Jumalan 
tahtoa. Tästä Jumala vihastui, ja lopulta 
hylkäsi Saulin (1.Sam. 15-16).

Me ihmiset teemme monenlaisia lu-
pauksia ja suunnitelmia. Haluamme teh-
dä parhaamme, ja niin kuuluukin tehdä. 
Nyt on taas se ajankohta, jolloin työyh-
teisöissä on tehty tilinpäätöksiä men-
neestä vuodesta. On tullut aika pohtia, 
mitkä asiat menivät suunnitelmien mu-
kaan ja missä asioissa ja miksi ei ehkä 
päästy kaikkiin suunniteltuihin tavoit-
teisiin. Myös yksittäisen ihmisen elä-
mässä tulee vastaan aikoja, jolloin tulee 
lähemmin tarkasteltua oman elämän 
kulkua. Kaikki asiat eivät aina mene 
omien suunnitelmien mukaan, sillä sii-
hen vaikuttavat niin monet seikat. Tänä 
aikana hyvänä esimerkkinä on koro-
napandemia, joka teki viime vuodesta 
hyvin erilaisen, mitä meidän ihmisten 
suunnitelmat saattoivat olla. Saamme 
olla armollisia myös itsellemme, kun 
emme kykene täyttämään kaikkia ta-

voitteita ja mahdollisia vaatimuksia. 
Mikäli koet, että kaikki asiat eivät ole 
menneet tahtomallasi tavalla, rohkais-
koon Jumalan sana näissäkin mietteis-
sä: ”Ratkaisevaa ei siis ole se, mitä ihmi-
nen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala 
armahtaa” (Room.9:16). 

Armahtavaa ja suopeaa mieltä tar-
vitsemme erityisesti niissä kohtaa-
misissa, joissa näemme tai tiedämme 
lähimmäisen olevan heikoilla. Ensi sun-
nuntaina alkaa jälleen yhteisvastuu-
keräys, joka on jo 70 vuotta toiminut 
lähimmäisen rakkauden kansanliike hä-
dänalaisten auttamiseksi. Tänä vuon-
na keräyksen kohteena ovat taloudel-
lisessa ahdingossa olevat vanhukset 
Suomessa sekä kehittyvien maiden ka-
tastrofialueilla. Kultainen sääntö kehot-
taa meitä tekemään lähimmäiselle sen, 
minkä toivomme itsellemme tehtävän 
(Matt. 7:12). Jumala siunatkoon tämän 
keräyksen ahdingossa olevien ja kaik-
kien lähimmäisten parhaaksi. 

 
Eeva Leinonen 
diakonissa 

Armahtakaamme 
toisiamme 

Mustalammen kävijöitä palkittiin
Mustalammen hiihtoreitti 
on tänäkin talvena ollut ah-
kerasti kuntalaisten käytös-
sä: 16.1.2020 - 27.1.2021 vä-
lisenä aikana Mustalammen 
kämpän vihkoon on merkit-
ty 3375 käyntiä. Jatketaan 
siis samaan malliin!

Kaikkien käyntinsä kir-
janneiden kesken arvottiin 
palkintoja ja voittajille on il-
moitettu henkilökohtaisesti. 
Palkintonsa he voivat noutaa 
Virkistysuimala Puikkarin 
asiakaspalvelusta. Onnitte-
lut voittajille! Mainittakoon 

samalla, että Nuottilammen 
laavu on oivallinen kohde 
retkihiihtäjille, kuten myös 
Taimenmutkan autiotupa 
Naamankajokivarressa yön 
yli vaellusretkelle! HR

mustalammen kämpän vihkoon on merkitty 3375 käyntiä.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

TARJOUKSET VOIMASSA 
TO-SU 4.-7.2.  

ELLEI TOISIN MAINITA

TO ja pe eräT! 
Sake SUShin 
TUOTTeiTa! erä

VALIO
OlTermanni-  
jUUSTOT
250 g (4,00/kg)

Ilman Plussa-korttia  
2,69-3,99 pkt (6,73-19,95/kg)

5.-

1.-kpl 5.-
-66%

Ilman Plussa-korttia 2,95 kpl (11,80/kg)

Rajoitus: 
3 kpl/talous

-7-37%

ämpäri

Ämpäriin mahtuu  
noin 6,5 kg

2
pkt

 hedelmä-ämpäri
idared Omena pUOla &  
appelSiini egypTi/eSpanja

KIVIKyLäN 
valikOidUT  
TUOTTeeT
pyörykäT ja pihviT, nakiT,  
hUilUnTUhTi- ja kalkkUnagrillimak-
karaT, ryynimakkaraT ja kOkOliha-
leikkeleeT, 200-400 g (6,25-12,50/kg)

HäTäLä  
TUOre rUOdOTOn  
lOhiFilee
vakUUmipakaTTU  
kaSvaTeTTU, nOrja

Rajoitus 2 pkt/talous 995
kg

HK  
naUdan  
jaUheliha 10 % 
1 kg 795

rS

kilOn raSia

Rajoitus 1 erä/talous

BEN&JERRy’S 
jääTelöT
438-500 ml  
(6,67-7,61/l)  
myöS nOn-dairy  
vegaanijääTelöT

Ilman Plussa-korttia 6,75-6,85 kpl (13,50-15,64/l)

3
kpl10.-

-50-51%

banaani
cOSTa rica

virike  
kananmUna
m10 580 g (1,72/kg)

SAARIOINEN
pizzaT
200 g (5,00/kg)

1.-kg

3.-
Ilman Plussa-korttia 1,55 ras (2,67/kg)

Rajoitus 1 erä/talous

3
RAS

-35%

1.-kpl

Ilman Plussa-korttia 
1,35-1,55 kpl (6,75-7,75/kg)

-25-35%

VALIO 
play viiliS
200 g (2,50/kg)
lakTOOSiTOn

Ilman Plussa-korttia 0,59 prk (2,95/kg)

-15%

5.- 10
pRk

Rajoitus 1 erä/talous

Ilman Plussa-korttia 1,89-2,49 kpl (13,27-33,19/kg)

-47-59%JäTTIS, dAIM,  
MARABOU TAI ISO S 
jääTelöTUUTiT ja 
MAgMUN jääTelöpUikOT 
71-150 g (6,67-14,08/kg)
ei vegaaniSeT Tai ei liSäTTyä SOkeria 1.-kpl

Rajoitus 10 kpl/talous

meilTä kUivalihakSi 
paiSTiT ja SydämeT  

herkUlliSeen  
hinTaan!

Hirsikampuksen yhtenäis-
koulun ja Pudasjärven lu-
kion rehtori Janne Salmela 
perheineen on Pudasjärven 
uusimpia asukkaita. Perhee-
seen kuuluu vaimo ja kissa.

-Muutimme asumaan 
Pudasjärvelle joulukuus-
sa. Kotimme on Iijoen ran-
nalla ja sen pihasta on hyvä 
lähteä erilaisiin ulkoiluhar-
rastuksiin. Pudasjärvi tar-
joaakin loistavat puitteet 

hiihtämiselle, laskettelulle, 
maastopyöräilylle ja lenk-
keilylle. Luonto on lähellä ja 
onpa meidän pihalla vierail-
lut porojakin.

Salmela on toiminut reh-
torina viime marraskuun 
lopulta lähtien. Hän aloit-
ti Hirsikampuksella apu-
laisrehtorina elokuun alus-
ta 2020. 

-Ensimmäisenä työpäivä-
näni sain tietää, että silloi-

nen Hirsikampuksen rehtori 
oli irtisanoutunut tehtäväs-
tään. Saimme lukuvuoden 
käyntiin yhdessä toisen ko-
keneen apulaisrehtorin Eeva 
Harjun ja osaavan henki-
lökunnan kanssa. Elokuun 
puolivälissä minut nimitet-
tiin rehtorin viransijaisek-
si ja rehtorin virka laitettiin 
auki. Suureksi ilokseni mi-
nut valittiin valintaproses-
sin jälkeen Hirsikampuksen 
yhtenäiskoulun ja Pudasjär-
ven lukion rehtoriksi mar-
raskuun lopulla. Olen erit-
täin vaikuttunut siitä, miten 
hyvin minut on otettu vas-
taan Pudasjärvellä henkilö-
kunnan, oppilaiden, opis-
kelijoiden, huoltajien ja 
kaupungin päättäjien tahol-
ta. Suuri kiitos siitä kaikille!

Olen toiminut opetus-
alalla yli 20 vuotta erilaisis-
sa tehtävissä kaikilla perus-
opetuksen luokka-asteilla. 
Suomen lisäksi minulla on 
yhdeksän vuotta kansainvä-
listä opettaja- ja rehtoriko-
kemusta Brysselistä, Dohas-
ta ja Moskovasta.

Pudasjärvellä on pienet 
opetusryhmät ja oppilaiden 

Pudasjärvellä loistavat puitteet hiihtämiselle, 
laskettelulle, maastopyöräilylle ja lenkkeilylle

Janne salmela on toiminut hirsikampuksella rehtorina viime marraskuun lopulta lähtien.

tukemiseen on panostet-
tu paljon. Nämä ovat sellai-
sia vetovoimatekijöitä, joi-
hin Pudasjärven kaupungin 
kannattaa satsata tulevai-
suudessakin. Oppilaiden ja 
henkilökunnan hyvinvoin-
ti ja viihtyvyys ovat avain-
asemassa hyvän oppimisen 
edistämisessä. Luonnolli-
sestikin haluamme tarjota 

oppilaille elämyksiä, kan-
sainvälisyyttä ja innovatiivi-
sia opetusmenetelmiä mut-
ta ennen kaikkea haluamme 
tuottaa laadukasta opetusta 
turvallisessa kouluympäris-
tössä. Sama pätee Pudasjär-
ven lukioon, jonka haluam-
me tulevaisuudessa olevan 
vetovoimainen lukio, joka 
pystyy kilpailemaan opis-

kelijoista valtakunnallisesti. 
Ilmailulinjalla ja yhteistyöl-
lä OSAOn, Oulun yliopiston 
ja Kajaanin ammattikorkea-
koulun kanssa on tulevai-
suudessa tässä iso merkitys.

Heimo Turunen, lähde 
kaupungin nettisivut. 
Kuva Juha Nyman,  
Pudasjärven kaupunki

salmela pitämässä puhetta hirsikampuksen oppilaille ja 
henkilökunnalle viime elokuussa syyslukukauden alka-
misaamuna. 
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Taina Niemelä: Taidetta omaksi iloksi
Kiinnostukseni taiteen tekemiseen syttyi jo lukioaikana kuvaa-
mataidonopettajani Paavo Tolosen ansiosta. Taidetta olen harras-
tanut omaksi ilokseni pienimuotoisesti koko ikäni.

Vuonna 2015 aloitin grafiikan tekemisen Pudasjärven kansa-
laisopistossa ja olen myös osallistunut Limingan Taidekoulun gra-
fiikan kesäkursseille vuosina 2018 ja 2019. Uutena innostukseni 
kohteena on tänä syksynä tullut mukaan Eco Printing eli kasveil-
la värjääminen.

Olen ollut mukana Iijoen Taiteilijoiden yhteisnäyttelyssä 
vuonna 2018 ja Kesägraafikot -ryhmän yhteisnäyttelyssä vuon-
na 2019. tainairmeli.niemela@gmail.com.

Iijoen Taiteilijoilla nettimyyntinäyttely netissä 
- tavoitteena edistää taiteiden harrastusta Pudasjärvellä
Pudasjärven kaupunki on 
myöntänyt vuodesta 1988 
alkaen kulttuuristipendin 
paikkakunnan ansioituneil-
le kulttuurin tekijöille. Vuo-
desta 2013 lähtien on kult-
tuuristipendin kohteen 
nimennyt kaupunginhalli-
tus ja stipendi on perintei-
sesti luovutettu kaupungin 
itsenäisyyspäivän juhlassa 
6.12. Vallitsevan koronaepi-
demian takia vuonna 2020 ei 

voitu itsenäisyysjuhlaa jär-
jestää, joten kaupunginhal-
litus päätti myöntää 12.12. 
kokouksessaan stipendit nel-
jälle taiteen ja kulttuurin har-
rastajayhdistykselle; Iijoen 
taiteilijoille, Iijoen Tanssijoil-
le, Pudasjärven 4h-yhdistyk-
selle ja Suomi-Venäjä-seuran 
Pudasjärven osastolle. Tällä 
päätöksellä kaupunki halusi 
korostaa kulttuurin ja taiteen 
erityistä merkitystä sekä tär-

keyttä eritoten tällaisina 
poikkeuksellisina aikoina.

Esittelemme palkitut yh-
distykset Pudasjärvi-leh-
dessä - esittelyvuorossa Ii-
joen Taiteilijat ry.

Iijoen Taiteilijoiden ta-
voitteena on edistää taitei-
den harrastusta Pudasjärvel-
lä, koota taiteen harrastajat 
yhteiseen toimintaan sekä 
tehdä yhteistyötä eri toimi-
joiden ja yhdistysten kanssa.

Näiden toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää taidenäyt-
telyitä, suunnittelee ja järjes-
tää kursseja ja luentoja, jär-
jestää musiikkitapahtumia, 
osallistuu markkinatapahtu-
miin sekä järjestää taideret-
kiä. 

Yhdistyksen saamien 
avustusten auttamana ta-
voitteena on kuluvana vuon-
na tutustua muihin vastaa-
vanlaisiin yhdistyksiin ja 

kehittää yhteistyötä heidän 
kanssaan. Suunnitelmat to-
teutetaan, mikäli korona voi-
tetaan. 

Viime vuoden lopulla jär-
jestettiin nettimyyntinäytte-
ly, joka on edelleen avoinna 
Pudasjärven kaupungin si-
vuilla. Esillä on kuuden har-
rastetaiteilijan töitä. Kävijöi-
tä on ollut tähän mennessä 
runsas 800, joten kiinnostus-
ta on riittänyt. Kunkin tai-

teenharrastajan esittelyn lo-
pussa on sähköpostiosoite, 
johon kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä. Näyttely löy-
tyy www.pudasjarvi.fi

Kiitämme kaikkia sivuilla 
vierailijoita ja kannustam-
me liittymään yhdistyksen 

toimintaan.

Arja Äikäs 
Iijoen taiteilijat, sihteeri

OP Pudasjärvi tarjoaa Kesäduunin 25 nuorelle ja kutsuu mukaan 
kesätyöntekijöitä tarvitsevia yhdistyksiä

Yleishyödyllinen yhdistys voi palkata nuoren työskentelemään esi-
merkiksi urheiluseuran tai kyläyhdistyksen kesätapahtumissa, so-
mereportteriksi, kunnossapitoon tai apulaisohjaajaksi kesäleirille. 
OP lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkan. Yhdistys puolestaan hoi-
taa käytännön palkanmaksun ja vastaa työnantajavelvoitteista.

Ensikosketus työelämään on nuorille tärkeä juttu, josta saatu 
kokemus kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja opettaa nuorelle myös 
oman talouden hallintaa. Nuorilta kesällä 2020 kerättyjen palaut-
teiden mukaan 85 prosenttia koki, että kesätyöstä saatu kokemus 
edistää heidän työllistymismahdollisuuksiaan myös tulevaisuudessa. 

– Ensimmäisen kesätyöpaikan saaminen avaa monelle nuorel-
le oven työelämään. Haluamme tukea nuoria saamaan mahdolli-

sesti heidän ensimmäisen kesätyöpaikkansa. Tekemämme kyselyn 
mukaan nuoret oppivat työelämätaitojen lisäksi myös taloustaitoja, 
sillä ensimmäinen kesätyöpalkka on monelle nuorelle tärkeä merk-
kipaalu oman talouden näkökulmasta, sanoo OP Pudasjärven toi-
mitusjohtaja Pertti Purola.

Kampanjan avulla OP Pudasjärvi haluaa myös tukea Pudasjär-
veläisten yhdistysten toimintaa. Tukea on tarjolla yhteensä 25 nuo-
ren työllistämiseksi. OP Pudasjärvi valitsee maaliskuun alussa tuen 
saavat yhdistykset ja on yhteydessä kaikkiin tukea hakeneisiin yh-
distyksiin.

Osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat kesällä 2021 kesätyö-
paikkoja 15–17-vuotiaille nuorille OP:n piikkiin yleishyödyllisissä 

yhdistyksissä. Kampanja on osa OP:n vastuullisuustyötä ja tavoit-
teena on työllistymisen rinnalla tukea nuorten taloustaitojen op-
pimista.

Yhdistykset voivat hakea Kesäduuni OP:n piikkiin -tukea helmi-
kuun loppuun asti osoitteessa op.fi/pudasjärvi. Haku alkaa 1.2.2021.

Nuoret voivat hakea Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan yh-
distysten tarjoamaa kesätyötä 15.3. –18.4.2021. Ohjeistus kesä-
työnhakuun julkaistaan hakuajan alkaessa osoitteessa op.fi/pudas-
jarvi.

OP Pudasjärvi tiedotus

taina niemelä, ”Kotirannan kevät”. elvi Räisänen, ”Valkea muisto”.

Arja äikäs, ”merisiili”.

Arja Äikäs: Aiheet luonnosta
Käsillä tekeminen on perintö äidiltäni. Suurena haaveena oli taitei-
lijan ura, mutta toisin kävi. Aikuisiällä lähdin kokeilemaan erilaisia 
polkuja ja kohta parikymmentä vuotta sitten eksyin metalligrafii-
kan kursseille ja sillä tiellä olen. Työskentelytapoja ja menetelmiä 
on valtavasti ja uusia kokeiltavia syntyy aina lisää. Tarvitaan vaan sit-
keyttä ja ennakkoluulottomuutta. Aiheita saan luonnosta retkeilyn 
ja matkustamisen kautta. arja.aikas@kolumbus.fi.

seija Vuolanto, ”Riukuaita”.

Elvi Räisänen: Taide on elämys
Olen läpi elämäni ollut ikuinen taiteen harrastaja. Sain keskikou-
luni ajan olla hyvän opettajan, Paavo Tolosen, opetuksessa. Hän sy-
tytti luovuuden kipinän ja kaipuun, joka on vienyt minua etsimään 
ja löytämään taiteen tien harrastelijana. Luonto on lähellä sydän-
täni. Auringonlaskut, revontulet, kuu ja tähdet kiehtovat ja anta-
vat unohtumattomia elämyksiä. Aikuisena sain suorittaa taidete-
rapian opintoviikot koulutuksen yhteydessä ja sitä kautta avautui 
minulle taiteen syvempi merkitys. Taide on aina elämys ja sytyttää 
sinussa mielikuvia. Hakeuduin aikanaan posliininmaalauksen pariin 
ja harrastin sitä monet vuodet. Sitten tuli tunne, että pitää kokeil-
la muutakin. Hakeuduin seuraavaksi akvarellimaalauksen pariin. Sii-
tä sitten siirryin lisäksi öljyväri-  ja hiilitöiden tekoa opettelemaan.

Metalligrafiikka oli uusi ja outo laji minulle ja kiinnostuin mu-
kaan harrastamaan sitäkin. Siinä on myös paljon mahdollisuuksia 
toteuttaa itseään. Tällä tiellä löydän monia asioita, joita en muu-
ten olisi huomannut. Kipinää taiteeseen ei saa sammumaan muu-
ten kuin mukaan menemällä. Kiitos Arja Äikäs ja Eeva-Kaisa Jak-
kila, kun opetatte minua tällä luovuuden polulla! elviaraisanen@
gmail.com.

Seija Vuolanto: Öljyväritöitä ja grafiikkaa
Olen harrastanut maalaamista kansalaisopiston kurssilla noin 15 
vuotta. Aluksi käytin pelkästään akvarellivärejä ja siirryin myö-
hemmin öljyväreihin, joita käytän pääasiassa nykyisin. Sen lisäksi 
olen tehnyt jonkin verran grafiikkaa. seija.vuolanto@gmail.com.

Seppo Äikäs:  
Kuparitöitä ja  
grafiikkaa
Aikoinaan piirtäminen valoi-
neen ja varjoineen kuului jo-
kaisen koneteekkarin peruso-
pintoihin, joten nyt eläkeläisenä 
on mielenkiintoista kokeilla ku-
parin kaiverrusta ja syövytystä 
sekä grafiikan vedostusta. Toki 
nykyajan kuvankäsittely on tuo-
nut uusia mahdollisuuksia it-
sensä ilmaisuun. seppo.aikas@
kolumbus.fi.seppo äikäs, ”Jano”

Vuokko nyman, ”mää oon kalamees”.

Vuokko Nyman: Keramiikka osa elämääni
Keramiikka on ollut elämässäni jo 40 vuotta, niin harrastukse-
na kuin opetustyössänikin. Se on osa minua, eikä koskaan minus-
ta pois lähde! Muutamia vuosia sitten tutustuin metalligrafiik-
kaan paremmin ja se on vienyt mennessään keramiikan ohella. 
Erityisesti minua kiehtoo tekniikkana imagonfilmigrafiikka, kos-
ka se on monimuotoista, yllätyksellistä, arvaamatonta ja vaikeaa-
kin. Myös eri grafiikkatekniikoiden yhdistäminen on kiehtovaa ja 
mielenkiintoista. Töissäni kuvaan usein luontoa ja elämää, tässä ja 
nyt. Seuraan myös etenkin opetustyössäni nykypäivää ja sen eri 
ilmiöitä. voke.nyman@gmail.com.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

pudasjärven 
edullinen

monipuolinen
ostopaikka

pe-la 5.-6.2. ma-ti 8.-9.2. ke-to 10.-11.2.

399

1000

150

kpl

100

199
pkt

199

199
kg

995
kg

995
kg

299
ras

199
pkt

199
pkt

795

595
pkt

179
pss

200

199
pkt

250

2 pkt/talous

199

pkt

pss

595
kg

695
kg

129
pss 179

prk

099
pss

350

kg

695
kg

995

300

2 kg/talous

2 kpl

pkt

2 filettä/talous

3 prk

2 pkt

kg

2 kpl

5 prk

3 pkt

tarjous voimassa to-pe

Saludo
kahvi
450 g

Tupla
suklaa-
patukat
48-50 l

Eesti Pagar
patonki 
175 g
yrttivoi, valkosipuli

Atria Kunnon Arki
possu-nauta
jauheliha
400 g

Marabou
suklaalevyt
185-200 g

Kotimainen
naudan 
kulmapaisti
n. 5.5 kg/kpl

Kotimainen
naudan 
sydän
n. 20 kg/ltk

pe-to 5.-11.2. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Norjan
lohifile 
 A-leikattu

PullaPirtti
runebergintorttu

 2 kpl/pkt

Kariniemen kananpojan
paistisuikale 

250-300 g, marinoitu tai naturell

porsaan-
kyljys 

Niemitalon
leipäjuusto

500 g, pakaste

PullaPirtti
ohrarieska

3 kpl/450 g

Valio
valiojogurtti

200 g

HK popsi 
perhenakki

600 g

Saarioinen
pizzat 200 g

sika-nauta
jauheliha

Atria
metsästäjän 

makkara palana

jääsalaatti 
100 g

Valio 
valiojogurtti

1 kg

Fresh lounashetki 
salaatti 210-315 g

(ei prenium)

Kymppi
kuivattu herne 

500 g

VIP appelsiini- tai 
omenatäysmehu 

1 l

porsaan-
lihakuutio

Atria
kaiserwursti

palana

Wasa Sport
näkkileipä

550 g

Pouttu ohuen ohut
saunakinkku 

possupaisti 200 g

Vaasan 
iso paahto 500-525 g, 

vehnä, graham, monivilja, kaura

”seinäkuivalihaksi”

avaimenteko ja 

lukkotarvikeet

9990

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

595

ajastin-
kello
ulkokäyttöön
-40-+50°C

3490

Master Lock
avain
turvakotelo

59500

työkaluvaunu 
reikälevy-
seinämillä
-monipuolisesti työkaluja

2995

Toho
kaasupoltin 
max. 1200°C

2590

Motul
2t snow 
power 
4 l öljy

1990

Airam
stella
pöytä-
valaisin 
LED

3495

Chempioil
hydraliikka-
öljy 
20 l, 36 ja 46

erilaisia myssyjä ja käsineitä
koko perheelle!

pierre robert merinovilla tuotteet
miehille ja naisille!

tarvikkeita taiteilijoille!
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Virtuaaliset Yrityspäivät Pudasjärven kaupungintalolla 
– monipuolista ohjelma-antia koko päivän ajan

Pudasjärven kaupunki osal-
listui keskiviikkona 3.2. 
Virtuaalisille Yrityspäivil-
le, joka on Suomen suurin 
korkeakouluopiskelijoiden 
kontakti- ja rekrytointita-
pahtuma. Tapahtuma järjes-
tettiin 31. kerran. Vuosittain 
Yrityspäiville osallistuu yli 
100 yritystä ja organisaatio-
ta. Poikkeustilanteen vuok-
si tämän vuoden Yrityspäi-
vät, jotka ovat perinteisesti 
olleet Tampereen yliopis-
ton Hervannan kampuksel-
la, järjestettiin virtuaalises-
ti. Messuille osallistuneet 
näytteilleasettajat rakensi-
vat messuosastonsa ympäri 
Suomea kotipaikkakunnil-
laan omiin tiloihinsa. 

Pudasjärven kaupun-
gin messuosasto oli pysty-
tetty kaupungintalon Ota-
va-saliin. Messuosastolla 
oli ohjelmaa koko päivän 
ajan ja se välitettiin Micro-
soft Teams-alustan kautta 
messukävijöille. Kaupungin 
hallintoyksikkö aloitti mes-
sujen suunnittelun jo mar-
raskuussa 2020. 

Tapahtumaan osallistu-
misella Pudasjärven kau-
punki tavoitteli osaavaa työ-
voimaa eri toimialoille ja 
päivän aikana tiedotettiin 
tämänhetkisistä ja tulevis-
ta avoimista työpaikoista. 
Osallistujilla oli myös mah-
dollisuus keskustella työn-
antajien edustajien kanssa. 

Pidemmän aikavälin ta-
voitteena oli myös teh-
dä Pudasjärveä laajemmin 
tunnetuksi potentiaalisena 
asuinpaikkana. Tarkoituk-
sena oli tuoda esille alueen 
vahvuuksia, kuten puh-
dasta ja kaunista elinym-
päristöä, ekologisuutta ja 
monipuolisia harrastusmah-
dollisuuksia. 

-Pudasjärvi haluaa myös 
profiloitua perhekeskeisenä 
kaupunkina, jossa on mah-
dollisuudet viettää terveel-
listä elämää ja nauttia hy-
vistä palveluista elämän eri 
vaiheissa. Lisäksi viestitet-
tiin erilaisista elinkeino- ja 
yrittämismahdollisuuksista 
sekä korostettiin yhteisölli-
syyttä, kertoi markkinoinnin 
ja viestinnän palvelusuun-
nittelija Anu Koivusaari, 
joka on vastannut messu-
järjestelyistä yhdessä henki-

löstöpäällikkö Heli Huhta-
mäen ja mediatuottaja Juha 
Nymanin kanssa. 

Pudasjärven kaupungin 
lisäksi messuilla olivat mu-
kana Oulunkaaren kuntayh-
tymä, Pudasjärven Kehitys 
Oy ja Syötteen matkailuyh-
distys ry, jotka esittelivät 
toimintaansa sekä osallistui-
vat paneelikeskusteluihin 
samassa tilassa omalla vuo-
rollaan.

Kontio hirsitalot ja -hu-
vilat oli järjestänyt esittely-
pisteensä omiin tiloihinsa, 
mutta edustajat esittelivät 
yritystä myös kaupunginta-
lolla ja osallistuivat panee-
leihin. 

Neljä eri paneelia, 
yritysesittelyjä sekä 
Tykkyläisen  
keventävää ohjelmaa
Päivän aikana oli neljä pa-
neelia eri teemoilla. Ensim-
mäisessä Pudasjärven Kehi-
tyksen toimitusjohtaja Sari 
Turtiaisen vetämässä pa-
neelissa oli aiheena ”Yrit-
täjyys – etätyö ja kansain-
välisyys”. Esiintyjinä olivat 
arkkitehtiyrittäjä Asko Lax 
ja Kontion liiketoimintajoh-
taja Hanna Haipus.

Puolenpäivän jälkeen 
kaupungin henkilöstöpääl-
likkö Heli Huhtamäen ve-
tämässä paneelissa oli tee-
mana ”Osallisuus kunnan 
toimintoja ohjaavana lähtö-
kohtana”. Siinä panelisteina 
olivat Maaseudun sivistys-
liiton kehittämispäällikkö 
Virpi Harilahti-Juola, yh-
teisöllisyysvaliokunnan pu-
heenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa ja Oulunkaarelta 
osallisuusasiantuntija Liisa 
Jurmu.

Kolmannessa tekninen 
johtaja Janne Karhun vetä-
mässä paneelissa oli aihee-
na ”Puurakentamisen pe-
rinnöstä tulevaisuuden 
pelastajaksi”. Paneelissa 
Oulun yliopistolta professo-
ri Janne Pihlajaniemi selvit-
ti massiivipuurakentamista, 
Metsäkeskukselta Puuta sei-
nästä siltaan -hankkeen pro-
jektipäällikkö Janica Mäy-
rä valotti hirsirakentamisen 
hiilijalanjälkeä ja Kontion 
tekninen johtaja Mikko 
Löf kyseli, että onko meil-

lä muuta vaihtoehtoa, kuin 
puurakentaminen.

Päivän ohjelman päät-
tävässä paneelissa oli ai-
heena ”Suomen eteläisin 
tunturialue kutsuu sinut ih-
meiden äärelle”. Sen veti 
Syötteen matkailuyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Min-
na Hirvonen. Aihetta valot-
tivat yrittäjä Mari Kälkäjä 
Pytky Café & Parttio Bist-
rosta, Syötteen Keskusva-
raamosta kohdevastaava 
Tiina Saarela, Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen yrittäjä Hei-
di Terentjeff-Jaurakkajärvi 
ja Pudasjärven kehitykses-
tä matkailun yrityskehittäjä 
Jukka Koutaniemi.

Paneelien ja näytteillea-
settajien esittelyjen välissä 
nähtiin useita minuutin kes-
täviä Pudasjärvestä kertovia 
mainosvideoita. Ohjelmaa 
keventämässä oli pariinkin 
otteeseen Kari ”tykylevits” 
Tykkyläisen omintakaiset ja 
persoonalliset esitykset.

Päivän keskustelut nau-
hoitettiin ja niitä voi seura-
ta kaupungin sivuilta myös 
jälkikäteen. 

Maailman suurin 
hirsitoimittaja
Kontiotuotteen kerrottiin 
työllistävän pitkästi yli kak-
sisataa eri tehtävien am-
mattilaista. Mielenkiintoiset 
tuotteet ja pitkä hirsiosaami-
sen tausta ovat kasvattaneet 
pudasjärveläisen yrityksen 
nyt jo maailman suurim-

maksi hirsitoimijaksi. Kas-
vu näyttää olevan myös tu-
levaisuuden suunta. Yhtiön 
laajenemisen kannalta on 
kuitenkin elintärkeää saa-
da rekrytoitua osaavia teki-
jöitä. Tämän vuoksi muun 
muassa Kontio oli Pudasjär-
ven kaupungin mukana yri-
tysmessuilla. 

Suuri joukko kontiolai-
sia työskentelee Pudasjär-
ven pääkonttorilla sekä teh-
taalla, mutta myös Oulussa 
ja muutamalla muullakin 
paikkakunnalla. Yrityksen 
kansainvälisen toiminnan 
ansiosta osa henkilöstös-
tä työskentelee ulkomaisten 
asiakkaiden kanssa eri puo-
lille maailmaa. 

-On hämmentävä kuinka 
kansainvälisiä työtehtäviä 
voi hoitaa nykyään mistä 
vain ja töiden päätyttyä lä-
hes ovesta ulos astumalla on 
esimerkiksi keskellä upeaa 
Pudasjärven luontoa, totesi 
Kontion B2B liiketoiminta-
johtaja Hanna Haipus. 

Kontio pystyy tarjoa-
maan vetovoimaisia tehtä-
viä ja kestävien arvojen mu-
kaisen työympäristön.

Syötteen alue tarjoaa 
töihin tulevalle  
mielenkiintoisia 
harrastusmahdolli-
suuksia 
Syötteen Matkailuyhdis-
tys ry oli mukana Pudasjär-
ven kaupungin virtuaalisel-

la messuosastolla. 
Nykypäivänä työpaikko-

jen lisäksi on tärkeää kertoa 
myös alueen palveluista ja 
mahdollisuuksista potenti-
aaliselle työnhakijalle. Näin 
paikkakunta, alue ja tule-
va työympäristö herää hen-
kiin. Syöte, Suomen ete-
läisin tunturialue, tarjoaa 
Pudasjärvelle töihin tuleval-
le mielenkiintoisia harras-
tusmahdollisuuksia. Kaksi 
laskettelukeskusta ja kansal-
lispuisto, upea luonto ja mo-
nipuoliset aktiviteettimah-
dollisuudet toimivat hyvinä 
vetovoimatekijöinä. Lisäk-
si Syötteen alue on lumi-

varminta aluetta Suomessa. 
Syötteen tykkylumipuu- ja 
revontulikuvat näkyvätkin 
useissa pohjoisen Suomen 
markkinointimateriaaleissa.  

Pohjois-Pohjanmaan 
matkailuluvut ovat Suomen 
parhaimmistoa vaikeana 
vuotena ja kotimaiset asiak-
kaat ovat todellakin löytä-
neet Syötteen. Syötteen kan-
sallispuiston kävijämäärät 
nousivat 47 prosenttia, joka 
kertoo myös Syötteen luon-
non ja reittien kiinnosta-
vuudesta. Iloisena asiana oli 
myös se, että kävijämäärien 
kasvu ei Syötteellä näkynyt 
roskaamisella. Syötteen kä-

Päivän ensimmäisen paneelin aiheena oli yrittäjyys – etätyö ja kansainvälisyys. sen veti Pudasjärven Kehityksestä sari 
turtiainen. Panelisteina olivat arkkitehtiyrittäjä Asko lax ja Kontion liiketoimintajohtaja hanna haipus.

markkinoinnin ja tiedotuksen palvelusuunnittelija Anu Koi-
vusaari keskustelemassa rehtori Janne salmelan kanssa, 
joka piti messujen avajaisissa ansiokkaan esittelypuheen 
hirsikampuksesta.

oulunkaaren palveluja ja avoimia työpaikkoja esittelivät viestintäasiantuntija Riitta muhonen ja kehittämisasiantuntija 
Ulla-maija Paukkeri.

Kari ”tykylevits” tykkyläinen esitti omia riimejään, joi-
ta säesti itse tekemällään sikariboksikitaralla ja rummuil-
la. Päivän ensimmäisessä esityksessä aiheina olivat mm. 
”tällaista on maaseudulla” ja –”mummojen kanssa Puik-
karin uimahallissa”.
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syötteen alueen esittelyssä Kide hotellin myyntipäällik-
kö Juhani ikonen ja matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja 
minna hirvonen e-fatbikella syötteen kierroksella. 

talvinen maisema iso-syötteen huipulla, jota matkailijat 
ihailevat.

syötteen kansallispuiston kävijämäärät nousivat 47 pro-
senttia, joka kertoo myös syötteen luonnon ja reittien kiin-
nostavuudesta. 

Kuntamme 10 vuoden päästä on todennäköi-
sesti keskustan osalta sen näköinen kuin uu-
det rakennukset valmiina näyttävät. Isoja in-
vestointeja ei ole näköpiirissä. Uusien sekä 
vanhempien julkisten tilojen määrä on riittä-
vä ja uusien rakennusten laatu on erinomainen.

Kaupunki huolehtii omaisuudestaan hyvin 
ja pehmeät arvot ohjaavat toimintaa. On arvo-
valinta, miten metsiämme hoidetaan, sikäli mi-
käli ne kaikki hoitoa tarvitsevatkaan. On arvo-
valinta miten soita kohdellaan: aukaistaanko vai 
säilytetäänkö vai ennallistetaanko? Sama kos-
kee vesistöjä ja kaikkea muutakin omaisuutta.

Uutta tekniikkaa  
käytössä!
Algoritmit, oppiva koneäly ja tekoäly ovat tu-
levaisuuden arjessa yhä merkittävämpi osa 
meidän elämäämme.  Etenkin nuoremmille 
sukupolville muutos on luonteva. Tekoälystä 
julkisella sektorilla on jo tutkimustietoa ja se 
on selvästi tulevaisuuden trendi myös 10 vuo-
den päästä.

Päätöksenteko käyttää hyödykseen ko-
neoppimista ja mainonta mahdollisesti teko-
älyä. Varsinkin mainonnan, asukasviihtyvyyden 
ja kävijäviihtyvyyden parantamisen osalta te-
koälyn mahdollisuudet ovat valtavat. Päätök-
senteko pohjautuu teköälyn keräämään ja re-
feroimaan tutkimustietoon. Koneälyllä on 
mahdollista käydä uskomaton määrä asiakirjo-
ja läpi ja ymmärtää ne, joilloin käytössä on pa-
ras tieto.

Yleisesti
Kaupunginvaltuustoon on valittu 15 Vasem-
mistoliiton edustajaa. Kuusamontiellä on vie-
lä Oulun kyltti samassa paikassa kuin ennen-
kin, eikä kuntaa ole liitetty mihinkään pakolla.

Tuulivoimaa kaupunkimme alueella on mer-
kittävästi enemmän kuin nyt. Tuulivoimapuistot 
toimivat ainakin alussa kunnille kuin seinä, jos-
ta saa seteleitä, sillä alkuvaiheessa verokerty-
mät ovat miljoonia euroja per vuosi. Pudas-
järvenkin osalta näin on käynyt ja rahat on 
käytetty tarpeettomien kiinteistöjen (kulue-
rien) poistamiseen.

Kaavoitukseen on kiinnitetty huomiota en-
tistä enemmän, jotta asuinviihtyvyys  on saatu 
säilytettyä. Tässä vaiheessa tietotekniikan hy-
vät puolet ovat tulleet  esille. Tämän johdos-
ta on muodostunut lähelle Kurenalustaa uusi 
asutusalue vesistön äärelle, hyvillä kulkuyhte-
yksillä keskustaan.

Asukasluku ei ole kääntynyt kasvuun, mutta 
peruspalvelut ovat kunnossa ja asukkaat ovat 
tyytyväisiä, mikä on houkuttanut uusia asukkai-
ta kuntaamme.

Politiikka on oikeudenmukaista ja kaupun-
gin talouden säästöohjelman yhteydessä val-
tuutetut ovat alentaneet palkkioitaan – 10 
prosenttia. Oikeudenmukaisin 
politiikka on toteutunut käyttä-
mällä tutkittua tietoa ja tekemäl-
lä päätökset sydämellä.

Antti Tihinen

Visio tulevaisuuden Pudasjärvestä!

Koska nyt ollaan jo helmikuun puolella, joutsenten muutto saattaa alkaa jo kuukauden 
päästä. oliko tämä yksilö harhautunut liian aikaisin Jaurakalle vai oliko se lankoihin len-
tänyt tai sairastunut lintuinfluenssaan. Kukapa tietää.

Puolangantien varrella 
seikkaili laulujoutsen vii-
me viikon tiistaina 26.1. il-
tapäivällä Jaurakkajärvellä 
Aittolammen mutkan tun-
tumassa. Se ei jostakin syys-
tä lähtenyt lentoon, vaikka 
autoilijat ja yrittivät karkot-
taa sen tieltä pois. Hätänu-
meroon oli moni autoilija 
ottanut yhteyttä liikenne-
vaaraa aiheuttaneen joutse-
nen takia. 

Lintu oli kulkenut pi-
temmän matkan metsikös-
sä ja Aittolammen jäällä 
päätyen lopulta maantiel-
le ja tienpenkalle. Joutsen 
oli sen verran tokkurassa tai 
tottunut ihmisiin, että sitä 
pääsi kuvaamaan tien toi-
selta puolelta. Koska lintu 
ilmaantui Puolangalta päin 

tulevien autojen eteen ar-
vaamatta, se olisi hämärän 
tullen aiheuttanut vaarati-
lanteita. Sen vuoksi viran-
omaiset olivat antanet luvan 
päästää se hengestään. 

Mistä joutsen lienee tul-
lut Jaurakalle, siitä ei ole 
kellään havaintoja. Jout-
senia talvehtii silloin täl-
löin ainakin Hirvaskoskel-
la. Tunnetusti niitä talvehtii 
lähikaupungeissa Kajaanis-
sa ja Oulussa, jos vain löytä-
vät sulapaikkoja. Kyselyjen 
perusteella kukaan ei ol-
lut tehnyt joutsenhavaintoja 
muutaman kilometrin pääs-
sä olevissa Jaurakka- eikä 
Akonkoskessa, joissa olisi 
ollut vielä sulapaikkoja.  

Joutsenten elinehto tal-
viaikaan on, että ne löytä-

vät sulapaikan vesistöstä. 
Jos sula jäätyy kiinni, lintu-
jen pitää etsiä uusi talvehti-
mispaikka itselleen. Joutsen 
syö pohjasta vesikasveja ja 
vedessä eläviä äyriäisiä, nil-
viäisiä ja hyönteisiä. Ravin-
to on talvella suuremmassa 
roolissa lintujen selviämisel-
le kuin lämpötila. 

Joutsenelle pakkanen ei 
ole mikään ongelma. Sillä 
on hyvin eristävä höyhen-
peite. Jalkojenkin verenkier-
to on sellainen, että ne eivät 
helposti palellu. Joutsenil-
la on rasvarauhanen, jonka 
rasvalla ne sukivat höyhe-
net vettä pitäviksi. Untuva-
peite pitää kehon lämpimä-
nä. RR

Puolangantiellä tepastellut 
laulujoutsen kummastutti 

autoilijoita

vijät siis noudattivat retkie-
tikettiä esimerkillisesti. 

Markkinoinnin lisäksi 
päivän päätteeksi oli mat-
kailupaneeli. ”Suomen ete-
läisin tunturialue kutsuu 
Sinut ihmeiden äärelle”. Pa-
neelin aiheina olivat mm. 
matkailuyrittäjyys, matkai-
lun kehittäminen vaikeina 
aikoina, asiakastarpeiden 
muutokset ja tulevaisuuden 
matkailu sekä Syötteen vah-
vuudet niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin. 

-Hienoa, että voitiin 
esitellä Syötteen alueen 
yrittäjiä ja työntekijöi-
tä tälläkin tavalla, toimin-
nanjohtaja Minna Hirvo-
nen iloitsi. ”Annoimme näin 
kasvot Syötteelle”. 

Toimi ihmeessä  
-esittelyvideo
Pudasjärven Kehitys Oy 
osallistui Tampereen Yritys-
päivien rekrytointitapahtu-
maan Pudasjärven kaupun-
gin mukana. Kehitysyhtiö 
julkaisi lyhyen Toimi ih-
meessä -esittelyvideon, jota 
hyödynnettiin nyt ensi ker-
taa 3.2. virtuaalimessuilla.

-Kehitysyhtiössä on täl-
lä hetkellä yksi työpaikka 
auki, sillä haemme parhail-
laan digitaalisen markki-
noinnin kehittäjää tiimiim-
me. Messuilla esiteltiin 
myös eri organisaatioissa 
tarjolla olevia työpaikkoja ja 
muita mahdollisuuksia Pu-
dasjärvellä, kertoi toimitus-
johtaja Sari Turtiainen. 

Kehitysyhtiö on avannut 
Pudasjärven mahdollisuuk-
sia esittelevän näyteikku-
nan eli verkkosivuston, jo-
hon voi jo tutustua: www.
pudasjarvenkehitys.fi/toi-
mi-ihmeessa Uusi näyteik-
kuna on some-kampanjana 
ollut toiminnassa jo joulun 
välipäivistä lähtien. Uusi 
esittelyvideo lisätään kehi-
tysyhtiön verkkosivuille, 
josta sen jatkossakin löytää. 

Kaupunki oli myös laa-
tinut messupäivän tauoil-
la näytettävän pitemmän 
oman videon, jota hyödyn-
nettiin virtuaalimessuilla ja 
joka ohjaa myös kehitysyh-
tiön Toimi ihmeessä -verk-
kosivulle.

Oulunkaarella  
runsaasti avoimia 
työpaikkoja
Oulunkaaren kuntayhty-
mä esitteli rekrymessuilla 
Tampereen seudun opiske-
lijoille Oulunkaaren avoi-
mia työpaikkoja. Tällä het-
kellä avoinna ovat mm. 
sosiaalityöntekijöitä Ii, Pu-
dasjärvi, Utajärvi, Vaala, ke-
hittämiskoordinaattori Ii 
(seudullinen tehtävä), sosi-
aaliohjaajia Utajärvi, Vaa-
la, päihdetyöntekijä Utajär-
vi, hammashoitaja Utajärvi, 
vastaanoton palveluesimies 
Pudasjärvi, It-asiantunti-
ja kunnan saa valita, terve-
yskeskuslääkäreitä useisiin 
kuntiin, lähihoitaja Pudas-
järvi, MielenTuki-työnteki-
jä, psykiatrinen sairaanhoi-
taja tai sosionomi Ii-Simo, 
Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala. 

Heimo Turunen
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

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

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

LAKIPALVELUAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

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

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

MAANRAKENNUSTA

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja 
KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

Tähän ajanjaksoon mahtuu 
mittava määrä yksilöllisiä 
herkullisia ja välillä kimu-
ranttisiakin tapahtumia ja 
tapauksia. Kun vuosikym-
men sitten sain kutsun ottaa 
vastaan Karhupajan yksilö-
valmentajan tehtävien mää-
räaikainen hoitaminen, en 
kuvitellutkaan pestin muo-
dostuvan taipaleeksi koh-
ti pitempää vapaata työelä-
mästä. Työtaival on ollut 
monessa mielessä tukevaa. 
Yksilövalmentajan tehtä-
vän tärkeimpiä tavoittei-
ta on nuoren tukeminen ja 
rinnalla vaeltaminen. Aina 
on etsitty yhdessä nuoren 
kanssa positiivista ratkaisua 
kaikkiin mahdollisiin elä-
män eteen tuomiin mutkiin 
ja solmuihin. Tukevia ovat 
olleet myös lukemattomat 
ilon ja riemastuksen hetket, 
joihin nuoren ponnistelu 
yksilö- ja työvalmennuksen 
kannattelemana on kuljetta-
nut. Reilun kymmenen vuo-
den aikana sain olla satojen 

Kymmenen vuotta tukevaa työtä
nuorten ja joskus aikuisem-
pienkin ihmisten elämän 
kuvioissa mukana kuunnel-
len ja kannustaen. Yhdessä 
päästiin nuorelle asetettui-
hin tavoitteisiin joko vauh-
dikkaasti tai pitemmällä 
aika- ja toimintamallilla. 

Karhupajalla on juh-
littu yhdessä nuorten yli-
oppilaaksi ja ammatteihin 
valmistautumisia, työpaik-
kojen saamisia, koulutuksiin 
pääsemisiä, elämisen tapo-
jen ja elämänhallinnan löy-
tymisiä sekä monia muita 
tärkeitä nuorten onnistumi-
sia. Kaikki tämä on tapahtu-
nut nuoren omalla voimalla 
ja tekemisellä, joita ovat vah-
vistaneet meidän valmen-
tajien lisäksi ansiokkaas-
ti kuntamme oppilaitosten, 
yrittäjien ja moniammatilli-
sen työntekijöiden joukko. 
Nuori on saanut näppäräs-
ti kokemuksen ja uskon yh-
dessä yrittämisen ja tekemi-
sen tulokselliseen voimaan. 
Yksilövalmentajana sain 

nuorilta arvokkaan mahdol-
lisuuden oppia nykynuor-
ten arvoja, asenteita, toimin-
tamalleja perusteluineen, 
teknisiä taitoja, kärsivälli-
syyden kestävyyttä, hyväk-
syntää, yllättäviä ilon pirs-
kahduksia ja tärkeää hurttia 
huumoria. Yhtenä esimerk-
kinä huumorista, kosketta-
vasta ihmistuntemuksesta 
ja villistä palautteesta ovat 
nuorilta läksiäislahjakse-
ni saamani upea huovutet-
tu Kissa ja taulu, jossa on 
teksti: ”Kissa on täysin vaa-
raton, mutta varokaa emän-
tää”.

Yksilövalmennustyö 
nuorten kanssa ja heidän 
hyväkseen on ollut näköalo-
ja laajentavaa, mielenkiin-
toista ja monipuolista ko-
kemusta kasvattavaa sekä 
mainiota henkistä rikkaut-
ta tuottavaa. Jokainen nuori 
on jättänyt oman persoonal-
lisen tunne- ja muistijäljen 
yksilövalmentajan sisim-
pään. Hyvällä omallatun-

nolla voin todeta, että lähes 
joka päivä on nuorilta nap-
sahtanut jokin pieni tai suu-
rempi kiitoksen aihe elonko-
riini.

Suurella sydämellä, läm-

möllä ja kunnioituksella 
haluan aidosti kiittää val-
mentautujanuoria ja -aikui-
sia, työkavereita, yhteistyö-
kumppaneita ja Karhupajan 
toiminnan edesauttajia  työ-

vuosistani hienossa työpai-
kassa.

Sointu Veivo
Karhupajan 
ex-yksilövalmentaja
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Kuusamon Yrittäjät palkit-
tiin tammikuussa Vuoden 
2020 Pohjois-Pohjanmaan 
paikallisyhdistyksenä. Pal-
kittu yhdistys kehittää ja 
vaikuttaa yritystoimin-
nan edellytyksiin aktiivi-
sesti ja tekee laajasti yhteis-
työtä kaupungin ja kaikkien 
alueen toimijoiden kanssa. 
Koronakriisi on haastanut 
yrittäjiä myös Kuusamossa, 
mutta yhteistyöllä esimer-
kiksi matkailualalla tästäkin 
on selvitty kohtuudella.

Jäsenille tarjotaan ver-
kostoitumistilaisuuksia ja 
yritysvierailuja. Uusille yrit-
täjille tarjotaan jäsenyyt-
tä tapaamisten yhteydes-
sä. Uudet jäsenet otetaan 
heti mukaan toimintaan 
ja kutsutaan uusien jäsen-
ten iltaan ja perinteiseen 
yhteistilaisuuteen syksyn 
yrittäjäjuhlaan.

Yhdistyksen puheen-
johtajistolle on määritelty 
omat tehtävänsä. Muut hal-

lituksen jäsenet osallistuvat 
myös erilaisiin tehtäviin ti-
lanteen mukaan. Yhteistyön 
henki on hyvä ja töitä yrit-
täjien ja yrittäjyyden eteen 
tehdään yhdessä.

Pudasjärvellä  
paras  
jäsenpysyvyys
Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät halusivat antaa 
kunniamaininnat Pudasjär-
ven Yrittäjille ja Oulaisten 
Yrittäjille, erinomaisesta toi-
minnasta yrittäjien ja yrit-
tämisen eteen tekemästään 
työstä poikkeusvuonna. Pu-
dasjärven Yrittäjissä todet-
tiin olleen paras jäsenpysy-
vyys Pohjois-Pohjanmaalla. 
Senioriyrittäjien toimin-
ta on ollut aktiivista, joi-
hin kokoontumisiin kutsu-
taan uusia yrittäjiä ja uusia 
jäsenyrityksiä esittelemään 
toimintaansa ja kukitetta-
vaksi. 

Marko Rautio  
jatkaa yrittäjien  
varapuheenjohtajana 
Pudasjärven yrittäjien vuo-
den 2021 ensimmäises-
sä hallituksen kokouksessa 
18.1. Halla Cafeessa valittiin 
Marko Rautio jatkamaan 
yhdistyksen varapuheen-
johtajana. Sihteerinä jatkaa 
Markku Knuuttila ja rahas-
tonhoitajana Aila Repola. 
Jäsenvastaavaksi valittiin 
Heimo Turunen. Sähköis-
ten kanavien kehittäminen, 
muun muassa Facebook, 
uskottiin uuden hallituk-
sen jäsenen Henna Ryhäsen 
tehtäväksi. Viime syyskoko-
uksessa Syötteellä oli valit-
tu puheenjohtajaksi Tommi 
Niskanen, jolla alkoi tehtä-
vässä jo neljäs vuosi. 

Pitäjämarkkinat pidetään 
2.-3.7., jos koronatilanne sal-
lii. Mikäli on markkinat, on 
myös suositut markkina-ar-
pajaiset, joissa päävoitto-

na on ollut noin 5000 euron 
grillikota.

Kehittämis- ja toiminta-
tukea päätettiin hakea kult-
tuuritapahtuman järjestämi-
seen, johon voivat osallistua 
yrittäjien lisäksi perheenjä-
senet ja työntekijät. Valta-
tie 20 varrella olevan suuren 
infotaulun päivittäminen 
nähtiin myös ajankohtaisek-
si, johon haettavaa avustus-
ta tullaan käyttämään. 

Jouluvalot pyritään luo-
vuttamaan kaupungin hoi-
dettavaksi. Yrittäjien kun-
non hoitamista edistetään 
Puikkarin uimalan ja -kun-
tosalin lipuilla. Lisäksi tu-
etaan jäsenyrittäjien tal-
viuintiharrastusta. Syötteen 
alueen yrittäjien liikunta-
mahdollisuuksia myös edis-
tetään selvittämällä alueen 
sisäliikuntamahdollisuudet 
jäsenyrittäjille. HT

Kuusamon Yrittäjät Vuoden 2020 paikallisyhdistys, 
kunniamaininta Pudasjärven Yrittäjille

Pudasjärven yrittäjät onnittelivat kukkakorilla Vuoden alusta uusina yrittäjinä aloittaneita lounas- ja tilausravintola me-
ritan yrittäjiä, jotka liittyivät tammikuussa myös Pudasjärven yrittäjien jäseneksi. Kukkakoria ojentamassa senioriyrittä-
jistä Kaarlo illikainen ja Raimo helve. onnittelua ottamassa vastaan ravintolayrittäjät yonas, emma ja diler dosk. 

Pudasjärven yrittäjissä huomioitiin myönteisenä tuulipuistoa Pudasjärvelle suunnittelevan yhteistuuli oy:n infopisteen 
avaaminen entisissä R-kioskin tiloissa. toimisto avattiin 19.1. ja on näillä näkymin avoinna tiistaisin ja torstaisin maa-
liskuun puoleen väliin saakka. yrittäjien hallituksen jäsen Pekka Kinnunen ja puheenjohtaja tommi niskanen kävivät 
tutustumiskäynnillä tiistaina 2.2. ojentaen samalla kukkakorin. sen vastaanottajat oulunsalon toimipisteestä saapuneet 
rakennuspäällikkö Jaakko tyyri, tekninen asiantuntija timo Annola ja projektityöntekijä marjut sallmén kertoivat, että 
tuulivoimapuiston rakentamiseen tullaan käyttämään runsaasti paikallisia yrittäjiä ja työntekijöitä. mainittakoon, että 
toimittajan toivomuksesta kuvan ottamisen ajaksi yhteistuulen edustajat poistivat kasvomaskin. 

Pudasjärvi -lehdessä 28.1. Pudasjärven Perussuomalaiset käy-
vät epätoivoiseen taisteluun tuulimyllyjä vastaan. 

Sanonta ”käydä taistelua tuulimyllyjä vastaan”, juontaa juu-
rensa 1600-luvulla julkaistuun espanjalaisen Miguel Cervante-
sin veijariromaaniin Don Quijote. Tässä maailmankirjallisuuden 
klassikossa surullisen hahmon ritariksi nimitetty Don Quijote 
käy ideologiansa riivaamana epätoivoiseen taisteluun kuului-
sia La Manchan tuulimyllyjä vastaan, joita hän luulee jättiläisik-
si. Yleisesti sanonnalla tarkoitetaan sitä, kun käydään kamppai-
lua vastaan asiaa, jota ei voi voittaa. 

Kun maailman oikeistopopulistien ritariksi lyömä, tosielä-
män Don Quijote, Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald 
Trump poistettiin Valkoisesta talosta, uusi presidentti allekir-
joitti seuraavana päivänä Pariisin ilmastosopimuksen. Suomi 
hyväksyi saman sopimuksen vuonna 2016. Sopimus on oikeu-
dellisesti sitova ja sen tavoitteena on pitää maapallon kes-
kilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa mm. hii-
lidioksidipäästöjä vähentämällä ja siirtymällä uusiutuviin 
energianlähteisiin. Yksi merkittävimmistä uusiutuvista energi-
anlähteistä on tuulienergia. 

Tässä maailmassa ilmeisesti jo lähes kaikki sivistyneet ihmi-
set luottavat tieteellisesti todistettuihin faktoihin ja ovat tun-
nustaneet luonnon monimuotoisuuden dramaattisen katoami-
sen, ilmaston lämpenemisen ihmisen toiminnan seurauksena ja 
fossiilisten polttoaineiden käytön vaikutuksen ja ylikulutuksen 
yhteyden edellä mainittuihin ongelmiin.

Ennen kuntavaaleja odotan suurella mielenkiinnolla seuraa-
vaa poliittisiin pyrkimyksiin liittyvää avausta, jossa uusiutuvaan 
energiaan siirtymistä kritisoidaan pelkästään taloudellisin ar-
gumentein. Pudasjärvi-lehdessä tuulivoiman rakentamista vas-
tustetaan runsain yleistyksin ja esim. luontomatkailuun liittyvin 
väärin olettamuksin. 

Tällä hetkellä yhä kasvavaa joukkoa ihmisiä yhdistää epä-
varmuus toimeentulosta. Kirjoituksessa tuulivoimasta kär-
sivien listalle joutuivat lähes koko pudasjärveläinen elämän-
kirjo ja toimialat matkailusta maa-, metsä- ja porotalouteen 
sekä metsästäjät, luonnossaliikkujat ja yleisesti asukkaat ja 
alueelle muuttoa suunnittelevat. Mihin tutkimuksiin väit-
teet tuulivoiman negatiivisista vaikutuksista perustuvat? Tuu-
liturbiinisyndroomaksi kutsutaan oireyhtymää,  jota ei tunne-
ta lääketieteen tautiluokituksissa. Siihen liittyvät tutkimukset 
ovat kyseenalaisia. 

Ilmastonmuutokseen, lajikatoon ja luonnon monimuotoi-
suuden romahtamiseen liittyvät kysymykset eivät ole helppoja 
ymmärtää. Niiden ratkaisemiseen liittyy vaikeita, jopa kivuliai-
ta päätöksiä, jotka koskettavat kaikkia maailman ihmisiä. Ym-
märrän hyvin minkä vuoksi asioita yksinkertaistetaan tai mut-
kia vedetään suoriksi. Meitä ihmisiähän kiinnostaa perinteisesti 
oma taloudellinen toimeentulo ja menestyminen muiden ih-
misten joukossa. Tässä mielessä on perusteltua, että tyhjä reto-
riikka, vastakkainasettelu, pelon ja taloudellisen epävarmuuden 
lietsonta sekä sinnikkäästi vanhentuneita arvoja vaaliva toimin-
takulttuuri kuuluvat vastedeskin populistipuolueiden teemoi-
hin. Lyhytkatseinen politiikka ja erityisesti olematon ilmasto-
politiikka ei kiinnosta nuoria äänestäjiä.

Iin kunnan ja Raahen kaupungin talouksien sopeuttaminen 
ja sopeuttamistoimien yhteys tuulivoimaloiden määrään on 
erikoinen väite ja sen todenperäisyyden varmistaminen vaatii 
vähintään lähempää tutustumista paikkakuntien talouteen liit-
tyviin tapahtumiin  lähimenneisyydessä. Voi jopa olla, että ilman 
tuulivoimaloita nämä kummatkin alueet olisivat kriisikuntien 
joukossa ja sopeuttamistoimet vieläkin rajumpia. Näin ollen on 
myös ilmeistä, ettei Pudasjärvenkään taloutta olla saattamassa 
paremmalle tasolle pelkästään hyvän tuulen voimalla. 

Vastuullisen energiantuottamisen näkökulmasta negatiivi-
nen kirjoitus tuulivoiman lisäämisestä on omiaan viemään kes-
kustelua väärille urille. Jokainen ymmärtää, ettei tuulivoimalan 
ylläpitoon tarvita kovin montaa henkilöä, kun mylly on kerran 
saatu pystyyn. Yleisjargon tarkasta taloudenpidosta ei tuo rat-
kaisua talousongelmiin. Tuuleen jää leijumaan ehdotukset  kor-
vaavista hiilineutraaleista energialähteistä. Lopuksi kuitenkin 
Pudasjärven kaupunkia kehotetaan myymään omaisuutta ja sa-
maan hengenvetoon varoitetaan lähtemästä pikavoittojen tiel-
le. 

Janne Autere, matkailuyrittäjä

Mielipide taistelu 
tuulimyllyjä vastaan 

julkilausumaan

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKIPUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirp-
putorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja 
tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv 
+ pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muis-
tathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan il-
moittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYDÄÄN

kUN HALUAT PÄÄSTÄ eROON  
TARPeeTTOMAkSI  JÄÄNeeSTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSeT JOTAIN, ILMOITA 
PUDASTORILLA.

PEEAA Oy on hakenut aluehallintovirastolta lupaa 
maa-ainesten ottamiseen pohjavedenpinnan yläpuolelta 
tilalla Rääppänä 615-401-32-19 Pudasjärven kaupun-
gissa (Dnro PSAVI/506/2020). Kuulutus ja asiakirjat ovat 
nähtävillä 2.2.–11.3.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi. 
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden antamiseen ilmene-
vät kuulutuksesta.  

ILMOITUS  
VESILAIN MUKAISESTA  
HAKEMUKSESTA

Katujen ja teiden talvihoito:
Katujen ja teiden talvihoito on saatava kuntoon niin, ettei kiin-
teistöjen liittymiä aurata umpeen toisen tien / kadun lumi-
massoilla. On turhaa puhetta palveluista, jos em. peruspalve-
lu puuttuu!

Kurenalan uusien liikennejärjestelyjen johdosta on Des-
tialta siirtymässä kaupungin hoidettavaksi lisää liikenneväyliä, 
kun tiet muuttuvat kaduiksi, vaikka jo tämän hetken tienhoito 
ei edistä normaalia, esteetöntä kulkua kiinteistölle tilantees-
sa, jossa yöllä aurattu lumivalli on jäätynyt kiinteistöliittymään. 

Muutos asiaan tarvitaan koko Pudasjärven alueella ja välit-
tömästi - vaatinee aurauskilpailutuksen sopimusehtoja uusiksi! 
Peruspalvelu näin edistäisi myös ikäihmisten omakotiasumista 
- vahvistaisi helposti ”hyvää oloa omassa pirtissä”! Olisi vasti-
ne kiinteistö- ym. veroille - myös!

Kyläseuroille on syytä palkata lumen kolauksen ja -lapioin-
nin kylätalkkareita täydentämään em. elintärkeän, arkisen asian 
hoitoa / palvelua. 

Palkkaus järjestettävä ”Osallisuudella työkykyä” ym. ”Vi-
puvoimaa EU:lta hankerahastoista. ”Kestävää kasvua ja työtä” 
- rakennerahaston päätökset pitää ulottaa arjen tarpeisiin eri 
kylille. Pelkkä ’päälliköiden’ palkkaaminen ei riitä tuomaan ta-
sapuolista lisäarvoa hankerahoista oikeudenmukaisesti.

Ehdotan kaikkien EU:n ja ELY:n ym. rahastojen projektira-
hojen hakemista Pudasjärven Kehitys Oy:n tehtäväksi keskite-
tysti. Kylätalkkarit -järjestely onnistuu ilman merkittäviä koulu-
tuskulujakin ja sopii myös osa-aikatyöksi!

Yhden kyläkulman 657 913 euron hanke kolmeksi vuo-
deksi (1.7. 2020 - 30.6.2023 ) kannattaa ulottaa laajemmalle 
alueelle. Pitää muistaa, että Suomi on EU:n nettomaksaja ja Eu-
roopan maaseudun kehittämisen investoinnit tulee kohdentaa 
tasapuolisesti maaseutukaupungin eri alueiden perustarpeisiin.

Sulan maan aikana kylätalkkarit voivat osallistua mm. ympä-
ristön hoitoon, erilaisiin avustus- ja talkootehtävien järjestämi-
seen (halonteko, ruohonleikkuu jne.).

Vastuuvakuutukset rakennusprojekteihin
Kaikilta rakennusprojektien toimijoilta pitää vaatia kattavat, yk-
silöidyt vastuuvakuutukset tehtävien mahdollisten epäonnistu-
misten varalta. Kaupungin budjetin lisämäärärahat eivät ole oi-
kea apu / ratkaisu ongelmatilanteissa. Kertakäyttörakentamiset 
ovat kestämätöntä kehitystä, samoin kaikki pikaremontit.

Lopetetaan merkkipäivämuistamiset:
Lopetetaan kaikki merkkipäivämuistamiset kaupungin kokouk-
sissa. Henkilötietolaki! Tietosuojalaki! On aivan turhaa viedä 
henkilökohtaisia asioita yhteisten asioiden hoidon /käsittelyn 
yhteyteen pidentämään kokousaikaa. Muistamiset (myös joulu-
lahjat) ovat myös turha kuluerä ja turhaa teatteria!

Pudasjärven vihreä elämys?
Uusien liikenneväylien valmistuttua ehdotan liikenneympyröi-
den keskelle ja pientareille kylvettäväksi apilaa ja niittykukkia. 
Niittykasvusto olisi myös taloudellisesti edulli-
nen, luonnonmukainen, helppohoitoinen ratkai-
su - vain kerran syksyllä alas leikattava. Kiviröyk-
kiöt tai taidekyhäelmät olisivat kaikkea muuta 
kuin vihreä elämys kaupungissamme.

Irma Inget

Kuntalaisaloitteita 

lada samara 112 vm. 2006, 
remontoitu,  2190 €. toyota 
Corolla, vm. 1999, bensapeli 
1450 €. Molemmat autot kats. 
P. 0400 926 405.

Myytävänä 3h+k 79,5 m2 Pu-
dasjärven keskustassa, Naa-
mangantie 1, 1. krs. Hyväkun-
toinen, heti vapaa. P. 0400 431 
293.

Haapalanseudun  
metsästysseura ry:n 
vuosiKoKous

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

Tervetuloa!

VUOKRATTAVANA

Sarakylästä rivitalo yksiö 38m2 
380€/kk sekä kaksio 59.5m2 
536€/kk. P. 044 582 8657/Toni.

Vuokrattavana omakotitalo 
3h+k Urheilutiellä. p. 040 748 
7353.

yli-siuruan 
metsästysseura ry:n 
vuosiKoKous

hirvipirtillä su 14.2.2021 klo 11.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Johtokunta

Vuoden vaihde toi muutok-
sia metsäverotukseen. Päi-
värahavähennys ja hankin-
tatyön taksat nousivat viime 
vuonna, mikä kannattaa 
muistaa vuoden 2020 met-
säveroilmoituksessa. Ar-
vonlisäverovelvollisuuden 
alaraja nousee tänä vuon-
na 10 000 eurosta 15 000 eu-
roon. 

Metsätalouden poistojen 
viimeisen poiston raja nou-
see 200 eurosta 600 euroon. 

Vuodenvaihteessa muu-
toksia tulee myös metsä-
maan maakunnallisiin las-
kennallisiin arvoihin.  

Metsänomistajien kan-
nattaa alkuvuodesta pereh-
tyä huolella metsäveroil-
moituksen täyttämiseen. 
Metsäveroilmoituksessa il-
moitetaan kaikki metsätalo-
udesta viime vuonna saadut 
tulot sekä tulojen hankkimi-
seen liittyvät metsätalouden 
menot.  

Pelkkää metsätalout-
ta harjoittavan metsäve-
roilmoitus (2C-lomake) tu-
lee olla perillä verottajalla 
viimeistään ensimmäinen 
maaliskuuta. Maataloutta 
ja elinkeinotoimintaa har-

joittavat voivat palauttaa 
metsäveroilmoituksen kuu-
kautta myöhemmin eli 1.4. 
mennessä. Arvonlisäveroil-
moitus ja arvonlisäveron 
maksu tulee olla verottajalla 
kaikkien osalta maaliskuun 
alkuun mennessä.  

Verotusyhtymien ja kuo-
linpesien metsäveroilmoit-
tamisessa käyttämät Kat-
so-tunnisteet toimivat vielä 
30.4. saakka. Tämän jälkeen 
sähköiset ilmoitukset jäte-
tään Suomi.fi-valtuuksien 
avulla. Ne kannattaa hakea 
ajoissa verovuotta 2021 var-
ten. 

Metsäverotuksen päivä-
rahavähennykset nousivat 
hieman edellisvuodesta. Yli 
kuuden tunnin matkan päi-
värahavähennys on nyt 16 
euroa ja yli 10 tunnin mat-
kan 29 euroa. Päivärahavä-
hennystä ei voi tehdä met-
säpalstalle suuntautuneesta 
matkasta, mutta sen voi teh-
dä esimerkiksi koulutus- tai 
messumatkoista.  

Myös verotuksessa il-
moitettavat keskimääräiset 
hankintatyötaksat nousivat 
1,5 prosenttia, mikä vastaa 
palkkojen nousua. 

Tulevia  
veromuutoksia 
Metsätalouden koneiden, 
rakennusten sekä ojitusten 
ja metsäteiden poistoraja 
verotuksessa nousee 200 eu-
rosta 600 euroon tänä vuon-
na. Jos poistettavan hyö-
dykkeen hankintameno tai 
menojäännös on alle 600 eu-
roa, niin poiston voi tehdä 
kerralla loppuun vuoden 
2021 metsäveroilmoitukses-
sa.  

Arvonlisäverovelvol-
lisuuden alaraja nousee 
10 000 eurosta 15 000. Met-
sänomistajien kannattaa 
edelleen hakeutua vapaa-
ehtoisesti arvonlisäverovel-
volliseksi, vaikka tuo raja ei 
ylittyisikään.  Arvonlisäve-
rovelvolliseksi hakeutunut 
metsänomistaja saa palau-
tuksena kaikki metsätalou-
den laskuissa maksamansa 
arvonlisäverot.  

Tänä vuonna metsän-
omistajat voivat hakea tu-
kea joutoalueiden, eli en-
tisten maatalousmaiden ja 
turpeennostoalueiden met-
sitykseen. Metsityksen tuet 
tulevat metsätalouden vero-

Vuodenvaihde toi 
muutoksia metsäverotukseen

tettavaksi tuloksi. 

Metsämaan  
laskennalliset arvot 
Verottaja on vahvista-
nut verovuodelle 2021 uu-
det maakunnalliset metsä-
maan laskennalliset arvot. 
Niitä sovelletaan verovuon-
na 2021 perinnöissä, lah-
joituksissa ja kaupoissa sil-
loin, kun ei ole käytettävissä 
metsäammattilaisen teke-
mää tila-arviota. Arvot ovat 
useimmissa maakunnis-
sa nousseet edellisvuodesta 
noin 100–300 euroa hehtaa-
rilta, mikä johtuu hintojen 
noususta vapaiden markki-
noiden metsätilakaupoissa.  
 
Antti Härkönen 

PUDASJARVI.FI

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMIN-
TAAN SEKÄ ESIOPETUKSEEN 
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on avoinna 1 - 15.2.2021

Esiopetuksen ensisijainen opetuspaikka on lähi-
koulu. Vuorohoitoa tarvitseville pyrimme järjes-
tämään esiopetusryhmän päiväkodin yhteyteen. 
Päiväkodin esiopetusryhmän koko on 12 henkilöä 
ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Aamu –ja iltapäivätoimintaa järjestetään 0-2 
luokkalaisille Lakarin, Hirsikampuksen, Kipinän ja 
Hirvaskosken kouluilla.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.pudasjarvi.fi/eskari

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

Kuren metsästysseura ry

vuosiKoKous 
su 14.2.2021 klo 12 
Kuren kylätalolla. 

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! Johtokunta

PUDASJÄRVI -lehti

UUdet yhteystietomme 
1.1.2021 lähtien:

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

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

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

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi
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Pohjois-Pohjanmaan alueel-
linen koordinaatioryhmä 
on arvioinut alueen tilan-
nekuvaa tiistaina 26. tam-
mikuuta. Koronaepidemia 
on edennyt Pohjois-Poh-
janmaalla aaltoillen - välillä 
tartuntamäärät ovat nousset 
ja välillä hieman laskeneet. 
Koronavirusta esiintyy kui-
tenkin väestössä edelleen 
ja maakunnassa täyttyvät 
kiihtymisvaiheen kriteerit. 
Koordinaatioryhmä suosit-
telee nykyisten rajoitusten 
jatkamista 28.2. saakka.

Kaupunkikohtaisia rajoi-
tuksia on tarkasteltu kau-
pungin johtoryhmässä 27.1. 
ja edellä mainittuihin ohjeis-
tuksiin/suosituksiin perus-
tuen rajoituksia muutetaan 
Pudasjärvellä seuraavasti:

Lasten ja nuorten ryhmä-
harrastustoimintaa avataan 
laajemmin kaupungin hal-
linnoimiin tiloihin.

Alle 12-vuotiaiden sekä 

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä linjasi 
kaupunkikohtaisia rajoituksia 28.2. – lasten ja 

nuorten ryhmäharrastustoimintaa avataan laajemmin 
kaupungin hallinnoimiin tiloihin.

Koronasuosituksia jatketaan

12 – 17-vuotiaiden ryhmä-
harrastustoimintaa Tuo-
mas Sammelvuo –salilla voi-
daan jatkaa. Lisäksi lasten ja 
nuorten harrastustoiminta 
voi jatkua muissa kaupun-
gin hallinnoimissa tiloissa 
seuraavin edellytyksin: Har-
joituksiin osallistutaan ai-
noastaan terveenä, ryhmäl-
le varatulle vuorolle ei ole 
osallistujamäärää rajoituk-
sia lasten ja nuorten harras-
tustoiminnassa, harjoituk-
siin tullaan varusteet päällä 
ja lähdetään suoraan pois 
silloin kun se on mahdol-
lista (pukuhuoneen käytön 
minimoimiseksi), toimin-
ta suunnitellaan siten, että 
osallistujien on tosiasialli-
sesti mahdollista pitää noin 
kahden metrin turvaväli toi-
siinsa koko ajan.

Yli 12-vuotiaat osallistu-
jat sekä valmentajat/ohjaa-
jat käyttävät maskia tai visii-
riä. Maskisuositus ei koske 

liikuntasuoritusta. Yhteis-
käytössä olevat välineet 
puhdistetaan harjoitusten 
alussa ja lopussa, sekä mah-
dollisuuksien mukaan käyt-
täjän vaihtuessa. Lasten ja 
nuorten saattajat pitävät 1 – 
2 metrin turvavälin toisiin-
sa ja huolehtivat, ettei pi-
ha-alueelle synny ruuhkaa. 
Lapset ja nuoret saatetaan 
harrastuspaikan ulko-ovel-
le. Muiden kuin vuorolle 
osallistuvien oleskelu sisä-
tiloissa on kielletty. Vuoron 
vastuuhenkilö odottaa ul-
ko-ovella, päästää osallistu-
jat sisään ja huolehtii, että 
ulkopuolisia ei tule sisäti-
loihin. 

Valtakunnallisissa sar-
joissa pelaavat tai nii-
hin pääsyyn oikeutta-
viin karsintoihin pyrkivät 
yli 18-vuotiaiden joukku-
eet voivat harjoitella vara-
tuilla vuoroillaan Tuomas 
Sammelvuo –salissa. Toi-
minnassa noudatetaan sa-
moja rajoituksia, mitä lasten 
ja nuorten ryhmäharrastuk-
siin on annettu.

Kaupungin ylläpitämil-
lä luistelukentillä ei enää 

ole kokoontumisrajoituksia. 
Tämä koskee sekä varattu-
ja vuoroja että vapaata luis-
teluaikaa.

Tila tai palvelu  
suljetaan 28.2.  
saakka:
Virkistysuimala Puikka-
rin allasosasto ja saunat 
sekä niiden välittömässä 
yhteydessä olevat pukeu-
tumistilat ovat suljettuna 
vapaa-ajan toiminnalta ja 
harrastetoiminnalta. Puik-
karin kuntosali ja Tuomas 
Sammelvuo-sali sekä muut 
ryhmäliikuntaan, kontakti-
lajeihin, joukkueurheiluun 
sekä muuhun vastaavaan 
liikuntaan tai urheiluun 
käytettävät kaupungin tilat 
ovat suljettuna aikuisten va-
paa-ajan toiminnalta ja har-
rastetoiminnalta. 

Muu kaupungin sisäti-
loissa tapahtuva 18 vuotta 
täyttäneiden ryhmäharras-
tustoiminta on keskeytetty-
nä. Mahdollisuuksien mu-
kaan harrastustoimintaa 
toteutetaan etämuotoisena.

Kilpailujen, otteluiden 

sekä sarjatoiminnan järjes-
täminen kaupungin tilois-
sa kaikenikäisille on keskey-
tetty. Kaupungin järjestämä 
aikuisten ryhmäharrastus-
toiminta on keskeytettynä. 
Mahdollisuuksien mukaan 
harrastustoimintaa toteute-
taan etämuotoisena. 

Kansalaisopistolla ei jär-
jestetä aikuisten lähiopetus-
ta, mutta mahdollisuuksien 
mukaan kurssit järjestetään 
etäopetuksena. Pohjantäh-
den kulttuuritilat ovat sul-
jettuna. 

Tila on suljettu, mutta 
palvelut ovat  
käytössä rajoituksin 
tai etäyhteyksin:
Kaupungintalo on suljettu. 
Asioimiset (esim. edunval-
vonta, asiakaspalvelupiste 
ja Oulunkaaren sosiaalipal-
velut) ainoastaan ajanva-
rauksella tai sähköpostilla. 
Yhteystietoja kaupungin 
vaihteesta 040 826 6417. 

Nuorisotila on suljettu-
na, käytössä on monipuo-
liset etätoiminnot, kuten 
Discord. 

Karhupaja rajoitettu pal-
velu, asiakasmäärä rajoi-
tettu 10 henkilöä kerralla ja 
otettu käyttöön monipuoli-
set etätoiminnot.

Hirsikunnas, työllisyys-
palvelut ja monikulttuuriset 
palvelut, rajoitettu palvelu. 

Palvelu on rajoitettua
Kirjastossa rajoitettu palve-
lu. Omatoimikirjasto ei ole 
käytössä. Palautuksia voi 
jättää myös pääkirjaston pa-
lautusluukkuun. Toivotaan 
asiakkailta ripeitä kirjasto-
käyntejä. Kirjastoauto Iso 
Karhu liikennöi reitillä ra-
joitetuin asiakasmäärin.

Kaupungin tilat eivät ole 
varattavissa tai käytettävis-
sä ulkopuolisten organisaa-
tioiden eikä yhdistysten tai 
järjestöjen käyttöön, muu-
ten kuin lasten ja nuorten 
harrastustoiminnassa. 

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

Viime viikkojen lehdissä on ollut runsaasti Perussuomalaisten 
kirjoituksia julkisista investoinneista, hankkeista ja rakentami-
sesta. Sävy on ollut aina sen suuntainen, että näillä toimilla on 
kuluneen vaalikauden aikana rapautettu kaupungin taloutta ja 
velkaannuttu perusteettomasti. Asia ei ole aivan näin yksise-
litteinen, sillä kun asioilla aletaan tehdä politiikkaa, tulevat ne 
usein esitetyksi yksipuolisesti. Tietysti aikojen saatossa jotkin 
ratkaisut ovat muuttuneet yhteisön kannalta vähemmän mer-
kityksellisiksi, ja niitä purkamalla saadaan tehtyä järkeviä sääs-
töjä, mutta pelkkiä säästöjä tekemällä ei rakenneta parempaa 
tulevaisuutta. 

Kaupunki ei toteuta turhia investointeja tai hankkeita. Toi-
sen mielestä turha on jonkun toisen mielestä hyvin tärkeää. 
Vaikuttavuus, osallistaminen ja kehitykseen pyrkiminen on aina 
puntarissa, kun kaupunki tekee päätöksiä veronmaksajille, ve-
ronmaksajien kustannuksella. Itsestään selvä asia on se, että 
kaikkia miellyttävät päätökset ovat harvinaisia, ja kun kyse on 
varojen käytöstä, ei poikkeuksia tähän päätelmään löydy juuri 
koskaan. Työllistävät ja pitkällä aikavälillä tuloja kaupungille tuo-
vat hankkeet kuitenkin ovat meille tärkeitä, ja meiltä pitää löy-
tyä uskallusta ja päättäväisyyttä toteuttaa ne.

Taloutta syövät myös kasvavat sotekulut ja epävarmuus 
kuntaosuuksista. Jos tämän lisäksi kaupunki alkaa massiiviseen 
säästökuuriin kaventamalla omia veronmaksajilleen tuottamia 
palveluita tai lopettamalla alueen kehitystyön houkuttelevuu-
den ja työllistämisen takaamiseksi, olemme astumassa perin-
teiseen oravanpyörään, missä ei päästä eteenpäin vaikka kuinka 
yritetään juosta. Rakennuskantaa uusivan ja kehitykseen pyr-
kivän kaupungin tavoite ei markkinatalouden aikana Suomes-
sa voi olla se, että pyritään saavuttamaan velattomuus, vaan se, 
että toiminnan kehittämiseksi otettu velka on koko ajan hallin-
nassa, ja sen lyhentäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteis-
tä. Kun pidämme huolta Infrastruktuurista ja kaupungin veto-
voimaisuudesta perheellisille työikäisille, alkaa elinkeinoelämä 
Pudasjärvellä kehittyä ja monipuolistua, tuoden vuorostaan tu-
loja kaupungin kassaan.

Kulunut vaalikausi on tuonut Pudasjärvelle valtavasti uut-
ta, mistä osin päästään nauttimaan vasta seuraavan valtuuston 
vahtivuorolla. Me kaikki voimme vaikuttaa siihen, että jatkos-
sakin Pudasjärvellä rakennetaan, tehdään työtä, 
luodaan uutta, opiskellaan, yritetään ja pidetään 
kaikista huolta.

Eero Hyttinen 
Keskusta

Olemme osa 
markkinataloutta

Viime elokuussa syöpäosasto oli järjestämässä toritapahtumaa, jossa yhteislaulua veti suopunki-yhtye. Väkeä osallis-
tui satamäärin. Kauppansa kävi juuri paistetut letut, joita ovat paistamassa Kaisa manninen, Annikki Paavola ja sanni 
nissi.

Maailman syöpäpäivää 
vietetään torstaina 4.2. Päi-
vää on vietetty vuodesta 
2005. Teemapäivänä syöpä-
järjestöt keskittyvät korjaa-
maan vääriä oletuksia syö-
västä tautina ja tuomaan 
esille parempaa syöpätie-
toutta, joka helpottaa sekä 
sivistystyötä tekevien toi-
mijoiden työtä että syövän 
itse tai lähipiirissään koh-
danneen ja kokevan arkea.

Pudasjärven syöpäosas-

to muistuttaa syöpäpäivän 
teemasta ”Pienet, kivat ja 
myönteiset terveysteot”. 
Yhdistyksestä kerrotaan, 
että Syöpäpäivä näkyy 
Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distyksen ja Syöpäjärjestö-
jen sosiaalisen median ka-
navissa ja yhdistys järjestää 
luennon Teams-etäyhtey-
dellä 18.2 Aiheena ”Miten 
auttaisin itseäni”. Luennol-
le voivat osallistua kaikki 
halukkaat.

Puheenjohtaja Kaisa 
Mannisen mukaan Pudas-
järven syöpäosasto ei ole 
voinut kokoontua nyt ol-
lenkaan, ja kuten näkyy, 
sulku jatkuu ainakin hel-
mikuun loppuun asti. 

-Vuosikokoustakaan ei 
ole voitu pitää. Epäilen, 
että osasto ei voi kokoon-
tua koko keväänä. Korona 
tuntuu vain voimistuvan 
ja kaiken kansan rokotuk-
set näyttävät olevan kauka-

na. Johtokunta on kokoon-
tunut ja olemme laatineet 
osaston toimintasuunnitel-
man kuluvalle vuodelle. 
Suunnitelmassa on tietysti 
paljon epävarmuustekijöi-
tä koronatilanteesta johtu-
en. Mutta elämme toivos-
sa, että syksyllä ja ehkäpä 
kesälläkin voisimme jo ko-
koontua, toteaa Manninen. 
HT

Pienet, kivat ja myönteiset terveysteot
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Osuuskauppa Arina on 
avaamassa uuden ABC-lii-
kennemyymälän ensi syk-
synä. Kiiminkiläisen KTC-
Group Oy rakennusliikkeen 
urakoiman rakennuksen 
runko on ollut valmiina tal-
ven ajan ja seiniäkin on jo 
laitettu paikalleen. Uusi lii-
kepaikka sijaitsee Pudas-
järven keskustan lähel-
lä, valtatie 20:n rakennetun 
kiertoliittymän ja Hyvin-
vointikeskus Pirtin vieressä. 
Investointi maksaa noin 6,5 
miljoonaa euroa.

ABC:n liikennemyymä-
läpäällikkö Jatta Kaijalan 
mukaan nykyinen ABC-lii-
kennemyymälä on tullut 
teknisesti tiensä päähän. Ra-
kennushanke on ollut ajan-
kohtainen sen jälkeen, kun 
Osuuskauppa Arina osti 
Pudasjärven kaupungil-
ta tarkoitukseen sopivan 
maa-alueen. Rakennustyöt 
alkoivat välittömästi syksyl-
lä 2020. 

- Uuteen ABC-liikenne-
myymälään tulee niin pai-
kallisille kuin ohiajaville 
matkailijoille palveluna kah-
vila-ravintola, Hesburger, 
ruokamarket ja polttoneste-
jakelimo sekä sähkölataus-
piste, Kaijala kertoi.

Kaijalan mukaan 
ABC-asema työllistää ny-

Uuden ABC-liikennemyymälän rakennustyö edistyy 
– avataan ensi syksynä

kyisellään kaikkiaan reilu 
kolmekymmentä työnteki-
jää. Nykyinen ABC-liiken-
nemyymälä toimii uu-
den ABC:n avautumiseen 
asti, ja nykyiset työntekijät 
siirtyvät aikanaan uuteen 
ABC-liikennemyymälään.

ABC-asema työllistää 
paikallisia
Vuodesta 2007 lähtien Kai-
jala on ollut töissä liiken-

nemyymäläpäällikkönä 
ABC-asemalla ja kokee pal-
velujen olevan hyvin tar-
peelliset paikallisten omis-
tajien lisäksi matkailijoille. 
Aseman palveluja ovat mo-
net turistit ja linja-autot op-
pineet käyttämään hyväk-
seen. Palveluja he tulevat 
jatkossakin tarvitsemaan, 
sillä esimerkiksi lähimmät 
ruokaa tarjoavat ABC-ase-
mat ovat Kuusamossa ja 

4-tien varressa Limingalla 
Tupoksessa.

- Jatkossa pystymme 
palvelemaan entistä pa-
remmin, sillä asiakaspaik-
koja saadaan uuteen kah-
vilaravintolaan nykyistä 
enemmän. Liikkeeseen tu-
lee 20-paikkainen kabinetti 
ja 160 paikkainen ravintola, 
Kaijala mainitsi. 

Koronan vuoksi myy-
mälä on ollut Kaijalan mu-

kaan alkuvuodesta hieman 
vähemmän auki kuin nor-
maalisti. Maaliskuun alusta 
hiihtoloma-aikana palataan 
normaaliin aukioloaikaan 
aamukuudesta kello 24 
saakka. 

Kiitos aktiivisille 
omistajille
- Uuden toimipaikan mah-
dollistamisesta kuuluu kii-
tos aktiivisille omistajille 

ja Pudasjärven kaupungin 
yhteistyökyvylle. Yhdes-
sä huolehditaan Pudasjär-
ven alueen elinvoimaisesta 
tulevaisuudesta ja tehdään 
koko Pohjois-Suomesta yhä 
parempi paikka elää, toteaa 
Osuuskauppa Arinan toi-
mialajohtaja Jari Karjalai-
nen. HT

Pääurakoitsija KtC Grou-
pista vastaava mesta-
ri pudasjärveläinen Jukka 
Raappana korostaa, että 
rakentamisessa käytetään 
mahdollisimman pitkälti 
paikallisia palveluja. muun 
muassa rakennustarvikkeet 
hankitaan pääsääntöises-
ti paikallisesta K-raudasta. 
Aliurakoitsija oAt oy käyt-
tää paikallisen sähköliik-
keen palveluja. 

nykyinen ABC Koillisportti on palvellut valtatie 20 varrella eri nimillä yli 50 vuotta ja tullut nyt teknisesti tiensä päähän toteavat apulaisliikennemyymä-
läpäällikkö leena tuomivaara ja liikennemyymäläpäällikkö Jatta Kaijala.

Uusi ABC liikennemyymälän rakennuksessa on meneillään katon rakentaminen, joka tapahtuu sääsuojatussa kuivassa tilassa. lämmöt laitetaan myös 
päälle lähiaikana. seinien sisällä pohja on ollut suojattuna tyroksieristeillä sulana pysymiseksi. työmaalla työskentelee 13-15 henkeä, jotka ovat pal-
kattu pääasiassa Pudasjärveltä.

Uuden ABC liikennemyymälän rakentamisessa mukanaolevia urakoitsijoita tuumaustau-
olla; maansiirtotöitä ja putkituksia urakoiva Kuljetuspudas oy:stä Veli-Pekka salmela, 
vastaava mestari Jukka Raappana, työmaamestari Kirsi linna ja lVi-urakoitsija Janne 
moilanen Pohjanmaan talotekniikka oy:stä. 

havainnekuva uudesta ABC Pudasjärven liikennemyymälästä. Pääsuunnittelija on Arkki-
tehtuuritsto seppo Valjus oy.


