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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uudenvuoden vastaanotto 
kutsuu kaikkia

juhlimaan yhdessä  s. 4
Laavu-hankkeen toiminta 

on saanut kiitosta s. 10

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 30.12.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

P. 040 581 9930

Uudisrakentaminen 
Korjausrakentaminen 

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139 
93280 Syöte 

markus.sarkela@msarkela.com 
www.msarkela.com

Vapaa-ajan 

asunnot Avaimet 

käteen -pakettina

Kestävän kiertotalouden edistäjä
Siirtokuormausasema

Kuusamontie 823 B
avoinna pe klo 14–18 

ja la klo 10–14

Jäteasema Ekolanssi 
Teollisuustie 10 

avoinna ti klo 16–19
oulunjatehuolto.fi 

Pudasjärven siirtokuormaus- 
aseman maksutavaksi lasku
1.1.2017 alkaen asioinnista siirtokuormausasemalla 
voi maksaa vain laskulla. Tarkistamme jätteiden 
tuojan henkilöllisyyden, joten ota henkilöllisyysto-
distus mukaan. Yritysasiakkailta tarvitaan y-tunnus.

Kotitaloudet voivat viedä siirtokuormausasemalle 
satunnaisia pieniä seka- ja rakennusjätekuormia. 

Kodin arjessa syntyvä jäte laitetaan kiinteistön 
omaan polttokelpoisen jätteen astiaan. Biojätteelle 
suositellaan kompostointia tai erilliskeräystä esim. 
kahden kiinteistön kimpassa.

Kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet sekä metalli-
romut voi viedä ilmaiseksi Ekolanssille.

Lajitteluohjeet: www. jateopas.fi

Hyvää Uutta Vuotta ja 
Suomi100 -juhlavuotta!

Palvelemme:
perjantaina 30.12. klo 9-18

Uudenvuodenaattona 31.12. klo 9-14
Tervetuloa!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule 
tekemään 

löytöjä!
Avoinna: MA-PE 10-17, LA 10-14

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 4.1., ke 11.1. ja ke 18.1.

www.pudasjarvenoptiikka.fi Huom! pe 30.12. liike suljettu.

 Onnellista Uutta Vuotta 2017!

UUDEN VUODEN 
VASTAANOTOSSA 

P. 044 202 3595. Romekievarintie 1 (Iso-Syötteen eturinne)
romekievari.fi info@romekievari.fi

Avoinna 30.12. 10-22 (24.00)
Avoinna 31.12. 10-01 (02.00)

Keittiö auki yömyöhään

Näe ilotulitukset ja 
soihtulasku aitiopaikalta!

pe 30.12. klo 19.00-
la 31.12. klo 22.00-

LIVE MUSIIKKIA

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. meritaravintola@hotmail.com

PALVELEMME: ma-to 10.30-21.00, pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

Meiltä tuore kebab ja kanakebab joka päivä! 

TERVETULOA KOKEILEMAAN!
Palvelemme 18 vuoden kokemuksella.

Salaattipöydästämme löydät 15 eri salaattilajitelmaa!

LOUNAS ma-pe klo 10.30-14, 9,50
sis. pizzaa, kebabia sekä runsaan salaattipöydän

HUOM! Meiltä 
opiskelija-alennusta 0,50

• Otamme mielellämme pöytä- ja kabinettivarauksia 
perheille, ryhmille, kokouksiin, juhliin sekä mm.  
pikkujouluihin.

 Samalla voimme keskustella tarjoiluvaihtoehdoista.

•  Ravintolassa on käytettävissä kaksi eri salia sekä 
kaksi erillistä kabinettia.
Soita meille tai käy paikanpäällä, niin järjestämme juhlasi sinun 

toivomuksesi mukaan!

arkisin klo 10.30-14.00
TULOSSA!

ma 9.1. 

lähtien
KOTIRUOKALOUNAS

Toivoo Pudasjärvi-lehden toimitus

Seuraava Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy poikkeuksellisesti 

jo TO 5.1.2017!
Ilmoitusaineistot ti 3.1. mennessä.

Hyvää ja 
Räiskyvää Uutta 

Vuotta 2017!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 1.1.2017 kello 12, Valtte-
ri Laitila, Jukka Jaakkola.
Messu seurakuntakodissa Loppiaisena 6.1.2017 kello 
10, saarnaa Samuel Korhonen, liturgi Juha Kukkurai-
nen, kanttori Jukka Jaakkola. Kirkkokahvit ja mattoar-
pajaisten voittojen  luovutus.
Lapsityö joululomalla 19.12.-5.1.2017, perhe-ja päi-
väkerhot sekä lapsiparkki aloittavat 9.1. alkavalla viikol-
la.
Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvaskosken ry:llä su 
1.1.2017 kello 17 (Seppo Leppänen, Valtteri Laitila).  
Seurat Kurenalan ry:llä su 1.1.2017 kello 16 (Iivari Jur-
mu, Pekka Lehto). Atta Ojalan muistoseurat Korpisen 
kylätalossa pe 6.1. kello 13 (Simo Kinnunen). 
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 2.1.2017 kello 
11.
Kastettu: Konsta Verneri Partanen.
Haudattu:  Martta Katariina Paukkeri  91 v, Emma Puu-
runen  87 v, Veikko Lamminkangas  85 v.

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: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Varsinaiset joulunpyhät ovat jo elettyä 
elämää ja tallentuvat muistojen joukkoon. 
Joululahjat, ystävien lähettämät joulukor-
tit, kauneimmat joululaulut yhdessä jou-
lukirkon kanssa palauttavat mieliimme 
lapsuuden jouluja rakkaine ihmisineen. En-
tisiä aikoja emme saa enää takaisin, mei-
dän on elettävä ”tätä päivää”.

Aika rientää, pian elämme uutta vuot-
ta, vuotta 2017. Emme tiedä mitä vuosi 
tuo elämäämme. Toivomme, että vuodes-
ta tulisi onnellinen ja siunattu vuosi. Sitä-
hän me olemme toivottaneet jo joulukor-
teissa toinen toisillemme. 

Uudenvuodenpäivä on mainittu kir-
kollisena juhlapäivänä jo 500-luvulla. Evan-
kelista Luukas kertoo jouluevankeliumin 
jälkeen (Luuk. 2:21), että kahdeksantena 
päivänä joulusta hän sai nimen Jeesus, jon-

ka enkeli oli ilmoittanut ennen syntymää.
Alkava vuosi on turvallista aloittaa Jee-

suksen nimessä. Usko Jeesukseen synnyt-
tää turvallisuutta levottomassa maailmas-
sa. Siunauksen toivotukset ja rukoukset 
tarkoittavat juuri sitä, että luotamme ja 
uskomme, että päivämme, vuotemme ja 
koko elämämme on Jumalan käsissä. Apos-
toli Paavali kirjoitti aikanaan korinttilaisil-
le (1. Kor. 3:11): ”Perustus on jo laskettu, ja 
se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei ku-
kaan voi laskea.” Tuleva vuosi ja koko elä-
mä on hyvä rakentaa tälle perustukselle.

Uuden, tuntemattoman tulevaisuuden 
edessä vapahtaja opettaa meille, missä on 
meidän turvamme ja onnellisuutemme. 
Hän itse on Paimen, joka ohjaa laumaan-
sa ja kutsuu siihen. Hän kuljettaa lauman-
sa suurimpaan onneen ja autuuteen, ian-

kaikkiseen elämään taivaan kodissa. Itse 
emme tätä onnea rakenna, se tulee ar-
mosta Kristuksen sovintotyön tähden. 
Meillä on syntiemme anteeksiantamus hä-
nen (Jeesuksen) nimessään ja veressään. 
Jeesus- nimi tarkoittaa vapahtajaa ja pelas-
tajaa. Tuon onnen ja autuuden me saam-
me omaksemme, jos haluamme sen uskol-
la omistaa.

Onnellista ja Jumalan 
siunaamaa uutta vuotta!

Arvo Niskasaari

Onnellista ja siunattua Uutta Vuotta

Pudasjärven luoteiskolkassa sijaitsee luonnonkaunis ja erämainen 
Puolakkavaara. Puolakkavaaran maisemaa hallitsevat suuret suot, 
joista osa on suojeltuja.

Soita ja harjuja halkovat myös monet pienet ja varsin luon-
nontilaiset joet, kuten Korpijoki ja Litojoki.

Talvinen kaamoksen hiljaisuus valtaa alkutalvesta Puolakka-
vaaran. Kylmyys ja pimeys ovat monelle eläimelle joskus lähes 
ylittämätön ongelma. Valon vähyys saa eläimet vaihtamaan itsel-
leen valkean talvisin turkin tai höyhenpeitteen. Se on lämpöisem-
pi ja turvallisempi kuin kesäinen asu.

Tiaiset ja muut pikkulinnut käyvät syömässä päivisin rämeillä 
puiden silmuja, mutta siirtyvät jälleen yöksi takaisin Puolakkavaa-
ran männiköiden ja kuusikoiden kainaloon.

Puolakkavaaran metsät ovat paikoin satoja vuosia vanho-
ja. Monet kilpikaarnaisista männyistä ovat kelottuneet pystyyn 
ja kauniiden hopeakylkisten kelojen lukuisat tikankolot tarjoa-
vat kolopesijöille runsaasti yöpymis- ja pesäpaikkoja. Muun mu-
assa helmipöllö ja varpuspöllö ovatkin Puolakkavaaran vakitui-
sia asukkeja.

Puolakkavaara kohoaan ympäröiviä alueita huomattavasti 
korkeammaksi, huipun ollessa yli 150 metrin merenpinnan ylä-
puolella. Vielä joitakin vuosia takaperin Puolakkavaaralla oli näkö-
torni, josta tarkkailtiin metsäpaloja.

Puolakkavaaralta löytyy merkkejä sen pitkästä historiasta, aina 
siitä lähtien kun se on ollut muinaisen itämeren saari ja senkin 
vaiheen jälkeen vielä erikokoisien järvien saari, veden laskiessa li-
sää. Todisteena muinaisesta rannasta on Puolakkavaaran laella ko-
mea´´ pirunpelto´´, josta aallot ovat kuluttaneet hienon maa-ai-
neksen pois ja silotellet, sekä pyöristäneet rantakiviä.

Lähialueen lukuisat pyyntikuopat, hautaröykkiöt ja asuinpai-
nanteet kertovat myös Puolakkavaaran primitiivisistä asukkaista.

Puolakkavaarankin metsissä näkee merkkejä menneistä hak-
kuista, ajalta jolloin Suomessa alkoi voimakas teollinen kehitys 
myös puunkäsittelyssä. Aukot puustossa kertovat myös menneis-
tä metsäpaloista. Paloaukeiden puusto on yhä matalaa taimikkoa, 
vielä kymmenienkin vuosien jälkeen.

Puolakkavaaran puusto ja kasvisto on karua ja niukkaa. Kui-
villa karukkokankailla kasvaa puolukkaa, kanervaa, variksenmar-
jaa ja muita matalia varpuja. Puusto kasvaa hitaasti ja vanhatkaan 
männyt eivät ole juuri yli kymmentä metriä pidempiä, vaikka vuo-
sirenkaita olisikin kertynyt jo yli 150.

Monet palokorot kertovat menneistä metsäpaloista. Monet 
nopeat pintapalot ovat aikojen saatossa pyyhkäisseet Puolakka-
vaaran läpi. Usein paksut kilpikaarnaiset männyt säästyvät palois-

Puolakkavaara henkii Pudasjärven historiaa
sa ja muistoksi jää puun tyveen tummia hiiltyneitä koroja.

Kuumat ja kaiken polttavat latvapalot on harvinaisempi har-
vapuustoisilla harjuilla ja kankailla. Vaikka osa metsäpaloista ovat-
kin salaman aikaansaamia, niin varmasti jo primitiiviset esi-isät ki-
vikaudella saivat metsäpaloja aikaan.

Talvisen ja hiljaisen Puolakkavaaran hiljaisuuden rikkoo palo-
kärjen voimakas ja viiltävä huuto. Silloin tällöin myöskin korppi 
ilmoittaa olemassaolostaan alakuloisella raakunnallaan. Mutta jo 
helmikuun lopulla on toinen ääni laulussa, kun linnuilla alkaa ko-
sintamenojen aika.

Puolakkavaara sopii erinomaisesti marjastukseen ja sienes-
tykseen. Varsinaisia merkittyjä retkipolkuja siellä ei kuitenkaan 
ole. Syrjäinen sijainti ja varsin huonokuntoiset metsäautotiet 
ovat edesauttaneet alueen säilymistä erämaisena ja varsin luon-
nontilaisena.

Myöskin Litokairan, tuon yhden Pohjoismaiden laajimman 
suojellun suoalueen läheinen sijainti, tuo oman lisänsä Puolakka-
vaaran luontoarvoihin. Muun mu-
assa monet Puolakkavaaran pe-
tolinnuista saalistavat Litokairan 
alueella. Litokairasta löytyy myös 
retkipolkuja, lintutorneja ja tulen-
tekopaikkoja.

 
Teksti ja kuvat 
Jarmo Vacklin

Rakkaamme

Ruusa Eija Liisa
MIKKOLA
o.s. Santanen
s. 28.6.1923 Pudasjärvi
k. 5.12.2016 Oys

Lämmöllä muistaen
Marjatta-sisko
Pekka perheineen
Helena perheineen
Jyrki perheineen
Eeva-Liisa perheineen
Hannele perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Siellä kukkia täynnä on maa,
siellä uupunut levätä saa.
Ei kipuja siellä
taivaan tiellä.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme
siunataan Pudasjärven kappelissa 7.1.2017 klo 12.00,

minkä jälkeen muistotilaisuus seurakuntakodissa.

Rakas puolisoni, äitimme, 
mummumme ja isomummumme

Emma
PUURUNEN
o.s. Piri 
s. 27.12.1928 Pudasjärvi
k. 7.12.2016 Pudasjärvi
Rakkaudella muistaen ja ikävöiden
Paavali
Paula ja Tauno perheineen
Marja-Liisa ja Esa perheineen
Jukka ja Sirpa
Eija ja Esko perheineen
Salme ja Juha perheineen
Pirkko perheineen
Eero ja Maija perheineen
Seppo perheineen
Aija ja Vesa perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Emme pyytäneet Luojalta päiviä lisää, 
vaan yhdessä kutsuimme
Taivaan Isää. 
Ota hellästi syliisi, taivaaseen kanna. 
Hellyydellä peittele ja levätä anna.

Olemme saatelleet rakkaamme haudan lepoon 23.12.2016 
läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta. 
Kiitos kaikille äitiämme hoitaneille.

Oikaisu
Viime Pudasjärvi-lehden 
kaupunginvaltuustojutussa 
oli nimivirheitä. Elinvoima-
valiokuntaan valittiin Paula 

Soronen (ei Paavo Soronen). 
Käräjäoikeuden lautamie-
heksi valittiin Ari Pohjanve-
si (ei Tapio Pohjanvesi). 
Toimitus 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Elinvoimavaliokunta ja kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen vierailivat vuoden vii-
meisessä kokouksessaan 
Apetitin pizzatehtaalla. Val-
mistuspäällikkö Urpo Illi-
kainen esitteli tehtaan tilat 
ja toiminnan laaja-alaises-
ti. Illikainen kertoi tehtaalla 
työskentelevän tällä hetkel-
lä 20 työntekijää, jotka toimi-
vat suurelta osin työnkiertä-
misen periaatteella. Illikaisen 
mukaan Apetit-yhtiö on koh-
talaisen suuri ja omavarai-
nen yhtiö.  Tuotekehittely-
yksikkö toimii Säkylässä ja 
konsernijohto Helsingissä. 
Apetitin kalatuotteiden osal-
ta yhteistyö tapahtuu Kuopi-
on, Norjan  ja Ruotsin suunti-
en kanssa. Uutena tuotteena 
Pudasjärven Apetiillä on 
aloitettu Papa Dennis Rafkin 
pizzojen valmistus.

Kokouksessa vieraili lii-
kunta- ja hyvinvointisuun-
nittelija Ismo Miettinen, 
joka  kertoi  toiminta alueen-
sa palvelumuodoista. Syk-
syn 2016 painopistealueet 
ovat olleet liikuntatoiminnan 
koordinointi,uusien toimin-
tamallien kehittäminen, kun-
talaisten liikuntatilanteen 
ja tarpeiden kartoitus, lii-
kunta- ja terveysneuvonnan 

Elinvoimavaliokunta tiedonsaannin äärellä
aloittaminen, tapahtumien 
järjestäminen, maahanmuut-
tajien liikunnan koordinoin-
ti sekä sote-uudistuksen en-
nakointityö. Käynnistettyjä 
toimintoja ovat liikunta- ja 
terveysneuvonnan palvelu-
polku ja rahoitus, liikunta-
aktiivisuuden ja tarpeiden 
kartoituksen aloitus, likilii-
kunta-hankkeen rahoitus-
hakemuksen tekeminen, tie-
dottamisen ja markkinoinnin 
uudistaminen, liikunnan, 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen koko kaupun-
gin asiaksi sekä sote-uudis-
tuksen ennakointityö.

Vuoden 2017 painopistee-
nä ovat lapset, nuoret ja per-
heet. Liikunta- ja terveys-
neuvontaa laajennetaan, 
liikunta-aktiivisuutta ja tar-
peita kartoitetaan, kerätään 
palautetta palveluista, liki-
liikuntaa pilotoidaan, liikun-
tafoorumi käynnistetään, 
Perhepeuhula-toiminta aloi-
tetaan ja laajennetaan liikun-
takerhotoiminta koko kun-
nan alueelle.

Aikuissosiaalityön sosi-
aaliohjaaja Arja Lammin-
kangas esitteli  Oulunkaaren 
kuntayhtymän sosiaali- ja 
perhepalvelujen palveluoh-
jausta.

Sosiaali- ja perhepalve-
lujen ohjaus on aloitettu lo-
kakuun alussa 2016. Pal-
veluohjausta saa ilman 
ajanvarausta maanantaisin 
klo 12.00 – 14.00 kaupungin-
talolla, sosiaalitoimistosta 
(Info-pisteen kautta ohjaus) 
ja puhelimella tiistai – per-
jantai klo 8.00 – 9.00 Henkilö 
itse voi ottaa yhteyttä palve-
luohjaajaan ja pyytää palve-
lutarpeen arviointia ja apua 
ongelmien tai asioiden sel-
vittelyyn. Myös ammatti-
henkilö tai muu yhteistyö-
kumppani yhdessä henkilön 
kanssa tai hänen luvallaan 
voi ottaa yhteyttä palveluoh-
jaajaan.Palveluohjauksen ta-
voitteena antaa asiakkaalle 
yksilöllistä ohjausta palve-
luista ja palveluiden piiriin 
pääsemisestä. Palveluohja-
uksen tehtävänä on lapsi-
perheiden palvelutarpeen 
arviointi, sosiaalihuoltolain 
mukaisten yhteydenottojen 
ja – ilmoitusten vastaanot-
taminen ja selvittely. Palve-
lutarpeen arvioinnissa teh-
dään alkukartoitus, jossa 
selvitellään asian kiireelli-
syys. Kiireellinen hoidetaan 
1-3 vuorokauden kuluessa ja 
kiireetön 1 -7 arkipäivän kä-
sittelyajalla.  Palvelutarpeen 

arvioinnin aikana selvitetään 
mahdollinen lastensuojelun 
tarve.  Palvelutarpeen arvi-
oinnin yhteydessä tehdään 
tarvittaessa yhteistyötä hen-
kilön perheen, muiden vi-
ranomaisten ja läheisverkos-
ton kanssa. Palvelutarpeen 
arvioinnista tehdään kirjal-
linen yhteenveto. Sosiaali-

huollon asiakkuus alkaa aina 
yhteydenotosta tai kun per-
he/henkilö saa muutoin so-
siaalipalveluja.

Puheenjohtaja esitte-
li valiokunnalle Pudasjär-
ven työllisyyskatsauksen lo-
kakuulta 2016. Lokakuussa 
2016 työttömiä oli yhteen-
sä 550, joista alle 30 vuoti-

aita 104 henkilöä. Naisia oli 
työttömänä 188 ja miehiä 
362, Avoimia työpaikkoja 43 
ja työttömyysprosentti 17,1. 
Kuntaosuusmaksuja makset-
tiin 18 756 euroa. 

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan 
puheenjohtaja

Elinvoimavaliokunta ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen vierailivat Apetitillä 21.12.2016

Joulukuun kesselikirje
Vuosi taas on lopuillaan. On juhlimisen aika, joulu ja uusi 
vuosi. Joulu on suurin ja tärkein juhla suomalaisille. Vienan 
Karjalassa taasen uusi vuosi on suurin ja tärkein. Joulua eli 
rostua vietetään vasta 7. tammikuuta.

Kesselin toimesta olemme luoneet yli kymmenen vuoden 
ajan uutta kulttuuria Vienassa. Joululaulujen opettelu ja lau-
laminen aloitettiin Vuokkiniemen ja Borovoin kylissä 2004. 
Tilastot kertovat, että olemme laulaneet joululauluja yhteen-
sä 24 kylässä tai kaupungissa. Aika huikeata! 

Tänä vuonna ensimmäiset laulut saivat kuulla Kuuselan 
pariskunta. Kepan kylässä uutena paikkana olivat päiväker-
ho ja iltatilaisuus kirjastolla. Koulussakin laulettiin. Tuli mie-
leeni, kun lauloin vaatimattomassa pirtissä, että voisinhan 
hakea autosta pienet nuket, joilla voisin esittää lapsille tari-
nan jouluevankeliumin tapahtumista.

Pikkuiset odottivat, kun lumisateen seasta tulin takaisin 
pirttiin. Niin aloitimme kertomuksen läävässä = tallissa ole-
vista eläimistä.

– Mikä tämä on? 
– Корова, sanoi hento ja kirkas lapsen ääni.
– Entä, mikä eläin tämä pieni on?
– Овца!
– Niin, tässä on toinenkin lammas. Ne asuvat täällä lää-

vässä. Kohta mukaan liittyivät Maria, Joosef ja seimessä ma-
kaava Jumala.

Sonja selitti innoissaan jotain ja eli varmaan omassa maail-
massaan. Babuska yritti saada tyttöä hiljentymään ja seuraa-

maan tarinan jatkumista.
– Täällä tulee kolme miestä. He tulivat tosi kaukaa. Ensim-

mäisellä miehellä oli lahja. Siinä oli kultaa. Oho… Tämä mies 
kaatui, ei tahdo pysyä pystyssä, kun on väsynyt matkasta. Tääl-
tä tulee seuraava mies. Hänelläkin oli lahja Jeesukselle. Kaikilla 
oli lahja pienelle vauvalle.

Iltatilaisuuteen Kepan kirjastolle uskaltautui viisi laulajaa. 
Viime kuukausina ovat hukat käyneet verottamassa kylän koi-
ria. Kymmenen vahtia on menettänyt virkansa ja pari kissaa.

Kylän raitilla paloi muutama katuvalo siellä täällä. Paikal-
le keräytyneet naiset lauloivat tosi hyvin, vaikka laulut olivat 
heille kaikki uusia. Tsaijupöydässä he kertoivat, että ovat aikoi-
naan laulaneet yhdessä eri tilaisuuksissa useita vuosia. Antoi-
vat Kalevalan piiristä kertovat valokuvakirjasen ja siihen omat 
nimikirjoitukset!

Hyvillä mielin lähdin ajelemaan kohti Kalevalaa. Muutama 
sata metriä ajettuani, koirannäköinen otus juoksi suoraan valo-
keilassa tien poikki ja hyppäsi lumipenkan yli maastoon. Ha-
vahduin.

– Olikohan se susi, ajattelin.
Kun sain vihdoin puhelinyhteyden yhdyshenkilöön, kerroin 

tapauksen.
– Hukka se oli. Täytyy kuulostella, kenen koira seuraavaksi 

syödään, kertoi Tanja.
– Sinun ystäväsi käveli tiellä noin sadan metrin päässä hu-

kasta, sanoin.

Ihmekös tuo, jos laulajia ei keräänny kirjastolle.
Pudasjärvellä olemme saaneet olla toteuttamassa 16.12. 

yhdessä Työpetarin ja K-Supermarketin kanssa IX Joulupuu-
rotapahtumaa. Puuroa oli 130 litraa, mutta se loppui reilussa 
tunnissa! Kiitos kaikille kävijöille.

Kesselin hallitus päätti 11.12. kokouksessaan, ketkä tule-
vat saamaan jouluisen ruokapaketin. Sairaseläkkeellä olevia, 
työttömiä tai muuten ahdingossa olevia henkilöitä tai perhei-
tä muistimme. Joulukuun aikana ovat monet ottaneet yhteyt-
tä ja kysyneet ruokapakettia. Lupasimme antaa tänä vuonna 
50 ruokapakettia ja K-kauppias 1 kg:n kahvia. Tällä hetkellä 
tätä kirjoittaessa on vielä muutama paketti jakamatta.

Kaikki tahot haluavat olla anteliaita joulun aikana. Me ha-
lusimme auttaa 364 muunakin päivänä. Hätä se on muina-
kin päivinä. Suomen 100-vuotisjuhlavuotena jatkamme sa-
malla linjalla.

Kaikille jäsenille ja tukijoille todella iso kiitos kulunees-
ta vuodesta! Erittäin rauhallista Joulun aikaa. Sellainen toi-
ve olisi, että ensi vuonna monet kutsuisivat uusia jäseniä mu-
kaan. Uuden vuoden toive olisi sellainen, että jäsenmaksut 
tulisivat omatoimisesti maksuun heti alkuvuodesta. Kesselin 
tili: FI33 5360 0420 0467 01. Ei ole kai paljon pyydetty?

Kesseliterveisin
Ape Nieminen

Lapset tarkkaavaisesti seurasivat tallin ihmeen kehittymistä. Kesselin hankkima vesipumppu toimii edelleen ja helpot-
taa emäntien työtä.

Polttopuilla lämpöä. Koulussa on melkein joka nurkassa 
uuni. Työtä tekijälle, mutta pääasia, että koululaisilla on 
lämmin.
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

ALE ALKAA

KENKIÄ, 
VAATTEITA

-20% -50%
JOPA -70% Iltatapahtumat ja huvit

Pudasjärvellä

Uudenvuodenaattona Pu-
dasjärvellä tapahtuu, kun 
iloinen ulkoilmatapahtuma 
järjestetään Tuomas Sam-
melvuo -salin, Puikkarin ja 
kirjastotalon piha-alueella 
lauantaina 31.12.2016 kello 
17.15 alkaen.

Kaupungissa siirrytään 
Suomi 100 -juhlavuoteen yh-
dessä. Luvassa on räiskyvää 
ohjelmaa kaikille ja monen-
laista touhua lapsille ja lap-
senmielisille.

Valtaosa ohjelmasta on 
ulkotiloissa, mutta myös si-
sätiloissa tapahtuu. Juhlin-
nan alussa tarjolla on soppa-
tykistä hernekeittoa. Lisäksi 
tarjotaan kuumaa mehua ja 
piparia. Nuorisotiloissa puo-
lestaan voi maistella Apeti-
tin lahjoittamia pitsoja.

PuU:n uimajaosto myy 
alueella makkaroita, ja Pu-
dasjärven Eläkeläiset ry. 
kahvia ja lättyjä.

Tuomas Sammelvuo -sa-
lissa voi temppuilla radal-
la ja sirkustella, myös nuo-
risotiloissa on puuhaa ja 
nuorten valokuvanäyttelyn 

avajaiset. Liikuntahallilla 
esitetään pudasjärveläisten 
nuorten ottamien luontoku-
via Sibeliuksen sävelten tah-
dissa.

Kello 17.30 esitetään koko 
perheen Nalle Puh - Yhtä 
juhlaa -pilkkijakkaraeloku-
va Puikkarin ja kirjaston si-
säpihalla.

Ulkolavalla alkaa tapah-
tua kello 18.45. Luvassa on 
muun muassa jumppailua 
PuU:n voimistelujaoston in-
nostamana, urheilijoiden 
palkitsemistilaisuus, Tuli-
kukka-show sekä kaupun-
ginjohtajan uudenvuoden 
tervehdys.

Noin kello 20.10 taivaan 
värittää räiskyvä ilotulitus. 
Komea ilotulitus ammutaan 
Puikkarin parkkipaikalta.

Lähialueen asukkaiden 
toivotaan huomioivan asia 
erityisesti eläinten hyvin-
voinnin takia.

Juhlapaikalle autolla saa-
puvien kannattaa ottaa huo-
mioon se, kirjaston ja Puik-
karin paikoitustilat eivät ole 
käytettävissä. Auton voi jät-

tää esimerkiksi Kurenalan 
koulun pihalle.

Syötteellä iloisesti 
kohti uutta vuotta
Syötteellä tapahtuu viikon-
loppuna monenlaista. Uu-
denvuodenaattona hiihto-
keskus Iso-Syötteellä Musti 
ja Lysti laskettavat lapsia Lu-
mimaassa ja parkkitiimi pi-
tää IS Tourin ensimmäisen 
osakilpailun SnowParkissa.

Juuri ennen vuoden vaih-
tumista lasketaan soihtulas-
ku Iso-Syötteen eturinteellä. 
Mukaan laskemaan mah-
tuu 150 ensimmäistä laski-
jaa. Soihtujen jako aloitetaan 
kello 23.30.

Vuosi vaihtuu Iso-Syöt-
teellä ilotulituksen siivittä-
mänä. Juhlat jatkuvat alueen 
ravintoloissa aamuyöhön.

Myös Pikku-Syötteellä on 
iloista ohjelmaa päivällä ja 
illemmalla. Pikku-Syötteellä 
soihtulasku lasketaan kello 
20 ja koko perheen ilotulitus 
valaisee taivaan kello 20.30.

Oulunkaaren Kantama-
hanke järjestää opintomat-
kan seuraaville Jokkmokkin 
markkinoille parjantaista 
sunnuntaihin 3.-5. helmi-
kuuta.

Matkaan lähdetään Ou-
lusta, ja matkalla pysäh-
dytään Tornio-Haaparan-
ta-alueella. Siellä kuullaan 
paikallisista myyntikanavis-
ta.

Perjantai-iltana tutustu-
taan Unescon maailmanpe-
rintökohteeksi nimettyyn 
Luulajan vanhaan kaupun-
kiin, jossa järjestetään tuol-
loin Eldfest-tulifestivaali. 
Lauantaina on vuorossa Jok-
kmokkin markkinat, ja ko-
tiin palataan sunnuntaina 
aamupäivällä.

Matkalle ovat tervetullei-
ta kaikki mielenkiintoisesta 
talvitapahtumasta kiinnos-
tuneet.

 Saamelaisten perinteiset 
talvimarkkinat on pidetty 
Jokkmokkissa aina vuodes-

ta 1605 lähtien helmikuun 
ensimmäisenä viikonloppu-
na. Luulajasta 170 kilomet-
rin päässä sijaitsevassa 3000 
asukkaan kylässä vierailee 
kolmen päivän aikana erit-
täin paljon markkinaväkeä, 
yhteensä useita kymmeniä 
tuhansia kävijöitä.

Ohjelmassa on muun 
muassa poroajelua ja työ-
näytöksiä. Markkina-alue 
täyttyy saamelaisten kan-
sallispuvuista, perinteisistä 
käsitöistä ja lukemattomista 
myyntikojuista. Tänä vuon-
na markkinoiden teemana 
on lumi.

Matkan hinta sisältää 
kahden yön hotellimajoituk-
sen Luulajan keskustassa ja 
matkat Oulusta. Lisätietoja 
matkasta saa osoitteesta ou-
lunkaari.com/sivu/fi/kan-
tama sekä projektipäällikkö 
Ulla Lehtiseltä.

Oulunkaaren Kantama-
hanke opastaa yrityksiä ko-
timaisiin ja ulkomaisiin 

markkinatapahtumiin osal-
listumisessa. Opintomat-
koilla yrittäjät tutustuvat 
markkinatapahtumien lisäk-
si paikallisiin yrittäjäorgani-
saatioihin ja tapahtumajär-
jestäjiin sekä voivat esitellä 
tuotteitaan ja kerätä palau-
tetta niistä. Samalla yrittäjät 
pääsevät avaamaan yhteis-
työtä potentiaalisten yhteis-
työkumppaneiden kanssa.

Tavoite on, että kohde-
maan yritykset voisivat 
edustaa suomalaisia tuottei-
ta paikallisilla markkinoil-
la ja vastaavasti suomalaiset 
yritykset myisivät ulkomais-
ten pienyritysten tuotteita 
Suomessa.

Hanke sopii erityisen hy-
vin Oulunkaaren ja lähialu-
eiden pienille elintarvike-, 
käsityö- ja luonnontuotealan 
yrityksille. Opintomatkoil-
le ovat tervetulleita kaikki 
markkinatapahtumista kiin-
nostuneet.

 

Uudenvuoden vastaanotto 
kutsuu kaikkia 

juhlimaan yhdessä

Kaikille avoin opintomatka Jokkmokkin 
markkinoille Pohjois-Ruotsiin 

Räiskyvät raketit ovat ko-
meita ja virittävät juhlatun-
nelmaa.

Ilotulitteiden virheellises-
tä käytöstä saattaa kuiten-
kin aiheutua vakavia hen-
kilö- tai omaisuusvahinkoja 
käyttäjälle itselleen tai ulko-
puolisille. Sen takia onkin 
tärkeää, että turvallisuudes-
ta huolehditaan kunnolla, 
kun ilotulitteita käytetään. 

Turvallisuus- ja kemikaa-
liviraston ohjeilla ilotulittei-
den käyttö on mahdollisim-
man turvallista. 

Ilotulitusohjeet:
1) Noudata käyttöaikaa koskevia 
rajoituksia. Ilotulitteita saa käyt-
tää uudenvuodenyönä kello 18–
02.
2) Älä käytä ilotulitteita alkoho-
lin vaikutuksen alaisena. Olet vas-
tuussa seurauksista tilastasi riip-
pumatta.
3) Valitse tulitteiden käyttöpaik-
ka huolella niin, että käytöstä ei 
aiheudu vaaraa ihmisille, raken-
nuksille, ajoneuvoille eikä muulle-
kaan omaisuudelle. Vältä myös ai-

heuttamasta kohtuutonta haittaa 
esim. metelistä kärsiville ihmisil-
le tai kotieläimille ja lemmikeille.
Muista, että raketit putoavat oh-
jauskeppeineen alas sen jälkeen, 
kun ne ovat toimineet. Ilotulit-
teiden käyttöä asutusalueiden 
keskellä tulisi siis välttää. Sopivia 
paikkoja ovat syrjemmällä olevat 
aukeiden reunamat, kuten pel-
lot, erilaiset kentät, isot tyhjänä 
olevat pysäköintialueet, vesialu-
eet ja vastaavat alueet, jossa ilo-
tulitteet voidaan suunnata tur-
valliseen suuntaan. Käytä sopivaa 
telinettä tai tukea rakettien am-
pumiseen. Ilotulituksesta saadaan 
myös näyttävämpi, jos useat käyt-
täjät kokoontuvat samoihin paik-
koihin niitä käyttämään.
4) Lue ostamasi tuotteen muka-
na seuraavat käyttöohjeet hyvis-
sä ajoin ennen käyttöä ja nouda-
ta niitä.
Kiinnitä erityistä huomiota raket-
tien suuntaamiseen turvalliseen 
suuntaan ja tulitteiden sytytysta-
paan. Poistu ohjeiden mukaises-
ti sytyttämäsi tuotteen luota tur-
valliselle etäisyydelle.
5) Ilotulitteita on käytettävä suo-
jalaseja ja sytytettäessä on hyvä 
käyttää sytytyspuikkoa. Myös 

yleisön on hyvä suojata silmänsä.
6) Missään tapauksessa:
- älä sytytä sisätiloissa ulkokäyt-
töön tarkoitettuja ilotulitteita
- älä laukaise ilotulitteita asuinra-
kennuksen parvekkeelta tai ikku-
nasta
- älä sytytä kädessäsi ilotulitetta, 
ellei ohjeessa nimenomaisesti to-
deta, että se on turvallista
- älä suuntaa ilotulitetta tai hei-
tä sytytettyä tulitetta kohti muita 
ihmisiä, rakennuksia, muuta omai-
suutta tai palavaa materiaalia
- älä käytä paukkupommeja, se on 
nykyään kokonaan kiellettyä 
- älä muuntele tai yhdistele mil-
lään tavalla kaupasta saatavia 
tuotteita 
- älä harkitsekaan käyttäväsi mui-
ta, kuin kaupasta myytäviä tuot-
teita
- älä luovuta hankkimiasi ilotulit-
teita alaikäisten tai alkoholin vai-
kutuksen alaisten käytettäväk-
si, vastuu hankkimiesi tuotteiden 
käytöstä on aina Sinulla.
7) Huolehdi omalta osaltasi siitä, 
että et roskaa ympäristöäsi. Käyt-
töpaikalta on syytä kerätä käyte-
tyt raketit, kepit ja muut jäänteet 
roskiin viimeistään seuraavana 
päivänä.

Käytä ilotulitteita turvallisesti ja 
kaikilla on hyvä juhlamieli

Uusi vuosi 2017 otetaan vastaan 
elävän musiikin tahdein ainakin 
Syötteellä ja Sarakylässä.

Perjantaina ja lauantaina Ro-
mekievarissa live-musiikkia soit-
taa Janne Hietala.

Hotelli Iso-Syötteelläkin pää-
see jammailemaan sekä perjan-
taina että lauantaina. Molempina 

päivinä lavalle astuu Playa Band 
-bilebändi, joten meno on taattu!

Sarapirtillä järjestetään tans-
sit lauantaina. Siellä tanssittamas-
sa on Jore Siltala. Luvassa on mo-
nipuolista tanssimusiikkia. Lisäksi 
100:lle ensimmäiselle on tarjol-
la lohikeittoa. Jo sitä sitten jak-
saa tanssia!

Musiikki siivittää uuteen vuoteen
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Galilean helmi 
– kaupunki kuin lintu vuorella

Syksyisen hellepäivän aurin-
ko paahtaa muinaisen Sefo-
riksen (Zipporin) kaupungin 
raunioita Israelin Galileas-
sa. Korkealta kukkulalta nä-
kee kauas. Sää on nyt poik-
keuksellisen kuuma. Haifan 
suunnasta raportoidaan 
metsäpaloja (niin kuin tätä 
kirjoittaessani runsas kuu-
si vuotta myöhemmin). Na-
saretista ottamamme tak-
sinkuljettaja on vetäytynyt 
juomapulloineen kauemmas 
varjoon. 

Ajanlaskumme alussa 
Seforis oli Galilean moni-
kulttuurinen pääkaupunki, 
jossa asui juutalaisia ja roo-
malaisia, myöhemmin myös 
kristittyjä. Ympärillä levisi 
vehmas, Talmudin mukaan, 
maitoa ja hunajaa tiukkuva 
maa. Nyt Seforis on osa Zip-
porin luonnonsuojelualuet-
ta. 

Galilean Mona Lisa
Olen matkatoverini kans-
sa menossa katsomaan 
Dionysoksen huvilaa ja Sefo-
riksen tunnetuinta nähtä-
vyyttä, mosaiikkia, jossa 
kuvattu kaunis nainen on 
saanut lempinimen Galilean 
Mona Lisa. Huvilan raunioi-
ta suojaa nykyisin museora-
kennus. Kiipeämme portaat 
ja astumme sisälle hämä-
rään käytävälle, joka kiertää 
Lähi-idän upeimpiin kuu-

luva mosaiikkia. Paikalla ei 
ole ketään muita, muutenkin 
keskipäivän aikaan on vä-
hän väkeä liikkeellä. Opas-
teissa kielletään kastelemas-
ta mosaiikkia. 

Alhaalla hohtaa kohdeva-
loissa parinkymmenen ne-
liömetrin mosaiikki. Se on 
tehty 200–300-luvun vaih-
teessa ja ollut ilmeisesti juh-
lasalin lattia. Aiheena on 
kohtauksia Dionysoksen 
myytistä. Molemmissa päis-
sä on naisen muotokuva. 
Toisen on turmellut vuoden 
383 maanjäristys, joka tuho-
si Seforiksen. 

Jäljellä oleva vaalea kau-
notar on säilynyt hyvin, ja 
se sai arkeologeilta Mona Li-
san lempinimen. Sen löytö 
vuonna 1987 oli sensaatio, 
ja Galileaan alkoi virrata tu-
risteja ja harrastelija-arkeo-
logeja. Mosaiikin kohtaloa 
pohdittiin: siirretäänkö se 
museoon vai asetetaanko 
näytteille löytöpaikalla? Lo-
pulta päädyttiin jälkimmäi-
seen ratkaisuun.      

Kristinuskon  
syntysijoilla?
Hellenistis-roomalainen 
kulttuuri vaikutti Seforik-
sessa myös juutalaisten ja 
kristittyjen taidenäkemyk-
siin, mistä kertovat monet 
arkeologiset löydöt. Kau-
punki rakennettiin moneen 

kertaan, sillä sitä tuhosivat 
vuoroin roomalaiset, kapi-
noivat juutalaiset ja maan-
järistykset. Ajanlaskumme 
alussa kaupunkia oltiin jäl-
leen kerran rakentamassa 
uudestaan. Siitä tuli Galilean 
helmi – pylväiden reunusta-
mia katuja ja aukioita, mark-
kinatoreja, ylellisiä huviloi-
ta, teatteri ja kylpylöitä. 

Seforiksen, joka sijaitsee 
noin kuusi kilometriä Na-
saretista pohjoiseen, on täy-
tynyt näkyä silloisten nasa-
retilaisten elämässä, vaikka 
kaupungista ei ole maininto-
ja Raamatussa. Se oli Nasa-
retin kylään verrattuna kui-
tenkin suurkaupunki. Uusin 
tutkimus onkin nostamassa 
sitä Nasaretin, Betlehemin ja 
Jerusalemin rinnalle yhtenä 
kristinuskon syntysijoista.   

On arveltu, että apokryfi-
kirjoissa mainitut Joakim ja 
Anna, Marian vanhemmat, 
olisivat olleet alun perin 
kotoisin Seforiksesta. Var-
haiskristillinen traditio tu-
kee tätä käsitystä, sillä kau-
pungista muodostui tärkeä 
pyhiinvaelluskeskus, jonne 
rakennettiin heille pyhitet-
ty kirkko. Huimaa ajatella, 
että kenties nuori Maria as-
teli juuri näillä samoilla ka-
tukivillä. 

Jälleenrakennus on työl-
listänyt paljon ammattivä-
keä, jota tuli tietysti myös 

Nasaretista ja muista lähi-
kylistä. Puuseppä Joosefkin 
on mahdollisesti ollut siellä 
timpurina hanslankarinaan 
esikoisensa Jeesus. Kaupun-
ki oli Nasaretista Kaanaan 
kylään mentäessä suunnil-
leen matkan puolivälissä, jo-
ten sen täytyi olla tuttu Joo-
sefin perheelle. Ehkäpä he 
pysähtyivät ostoksille toril-
le?  

Jeesus tunsi rakenta-
jan työtä ja arkea, puhuihan 
hän vertauksen oikeanlaisel-
le paikalle tehdystä perus-
tuksesta, joka kestää. Verta-
uksen kaupungista, joka ei 
ylhäällä vuorella voi pysyä 
kätkössä, on nähty viittaa-
van lähes kolmensadan met-

“Mona Lisa” valaistuna etualalla.

Mosaiikin kaunotar lähiku-
vassa.

Dionysoksen talon mosaiikit löytyvät taustalla olevasta rakennuksesta.

Seforis on nykyisin osa Zipporin kansallispuistoa.

rin korkeudessa sijaitsevaan 
Seforikseen. Sijaintiin kor-
kealla viittaa myös heprean-
kielinen nimi, lintua tarkoit-
tava Zippori, sillä kaupunki 
on istunut vuorellaan kuin 
lintu.      

Sisko Ylimartimo

Kirjoittaja on pudasjärve-
läislähtöinen tietokirjailija. 
Hän asuu nykyisin Rova-
niemellä ja harrastaa mat-
kailua.

Luotettavaa kuluttamista ja lähiruokaa REKO-ryhmässä
Pudasjärvellä järjestettiin 
ihka ensimmäinen REKO-
tapahtuma 9.12. Kurenalan 
koulun parkkipaikalla. Seu-
raava jako oli ennen joulua 
22.12., jossa oli mukana T:mi 
Mari Hirvasniemi herkul-
lisine kotileivonnaisineen, 
Sortolan Jäätelö itsetehtyi-
ne jäätelöineen ja sorbettei-
neen sekä LammaLove, jolla 
oli lampaan- ja naudan lihan 
lisäksi tarjolla harvinaista 

tuoretta lapinlehmän mai-
dosta tehtyä leipäjuustoa. 

Jatkossa tapahtuma jär-
jestetään joka toinen viik-
ko, perjantaisin kello 18. 
Kurenalan koulun parkki-
paikalla.

REKO tulee sanoista Re-
jäl Konsumption, joka käy-
tännössä tarkoittaa ”luo-
tettavaa kuluttamista”. 
Myynnissä on pääasiassa 
luomua, lähellä ja eettisesti 

tuotettuja elintarvikkeita lai-
dasta laitaan.

Myynti tapahtuu sulje-
tussa Facebook-ryhmässä, 
jossa tuottajat esittelevät va-
likoimaansa hintoineen. Ku-
luttaja varaa haluamansa 
tuotteet ja täten sitoutuu ne 
noutamaan ennalta sovitus-
sa tapahtumassa. 

Kaupankäynti tapahtuu 
kasvokkain suoraan aina 
tuottajan ja kuluttajan välil-

lä, ilman välikäsiä. Tapaa-
misessa tuottajalta voi kysel-
lä lisätietoa, antaa palautetta 
ja vinkkejä. Maksu tapah-
tuu sovitusti yleensä paikan 
päällä.

REKO edistää lähiruoan 
saatavuutta, alueen elinkei-
noa ja kestävää kulutusta. 
Kuljetusmatkat ovat lyhyi-
tä, joka on ympäristöllekin 
hyväksi. Kuluttaja saa tuo-
retta, edullista ruokaa, jonka 

alkuperä on hyvin tiedossa 
ja eläinten olosuhteet hy-
vät. Kun tilaukset tehdään 
ennakkoon, myös hävikin 
osuus on minimaalinen.

REKO-ryhmiä on jo lä-
hes kaikissa maakunnis-
sa. Oulun REKO-ryhmä on 
yksi Suomen suurimpia yli 
11 000 jäsenellään, Pudasjär-
ven ryhmässäkin on jo 229 
jäsentä.

Koko valikoima löytyy 

Pudasjärven REKO-sivulta. 
Ylläpitäjänä ja järjestäjänä 
toimii Tuula Lehtimäki, hä-
nelle iso kiitos vaivannäös-
tä! Toivomme mukaan uusia 
tuottajia sekä tietysti asiak-
kaita, joukolla mukaan hy-
vän puolesta!

Lisätietoa: www.ekonu.fi 
ja Facebookista hakusanalla 
Reko lähiruokarengas. 

Alex van der Vegt
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Viideskymmenes toiminta-
vuosi kansalaisopistolla on 
lähtenyt käyntiin mukavas-
ti. Kursseja on aloitettu Hir-
sikampuksella, joskin pal-
jon taito- ja taideaineita sekä 
musiikkia opiskellaan edel-
leen entisissä tiloissa. Pieta-
rilan kutomaluokka ja bändi-
tila saatiin takaisin käyttöön, 
kun väistötilojen oppilaat 
pääsivät aloittamaan koulun 
Hirsikampuksella. 

Alkuvuoden satavuotis-
teemaa aloittelee ”Ymmär-
rä maailmanpolitiikkaa”- lu-
entosarja torstaisin 12., 19. 
ja 26.1. klo 18-21 Hirsikam-
puksella. Luennoitsija Jou-
ni Suistola on oululainen his-
torioitsija, joka on toiminut 

ennen eläköitymistään liki 
kaksikymmentä vuotta Kyp-
roksella Near East Universi-
tyn kansainvälisten suhteit-
ten professorina. Luentosarja 
kuuluu Kansalaisopistojen 
liiton ”Kaikkien kansalais-
opisto: 100 verkkoluentoa” 
-sarjaan. Tätä maksutonta 
luentosarjaa pääsee seuraa-
maan myös verkossa. Pudas-
järven kaupunki on liittynyt 
2016 vuoden lopulla Kansa-
laisopistojen liiton jäseneksi.

Retkiä on tehty yhteis-
työssä Koillismaan opisto-
jen kanssa ja seuraava onkin 
jo lauantaina 20.1.2017 Nel-
jäntien risteys- oopperaan. 
Tämä kuusamolaissyntyisen 
Finlandia-ehdokas Tommi 

Kinnusen romaaniin perus-
tuva ooppera saa kantaesi-
tyksensä Oulun kaupungin-
teatterissa. Sen on säveltänyt 
kansainvälisesti palkittu Ta-
pio Tuomela ja libretto on 
dramaturgi Sami Parkkisen 
käsialaa. Pudasjärveläisille 
on varattu 10 paikkaa, joten 
kiirehdi ilmoittautumaan. 

Juhlintaa on luvassa 
myös pitkin kevättä, kun 
maalis-huhtikuun vaihtees-
sa 50-vuotias kansalaisopis-
to juhlistaa omaa taivaltaan 
konsertein ja näyttelyin. Lu-
vassa on kulttuuritapahtu-
mia moneen makuun. 

Kansalaisopiston kevää-
seen kuuluu paljon mielen-
kiintoisia kursseja, myös 

viikonloppukurssit ja lyhy-
et, noin 20 tunnin mittaiset 
kurssit ovat suosittuja koko 
lukuvuoden mittaisten kurs-
sien ohella. Lisäksi mm. an-
niskelu- ja hygieniapasseja 
sekä järjestysmieskortteja on 
mahdollista suorittaa kansa-
laisopistolla. Myös ensiapu-
koulutusta on tarjolla. 

Parhaiten selvität ajanta-
saisen kurssitilanteen osoit-
teessa http://opistopalve-
lut.fi/pudasjarvi. Siellä voit 
myös ilmoittautua käteväs-
ti netissä kursseille. Ennak-
koilmoittautuminen varmis-
taa kurssin alkamisen. Nyt 
50-vuotiaan kansalaisopiston 
kuluvaan lukuvuoteen kuu-
luu hyvää ja aktiivista kurs-

sitoimintaa. Satoja kursse-
ja, toista sataa tuntiopettajaa, 
opiskelijoita useita tuhansia 
vuoden mittaan. Matkakaan 
ei ole este, sillä Pudasjärven 
kansalaisopiston kursseille 
tullaan toisinaan jopa satojen 
kilometrien päästä. Tulevai-
suudessa lisäämme tarjon-
taamme myös verkkokursse-
ja, joilla voit opiskella vaikka 
kotona. Kursseja järjestämme 
luonnollisesti kaiken ikäisil-
le.  

Kursseja tarjotaan ihmisil-
le edelleen niin musiikin, tai-
to- ja taideaineiden, tietotek-
niikan, kotitalouden, kielien, 
historian, liikunnan, tanssin 
ja teatterin saralla. Jatkuvas-
ti muuttuva maailma edel-

lyttää kansalaistopistoltakin 
joustavuutta, joten jaathan 
kurssi-ideasi meille osoittee-
seen kansalaisopisto@pudas-
jarvi.fi. Siten voimme palvel-
la entistä paremmin myös 
sinua. 

Tervetuloa mukaan kaik-
kien kansalaisopistoon van-
hat ja uudet opiskelijat! Kan-
salaisopisto kuuluu kaikille 
ja yhdessä matkataan myös 
seuraavat 50 vuotta. Hyvää 
ja rentouttavaa joulua sekä 
erittäin hyvää alkavaa uutta 
vuotta 2017 satavuotiaaseen 
Suomeen!

Kansalaisopiston  
tiedotus

Vuodenvaihteen 2016-2017 tiedote kansalaisopistolta

Maa, jalkojeni alla on ÄitiMaa.
Juureni ulottuvat maan sisälle syvyyteen lujasti 
ja pysyvästi. Tämä maa on minulle rakas.
Esi-isäni ovat sen muokanneet, kuokalla kaiva-
neet, kylväneet siemenet,korjanneet sadon.
Maa on antanut puhtaan ja ravintorikkaan 
ruuan lapsillemme.
Tämän me tiedämme: maa ei kuulu ihmiselle, 
ihminen kuuluu maalle.
X Opettakaa lapsillenne, että maa on äitimme. 
Se mitä tapahtuu maalle,
tapahtuu kaikille maan lapsille, eläimille, luon-
nolle. Luonnon hyvinvointi on ihmisten käsissä.

Taivas ylläni, on Isä Taivas, Taivaan Isä.
Aurinko ylläni Luojan lahja. Lämmön antaja 
kaiken kasvattaja.
Tähtien kirkkaus ja kuun loisto Pohjoisella tai-
vaalla ovat ajatusteni rikkaus.
X Opettakaa lapsillenne, että taivas on isämme.

Vesi, virtaavat joet, lähteet, meret ovat kuin 
suonissani voimakas virtaava veri. Joet ja ve-
sistömme ovat veljiämme. Ne sammutta-
vat janomme. Veden solina on minun isäni-
ääni,,hoitava ja hyväilevä.
X Opettakaa lapsillenne, että vesi on Pyhä.

Ilma, jota hengitän ovat keuhkojeni puhdistajat. 
Tuuli ajatuksiani huojentaa. Ilma/tuuli an-
taa lapsillemme elämän hengen. Esi-isällem-

me se antoi 
ensimmäisen henkäyksen, ottaa myös hänen 
viimeisen huokauksen.
X Opettakaa lapsillenne, että ilma on hengen 
ravinto.
 
Minä rakastan tätä maata , kuten vastasynty-
nyt rakastaa äitinsä sydämmenlyöntejä.
X Opettakaa lapsianne rakastamaan maatam-
me kuin me olemme sitä rakastaneet. 
Huolehtikaa siitä kuin kuin me olemme siitä 
huolehtineet.

Pitäkää muisto tästä maasta sellaisena kuin te 
sen meiltä saatte.
Säilyttäkää tämä maa kaikkia lapsia varten ja 
rakastakaa sitä, kuten KORKEAMPI VOIMA ra-
kastaa meitä kaikkia. Kuten me olemme osa 
maata, tekin olette osa maata.
Tämä maa on kallisarvoinen, se on kallisarvoi-
nen myös teille.

Yhden me tiedämme;on vain yksi 
KORKEAMPI VOIMA, joka ohjaa meitä.
Ei kukaan ihminen, et sinä tai minä voi olla 
muista erillään.
Me olemme sittenkin veljiä ja sisaria.

Eija Keränen

Meidän yhteinen Pohjola

On ilmastoteko syödä koti-
maista ja ajaa kotimaisella 
polttoaineella. Kotimainen 
ruoka ja biopolttoaine ovat 
hiilensä sitoneet kotimaas-
sa, runsaiden vesien äärel-
lä. Mikä voisi olla vastuulli-
sempaa! 

Ilmastoteko on sitoa hii-
lidioksidia ilmakehästä, 
kuten kasvimme tekevät. 
Hiilidioksidia sitoutuu uu-
siutuvaan kasvuun, jota ar-
jen ahertajat vaalivat pel-
loillamme ja metsissämme. 
Viljelijät ja puuntuottajat si-
tovat hiilidioksidia ruuan ja 
energian raaka-aineisiin. On 
aika täydentää yhtälöä, kun 
kasvihuonekaasujen pääs-
töjä ja sidontaa summataan. 
Vaikka me kuluttajat kulu-
tammekin sidotun hiilen, se 
ei oikeuta olla sivuuttamat-

ta hiilidioksidin sidontaa ja 
sitä, missä se tehdään; koti-
maassa vai ulkomailla? 

Marraskuun lopulla halli-
tus julkisti energia- ja ilmas-
tostrategian, joka tunnis-
taa Suomen luonnonvarojen 
vahvuudet ilmastotalkois-
sa. Keskeistä on, että stra-
tegia luo mahdollisuuden 
tasoittaa maatalouden haas-
teellista asemaa taakanja-
kosektorin kaasujen vähen-
tämiseksi. Ratkaisuna on 
liikenteen biopolttoaineet 
kuten biokaasu, jolle maa-
talous on oiva raaka-aineen 
toimittaja. 

Biopolttoaineiden käyt-
tö ei vain vähennä liikenteen 
päästöjä, vaan välillisesti 
myös maatalouden päästöjä.

Biokaasun tuotannossa 
maatalous voi hyödyntää 

lantaa ja rehuksi kelpaamat-
tomia biomassoja. Tuotta-
ville nurmille löytyy mark-
kinoita. Tämä kannustaa 
viljelykiertoon ja maan kas-
vukunnon vaalimiseen, jol-
loin hiilisyöte maaperään te-
hostuu ja sen kaasupäästöt 
pienenevät. Lannan käsitte-
ly biokaasutuksessa vähen-
tää edelleen maatalouden 
kaasupäästöjä.

Kuten ruuassa, myös 
biopolttoaineissa kotimai-
suus on ympäristövastuul-
lisuutta. Biomassaa kasva-
vat peltomme ja metsämme 
tuottavat raaka-ainetta hiili-
neutraalin yhteiskuntamme 
tarpeisiin. Vettä riittää.

Liisa Pietola 
MTK:n ympäristöjohtaja 

Merkittävä ilmastoteko 
syödä kotimaista ja 

ajaa kotimaisella polttoaineella
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              PALVELEMME 

UUDEN VUODEN
 PE  9-19
 LA  9-18
 SU  11-18

Meiltä 

Rakettitukun 

Raketit!

VEhNä- jA 
VALkOSiPULi-

PAtONgit
230 g

kpl
1,19

griLLiNAkki
840 g

pkt
1,89

PErhEtiLAN
hOrNEt 

brOiLEriN SiiPi
marinoitu 900 g

pkt
2,49

OOh!
DONitSit

200 g

pss
1,79

PErUNA-
SALAAtti

400 g

ras
1,19

tALOUSrEki

159,-

159,- 595,-
795,-

kazuma
MöNkijä
50 cc

995,-

kazuma
MöNkijä
90 cc

Polttomoottori
PUUNhALkAiSUkONE 
10 tonnin

199,-

hALkOMAkONE 
jalustalla

695,-

Polttomoottori
kLAPiSirkkELi
terä 700 mm

hALkOMAkONE

495,-

Mönkijän
LUMENPUSkU-
LEVy

395,-

MOOttOrikAirA 
150 mm

295,-

iSO MOOttOri-
kELkAN AhkiO uutuuS!

395,-

AhkiO 
+ PiLkkitELttA

uutuuS!

995,-

rage
MöNkijä
110 cc

395,-

495,-
tUkkirEki

kLAPiSirkkELi 
terä 400 mm

Onnellista
Uutta Vuotta

2017!
t: Perhemarketin väki

Anna-tädin
VOhVELit 
325 g
kuningatar tai
sitruuna

1,99
pss

POPcOrN
PUSSi

PErUNA-
LAStUt 
235-325 g

2,99
pss

LiMSAt 
0,95 l

0,99
plo

Sis, pantin 0,20

MENtOS 38 g ja
MELLEr 38 g

2,00

1,00

4 kPl

5 kPl

chUPA chUPS 
tikkArit 
12 g

ale! 
ale! ale!

tAkit, hOUSUt,
tOPPAPUVUt

-20%

 ale!

 ale!

kOriStEtyyNyjä, 
kAitALiiNOjA, 

PöytäLiiNOjA, kEittiöPyyhkEitä

-50%

joulutekStiilit
ale! ale! 

-30%

 ale!  ale!

LOPUt
käSiLAUkUt

ale! ale! ale!

-50%

LOPUt
LOMPAkOt

-50%
NAiStEN

tUNikOitA

-20%

POikiEN
cOLLEgE-

tAkkEjA jA 
PUSErOitA

-30%

ale!

0,99
pss
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
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

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

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

TERAMERI

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

PALVELU-
HAKE-

MISTOSTA 

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Uudet ja aikaisempaa kalliimmat lääkkeet kasvattavat 
Kelan lääkekorvausmenoja. Kasvun hillitsemiseksi halli-
tusohjelmassa on päätetty, että Kelan lääkekorvausmeno-
ja leikataan 150 miljoonalla eurolla, josta 134 miljoonan 
euron leikkaus toteutetaan vuonna 2017.

Säästöjä haetaan useilla muutoksilla, jotka kohdistuvat 
enemmän apteekkeihin ja lääkeyrityksiin kuin lääkkei-
den käyttäjiin. Säästöt toteutetaan lääkkeiden hintakilpai-
lua lisäämällä, lääkejätteen vähentämisellä, rationaalisen 
eli järkevän lääkehoidon edistämisellä sekä muiden dia-
beteslääkkeiden kuin insuliinivalmisteiden siirtämisellä 
alempaan erityiskorvausluokkaan. 

Vuodenvaihteessa tulee voimaan myös muita apteek-
kiasiointiin vaikuttavia muutoksia. Tähän koosteeseen on 
kerätty tiivistetysti merkittävimmät lääkekorvaussäästöi-
hin ja apteekkiasiointiin liittyvät muutokset.

NÄMÄ MUUTTUVAT
Paperiresepti jää historiaan 
Jatkossa kaikki lääkemääräykset laaditaan sähköisesti. 
Lääkäri voi antaa lääkemääräyksen kirjallisesti tai puhe-
limitse vain poikkeustilanteissa, esimerkiksi teknisen häi-
riön takia. Näissä tilanteissa apteekki muuttaa reseptit 
sähköisiksi. Potilas ei voi enää kieltäytyä sähköisestä lää-
kemääräyksestä. Vuoden 2016 aikana määrätyt paperi- 
ja puhelinlääkemääräykset toimitetaan apteekeissa nor-
maalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti.

Lääkemääräysten voimassaolo pitenee 
Lääkemääräysten voimassaoloaika pitenee kahteen vuo-
teen. Aikaisemmin resepti oli voimassa vuoden. Tavoit-
teena on vapauttaa lääkärien työaikaa reseptien uusi-
misesta muihin tehtäviin ja vähentää terveydenhuollon 
kustannuksia. 

Joillain lääkkeillä lääkemääräyksen voimassaoloaika 
säilyy vuoden mittaisena. Tällaisia ovat esimerkiksi huu-
mausaineiksi luokiteltavat sekä pääasiassa keskusher-
mostoon vaikuttavat lääkkeet, joita ovat esimerkiksi pu-
naisella kolmiolla merkityt lääkkeet. 

Ennen vuoden 2017 alkua kirjoitetut lääkemääräyk-
set ovat voimassa yhden vuoden, ja niillä voi asioida ap-
teekissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon lop-

Vuodenvaihde tuo muutoksia 
lääkekorvauksiin ja reseptiasiointiin

Merkittävimpiä muutoksia ovat paperiresepteistä 
luopuminen ja reseptien voimassaoloajan 
piteneminen vuodesta kahteen vuoteen. 

puun asti.

Korvattavien lääkkeiden toimitusväliä  
seurataan tarkemmin
Korvattavien lääkevalmisteiden toimitusvälien seurantaan 
kiinnitetään aiempaa tarkemmin huomiota. Apteekit vas-
taavat lain toteutumisesta lääkeoston yhteydessä. Tavoit-
teena on vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden määrää ja 
sitä kautta lääkehävikkiä. Peruskorvattavista reseptilääk-
keistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edel-
linen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Aiemmin sama 
käytäntö on koskenut erityis- ja lisäkorvattuja lääkkeitä. 

Kalliita lääkkeitä vain kuukauden tarve  
kerrallaan
Kalliita, yli 1 000 euroa pakkaukselta maksavia lääkehoito-
ja saa jatkossa kerralla korvattuna vain kuukauden tarvet-
ta vastaavan määrän. Erityisen kalliita lääkkeitä käytetään 
esimerkiksi syövän, veren hyytymishäiriöiden ja reuman 
hoidossa. Kelan tilastojen mukaan tällaisia pakkauksia on 
myynnissä alle 200. 

Tällaisia lääkkeitä hankkivat asiakkaat haluavat toisi-
naan jo nyt lääkeostonsa pienemmissä erissä, koska kallii-
den, usein esimerkiksi kylmäsäilytystä vaativien lääkkei-
den säilyttäminen kotona koetaan riskiksi. 

Kuukauteen rajoitettu korvausoikeus koskee vain pien-
tä osaa lääkkeiden käyttäjistä. Korvausta tällaisista lääk-
keistä saa noin 29 000 henkilöä. Silti säästöpotentiaali on 
merkittävä, sillä kalliista lääkkeistä maksetut korvaukset 
ovat noin 370 miljoonaa euroa eli noin neljäsosa kaikista 
lääkekorvauksista.

Valtaosa lääkkeiden käyttäjistä voi edelleen hankkia 
lääkkeensä korvattuina kolmen kuukauden välein. 

Diabeteksen lääkehoidon  
korvauksiin muutoksia
Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirre-
tään alempaan erityiskorvausluokkaan. Muutoksen jäl-
keen Kela korvaa muiden diabeteslääkkeiden kuin insu-
liinien hinnasta 65 prosenttia, eli korvattavuus on samalla 
tasolla esimerkiksi sepelvaltimo- ja verenpainetaudin lääk-
keiden kanssa. Insuliinihoito säilyy yhä ylemmässä, 100 
prosentin erityiskorvausluokassa.

Hintakilpailua lisätään
Epilepsialääkkeet siirtyvät apteekissa tehtävän lääkevaih-
don ja viitehintajärjestelmän piirin silloin, jos niitä käyte-
tään muuhun tarkoitukseen kuin epilepsiaan. Muissa käyt-

töaiheissa lääkitys voidaan jatkossa vaihtaa apteekissa 
edullisempaan vastaavaan valmisteeseen.

Lisäksi ensimmäiselle korvattavalle biosimilaaril-
le määritellään kohtuulliseksi katsottava hintataso suh-
teessa vastaavaan biologiseen alkuperäisvalmisteeseen. 
Biosimilaari on lääke, joka on osoitettu laadun, tehon ja 
turvallisuuden osalta samankaltaiseksi kuin biologinen 
alkuperäislääke. Se voi tulla markkinoille, kun alkuperäi-
nen lääke on menettänyt tieto- ja patenttisuojansa. 

Viitehintajärjestelmää laajennetaan rinnakkaistuonti- 
ja rinnakkaisjakeluvalmisteisiin. Myös lääkevaihdon ja 
lääkekorvausten perustana toimiva hintaputki kavenne-
taan kaikilla järjestelmään kuuluvilla lääkkeillä 0,50 eu-
roon.

Työtapaturmaan ja ammattitautiin määrätty-
jen lääkkeiden korvauskäytäntö muuttuu
Vuoden alussa voimaan tulevan lakimuutoksen vuoksi 
työtapaturmassa vahingoittunut tai ammattitautiin sai-
rastunut maksaa työtapaturmavammansa tai ammatti-
tautinsa hoitamiseksi määrätyt lääkkeensä itse ja hakee 
niistä korvauksia vakuutusyhtiöltä. Korvausta pitää ha-
kea vuoden kuluessa. Vuodenvaihteen jälkeen apteekki 
ei enää voi antaa lääkkeitä maksutta, ellei asiakkaalla ole 
maksusitoumusta vakuutusyhtiöstä. Maksusitoumuksen 
saamista työtapaturman tai ammattitaudin hoitamisek-
si määrätyille lääkkeille kannattaa tiedustella asiaa hoi-
tavasta vakuutusyhtiöstä hyvissä ajoin ennen vuoden-
vaihdetta. 

NÄMÄ EIVÄT MUUTU 
Alkuomavastuu (50 euroa), lääkekorvausluokkien kor-
vausprosentit (peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 
65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %) ja ostokertakohtai-
nen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 
euroa per lääke) eivät muutu. 

Vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laskee hie-
man vuonna 2017, jolloin se on 605,13 euroa (tänä vuonna 
610,37 euroa). Asiakkaan itse maksama osuus korvatta-
vista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosioma-
vastuuta. Jos tämä raja ylittyy, asiakkaalla on oikeus li-
säkorvaukseen, jolloin hän maksaa ostokertakohtaiseen 
omavastuun 2,50 euroa per lääke. 

Tiedotus 
Pudasjärven Apteekki
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen OyMitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen luontokeskuk-
sella 3.11.-28.1. klo 10-16.
Takaisin kotiin - Arja Äikäksen metalligrafiikkaa 15.11.-30.12.  Näyt-
tely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Uudenvuoden vastaanotto la 31.12. klo 21. Sarakylässä, Lehmisuontie 
160. (Hirvikumpu).
Pudasjärven kaupungin uudenvuoden vastaanotto la 31.12. klo 17.30.
Iloinen ulkoilmatapahtuma Tuomas Sammelvuo -salin, Puikkarin ja kirjastota-
lon piha-alueella lauantaina 31.12. klo 17.30 alkaen!
Tietsikka-info ke 4.1. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjas-
to, Tuulimyllyntie 4.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 1.1.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Hannu Aarni P. 0400 386 186

Taksi, inva- ja 
paarikuljetukset, 1+8 henkilöä

ALOITAMME KEVÄTKAUDEN 
keskiviikkona 4.1.-17 klo 14 

seurakuntatalolla. 
Jatkamme aina kuukauden ensimmäinen keskiviikko 

samaan aikaan. 
Kahvittelun ja rupattelun merkeissä. Myös arvontaa....

Olet lämpimästi tervetullut!

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa!

Jumalanpalvelukset
su 1.1. klo 11 
su 8.1. klo 11 Mikko Saukkonen

Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys

KILPIRAUHASSAIRAIDEN
VERTAISTUKI-/JÄSENILTA

PUDASJÄRVELLÄ
Palvelukeskus, Kauppatie 25

kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17–19
Kevään 2017 kokoontumiset: 5.1., 2.2., 2.3., 6.4. ja 12.5.

 lisätietoja ryhmän vetäjiltä:
 Soile Kareketo-Haverinen 040 589 5157 

soile.karehaverinen@hotmail.com
tai Pirjo Kareketo 044 294 3868 pkareketo@gmail.com

www.oulunseudunkilpi.com
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Laavu-hankkeen toiminta on saanut kiitosta
Pudasjärven kaupungin 
hallinnoima Laavu-han-
ke on toiminut kaksi vuot-
ta kolmen vuoden toimin-
ta-ajastaan. Työtä on tehty 
paljon ja tuloksia on saatu 
aikaan hyvällä rakentaval-
la yhteistyöllä. ELY-keskus 
piti Laavu-hanketta parhai-
ten työllistävänä hankkeena 
Pohjois-Pohjanmaalla. Tästä 
kiitos kuuluu aktiivisille yh-
teistyökumppaneille kuten 
yhdistystoimijat, yritykset ja 
TE-toimisto. 

Vuoden 2016 aikana on 
jatkettu hyväksi todettua 
ryhmätyöllistämisen mal-
lia. Toiminnassa ovat olleet 
mukana Livokas ry, Jon-
gun alueen kyläyhdistys ry, 
Korpisen kyläseura ry, Pu-
dasjärven 4H -yhdistys ry ja 
Työpetari ry.

Yksittäisiä työntekijöi-
tä on työllistänyt viisi yh-
distystoimijaa ympäri Pu-
dasjärveä. Hankkeessa oli 
vuoden lopussa 109 asiakas-
ta, joista 74 oli työllistynyt 
hankkeen toiminnan aikana.  
Näistä yhdistykset ovat työl-
listäneet 42 henkeä.

Vuoden aikana  
monenlaista  
toimintaa
Vuoden aikana on ehtinyt 
tapahtua paljon. Laavun asi-
akkaat ja toimijat kutsuttiin 
makkaranpaistoon Riekin-
rannan laavulle toukokuus-
sa. Tilaisuudessa kysyttiin 
mielipiteitä Laavu-hankkeen 
toiminnasta.

Keskustelussa nousi esil-
le tyytyväisyys hakkeen toi-
mintaan. Esille nousseita 
kommentteja olivat muun 

muassa: ”Työllistäny, se on 
tärkeintä.” ”Onnistumisen 
iloa, kun joku on työllisty-
nyt.” ”Neuvontaa ja pereh-
dytystä kyläseuroille.” ”Hir-
veesti tehty… ei missään 
hankkeessa näkyny, että 
näin paljon olis tapahtunu.”

Aittojärven ja Siuruan 
suunnalla kierrettiin useil-
la laavuilla Laavulta työhön 
-tapahtumissa suunnittele-
massa alueen työllistämisen 
ja yhteistyön mahdollisuuk-
sia. Näistä tapahtumista tu-
loksia odotellaan vuoden 
2017 aikana. 

Maisemanhoitoa  
työllistämällä
Maisemahoitoa on edistetty 
taajamassa ja kylillä. Yhdis-
tysten kanssa järjestetyissä 
tilaisuuksissa yleishyödylli-
siä työkohteita etsittiin kes-
kustelun ja maisemanhoito-
kohteita karttojen avulla.

Yksi esimerkkikohde, 
Puolangantien laavun ym-
päristö, hoidettiin talkoil-
la yhteistyössä Korpisen ky-
läseura ry:n kanssa. Useilla 
kylillä yhdistysten työnte-
kijät ovat raivailleet yhtei-
siä maisemia tai kunnosta-
neet rakennuksia ehompaan 
kuntoon. Näiden töiden tu-

loksista saa nauttia koko ky-
län väki.

Keskustan yritysten ke-
säkukat piristivät kyläkuvaa 
kesällä ja Työpetarin raiva-
usryhmä avasi useita rytei-
köitä taajamasta.

Koulutusta ja  
kunnonkohotusta 
työnhakijoille
Laavu-hankkeen asiakkaille 
on ollut mahdollisuus käydä 
tieturva-, työturva-, tulityö- 
ja hygieniapassikoulutukset.

Laavulaisten kuntoryh-
mä aloitti toimintansa syys-
kuun lopussa. Ryhmäläisille 
on tarjottu liikuntaneuvon-
taa, henkilökohtainen kun-
tosuunnitelma ja yhteistä 
kuntoilua.

Tämän pilottiryhmän jat-
koksi suunnitellaankin laa-
jempaa ryhmää kaupungin 
liikuntatoimen ja kulttuu-
ritoimen kanssa. Ryhmä 
aloittaa vuoden alussa ja on 
avoin kaikille työnhakijoille. 

Osallistuva  
budjetointia  
eteenpäin
Osallistuva budjetointi on 
ollut keskeisellä sijalla Laa-
vun toiminnassa. Osallistuva 

budjetointi on toimintatapa, 
jossa asukkaat otetaan mu-
kaan yhteisten verovarojen 
käyttöä koskevaan suunnit-
teluun ja päätöksentekoon.

Laavun järjestämä Pudas-
järven maaseutuseminaa-
ri II haastoi kuntalaiset poh-
timaan rohkeutta uudistua 
sekä taitoa ja halua vuorovai-
kutukseen. Tilaisuuden asi-
antuntijat Arto Haveri luen-
noi aiheesta tulevaisuuden 
Pudasjärvi ja Seija Korhonen 
osallistava budjetointi.

Työpajoissa nousi kunta-
kuvan aiheiksi esimerkiksi 
Pudasjärven upean luonnon 
hyödyntäminen matkailussa, 
puun jalostaminen ja koulu-
tus. Osallistuvan budjetoin-
nin kohteiksi esitettiin mm. 
kylien omien hankkeiden tu-
kemista; aiheita, joita kylä pi-
tää itse tärkeinä; yhdistysten 
mahdollisuutta kouluttaa ja 
työllistää pitkäaikaistyöttö-
miä.

Kaikki työpajan ideat 
koottiin ja annettiin vietäväk-
si kaupungin valiokuntiin. 
Kaupungin tavoitteena on si-
sällyttää osallistuva budje-

tointi osaksi kaupungin toi-
mintaa. 

Osallistuva budjetointia 
käynnisteltiin toimintaan Pu-
dasjärven kaupungin johto-
ryhmässä huhtikuussa. Kau-
pungin kaikki neljä toimialaa 
etsivät mahdollisuuksia mää-
rärahojen avoimesta osal-
listuvan budjetoinnin käsit-
telystä. Nämä toimenpiteet 
sisällytettiin vuoden 2017 ta-
lousarviovalmisteluun ja 
kaupungin toimintaan vuo-
den 2017 aikana.

Elinvoimavaliokunnan 
kanssa asiaa on viety eteen-
päin työllistämisen merkeis-
sä. Osallistuvan budjetoinnin 
avulla pyritäänkin jatkamaan 
yhdistysten ryhmätyöllistä-
mistä vuoden 2017 aikana. 

Laavu-hankkeen projekti-
päällikkö Tiina Tauriainen oli 
kertomassa Kumppanuus-
päivillä Helsingissä Pudas-
järven kaupungin mallista 
osallistuvasta budjetoinnista 
työllistämisessä. Pudasjärvi 
on Suomen maalaiskuntana 
ensimmäinen, joka rakentaa 
osallistuvan budjetoinnin-
mallia toteutukseen asti.

Ala-Siuruan laavulla 18.9.2016.

Aittojärven laavulla 14.9.2016.

Toimintaa jatketaan 
vuoden 2017 loppuun
Hankkeessa jatketaan vie-
lä vuosi hakien ratkaisuja ja 
menetelmiä, joilla paranne-
taan työnhakijoiden ohjau-
tumista työelämään. Lisäk-
si kehitellään yhdistysten ja 
kaupungin välille toiminta-
malli, jolla työllistämine taa-
taan jatkossakin.

Pitkään työttömänä ollei-
den henkilöiden kanssa jat-
ketaan yhteistyötä. Heille et-
sitään työtä ja myös muuta 
työllistämistä ja arjessa jak-
samista tukevia toimintoja.

-Toivomme suoria yhtey-
denottoja työnhakijoilta, niin 
voimme kertoa lisää hank-
keen tarjoamista mahdolli-
suuksista, vinkkaa projekti-
koordinaattori Aili Jussila.

Hyvin alkanutta yhteis-
työtä jatketaan kyläyhdis-
tysten ja yhteistyökumppa-
neiden ja toimijoiden kanssa.

-Vuodessa ehditään vielä 
paljon, uskovat Tiina ja Aili.

Laavu-hankkeen tiedotus

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

Lauantaina 31.12.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 30.12.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Hyvää Uutta 

Vuotta 2017!

Kerhopäivät 2017: 
Maanantaisin 2.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.2017.

Vesijumppa: Tiistaisin klo 10.00,  alkaen 10.1.2017.

PUDASJÄRVEN 
SYDÄNYHDISTYKSEN

Annikki Ylitalo

Myös Joulutervehdyksensisältänyt 
ilmoitukseni jäi pois jouluaatto-

viikon Pudasjärvi-lehdestä.

Toivotan 
Hyvää ja 

Onnellista Uutta 
Vuotta 2017

 kaikille sukulaisille 
ja tuttaville. 

Toivotan 
Hyvää ja 

Onnellista Uutta 
Vuotta 2017 

 kaikille sukulaisille
ja tuttaville. 

Kiitos kaikille 
kannattajilleni ja 
yhteistyötahoille 

kuluneesta 
vuodesta ja 
Onnellista

 vuotta 2017.

Olen lupautunut 
ehdokkaaksi tuleviin 

kuntavaaleihin, 
olen käytettävissänne!

Alpo Ollila
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kehittämis- ja toimintatuet vuodelle 
2017 ovat haettavana
Rekisteröidyille asukas-, kylä- ja muille yhdistyksille sekä seu-
roille ja säätiöille tarkoitetut kehittämis- ja toimintatuet ja 
yksityisille harrastajille ja osaajille tarkoitut toimintatuet ovat 
haettavana. 
Hakemukset tulee toimittaa 31.1.2017 klo 16.00 mennessä. 
Infotilaisuus avustusten sähköisestä hakemisesta järjestetään 
kaupungintalolla ke 25.1.2017 klo 15.00-16.00.
Tarkemmat tiedot netistä: 
 www.pudasjarvi.fi/kehittamis-toimintatuet
Kehittämistoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Vuoden 2016 kehittämis- ja  
toimintatukien selvitykset 
Vuodelle 2016 myönnettyjen kehittämis- ja toimintatukien 
selvitykset tulee toimittaa 30.12.2016 klo 15.00 mennessä 
kaupungintalolle tai postitse os. Pudasjärven kaupunki / Kehit-
tämistoiminta, PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi.

Tilintarkastuskertomuksen voi toimittaa myöhemminkin.

Pudasjärvi 21.12.2016 
Kehittämistoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Maanantaiaamu oli joten-
kin odottava, ilma oli sei-
sahtunut, lämpötila asteen 
pari pakkasella. Auton keu-
la nousi tuttua tietä aamu-
hämärässä, muita metsämie-
hiä ei vielä näkynyt. Hilla 
istui repsikan paikalla. Rii-
tun etujalat olivat keskikon-
solin päällä ja koiran pää 
seurasi autojen valon lakai-
semaa hieman lumista tietä 
silmät värähtämättä. Hirvi-
lavan luona, mutkassa ojan 
paltteesta hyppäsi vanha 
metso lehtoon, hujelsi muu-
taman kymmenen metriä tie-
aukkoa ja kaarsi sitten ala-
rinteeseen. Koira ei sanonut 
sanaankaan, mutta jokainen 
lihas jännittyi ja koira vapisi 
kiihkosta. Ei sitä yritetä, hau-
kun kestävää istumapuuta ei 
ole kilometrin säteellä, yri-
tin koiraa rauhoittaa. Ihmet-
telin mielessäni metsokukon 
paikkauskollisuutta, olin aja-
nut syksyn mittaan saman 
kukon lentoon puolenkym-
mentä kertaa samalta heh-
taarilta.

Kilometrin päässä kään-
sin auton Ukonvaaran laella 
olevalle parkkipaikalle, mis-
tä lähtee polku Rytituvalle. 
Yhtään autoa ei parkissa ol-
lut. Hyvillä mielillä laitoin 
koirille tutkapannat kau-
laan, reppu selkään ja koirille 
suuntaa viitaten lähdin aste-
lemaan puistoa kohti kasken 
ja taimikon rajaa. Syksyn vii-
meisen lintujahtipäivän iloa 
ja odotusta ei estänyt edes 
se, että olin vaihteeksi unoh-
tanut rihlan luotipuolen pa-
nokset kotiin ja aseeksi vaih-
tui rihlan sijaan haulikko. 
Samapa tuo, eihän sitä vii-
meisen kolmen viikon aika-
na tullut ammuttua laukaus-
takaan.  

Kaskella tai taimikossa ei 
ollut mitään, koirat huiteli-
vat jossain näkymättömis-
sä, enkä edes odottanutkaan 
mitään tapahtuvaksi. Puis-
ton rajalla seisahdin hetkek-
si ja päivitin Astrolla koirien 
sijainnit. Riitu kolmensadan 
metrin päässä ja Hilla juuri 
näkymättömissä. Puiston ra-
jan jälkeen on voimakkaas-
ti äestetty taimikkokumpare, 
missä on kymmenmetrinen 
tiheä männikkö ja muualla 
vanha naavakuusikko. Koke-
muksesta tiedän, että paikka 
on erittäin ottava linnuille. 
Riitu haukahtaakin jossain ja 
olen kuulevinani teeren siipi-
en ujelluksen matkan päässä. 
Ei anna teeri haukkua, ei. 

Hiljakseen kävellen nou-
sen Isovaaran vaihtelevia 
rinnerämeitä. Ihmeellinen, 
hyvin hiljainen on ilma. An-
toipa loistokelin viimeisek-
si jahtipäiväksi, nyt saattaa 
lintu jopa kestääkin koiraa. 
Mieleen nousee mahdolli-
suus iltapäivän latvametsos-
ta, jos keli pysyy tällaisena.  
Mieltä kaivertaa luotiaseen 
puuttuminen, vaan ei auta.

Nousen jo UKK  –polun 
länsipuolelle vajaan kilomet-
rin verran, kun toivottu ta-
pahtuu. Hilla alkaa kiihke-
än haukun kahden sadan 

Syksyn viimeinen lintupäivä

metrin päästä edestä. Tie-
dän äänestä kyseessä olevan 
näköhaukun. Pysähdyn pai-
kalleni ja seuraan Astrolla 
Riitun menoa haukulle. Koi-
ran haukku alkaa rauhallise-
na ja määrätietoisena. Lintu 
kestää yhä haukussa. Ast-
ron kartasta näen, että koi-
rat eivät ole yhdessä. On vii-
sas koira, ei mene puun alle 
pelottamaan lintua lentoon. 
Lähden hiljaa harvaa kuusik-
koa nousemaan haukulle, sa-
dan metrin päässä haukussa 
kuuntelen hetken ja lähden 
vielä varovaisemmin etene-
mään.  Ryömimään minus-
ta ei haukulle ole, ne vuo-
den on takanapäin. Samassa 
pärähtää puhelimen iloinen 
kilkatus, joka kuuluu kajees-
sa ilmassa kuin hälytysmerk-
ki, haukku jatkuu kuitenkin 
vielä. Teen uuden virheen ja 
otan puhelimen povitaskusta 
ja totean näytöstä, että Kalevi 
soittaa. Kilkatus kuuluu yhä 
voimakkaampana. Haukku 
katkeaa leikaten, näppään 
puhelimen linja auki ja alan 
juttelemaan Kalevin kans-
sa ja samassa seuraan kun 
vanha metso leijaa parista-
kymmenestä metristä ohi. 
Silmänpäälliset leiskuvat pu-
naisina ja olen näkevinä sil-
mien peilaavaan tyhmää 
metsästäjää. Juttelen Kalevin 
kanssa päivänpolttavista asi-
oista, enkä mainitse sillä het-
kellä linnusta mitään. Mitä 
tuosta, sattuuhan sitä …

Jatkan matkaa pohjoisen 
suuntaan, ylitän Raatetuval-
le menevän polun. Polku on 
koskematon, ei ole ollut liik-
kujia vähään aikaan. Polulta 
alkavasta koivikosta koirat 
löytävät kaksi pyytä, jotka 
antavat haukkua hetken pai-
kassaan. En ala niiden kans-
sa millekään, syksyn toinen 
tai kolmas pyykohtaaminen. 
Parempi jättää rauhaan, jos 
vaikka kertaantuisivat. Ajau-
dun suunnitelmieni mukaan 
Rytivaaran ja Kumpu-Raa-
tevaaran väliseen maastoon. 
Riitu käy kuudessasadassa 
metrissä ja odotan, milloin 
haukku alkaa.  Mitään ei kui-
tenkaan tapahdu ja koira pa-
laa jälkiään luokseni, epäi-
lemättä lintu lähti, mutta ei 
jäänyt puuhun. Ennen Ryti-
varaa molemmat koirat otta-
vat yhteisen haukun oikein 
makealta männikkökumpa-
reelta. Mutta vaikka miten 
hiivin ja naakin koko maan, 
ei lintua satu silmään. Var-
maan hajuja. Jostain syys-

tä Rytivaaraa vasten oleva 
rämemaa ottaa taasen ko-
ville. Kahdesti yritän Ryti-
vaaran laitaan suunnistaa, 
mutta jotenkin kulku vään-
tää takaisin lähes lähtöpaik-
kaan. Lopulta ei auta kuin 
Astro kädessä suunnistaa rä-
meiköltä Rytivaaran laitaan. 
Kumma pöpelikkö, muistan 
aikaisemminkin olleeni ky-
seisessä maassa kummissa-
ni, tiedä mikä siellä vääntää 
suunnat sekaisin.

Rytivaaran länsirinteel-
lä noin sadan metrin päässä 
lähdepolusta huomaan kuu-
sen juurella jonkinlaisen ko-
houman ja siitä pilkistää kir-
kasta metallia. En malta olla 
tutkimatta paikkaa tarkem-
min ja väännän puoliksi 
sammaleeseen hautautuneen 
pienen meijeritonkan esille.  
Mitähän tämäkin esine voisi 
kertoa, jos voisi. Painan ton-
kan sammaleeseen ja merk-
kaan Astron karttaan paikas-
ta merkkipisteen.

Kuten odotinkin, Riitu 
ottaa vaaran etelärinteestä 
hyvän puustalöytöhaukun 
aivan läheltäni.  Olen jo am-
pumamatkalla puusta, kun 
koppelo hyppää lehtoon ja 
näkömatkalta ohittaa minut. 
Tämäkään ei harmita, eipä 
joutunut kiusaukseen ampua 
arvokasta siitoslintua.  

Vaaran itäsivulla Hilla 
kaivaa jostain aukealta yk-
sinäisen valkoisen riekon, 
joka päkättäen lentää vieres-
tä. Toivottavasti riekko löy-
tää talvella parin ja muuttuu 
ensi kesänä parveksi riekko-
ja.

Saavun Puhakkavaaras-
ta Mätäslammelle johtaval-
le tiepohjalle, minkä vasenta 
laitaa kehystää iso kuusikko 
ja oikealla puolella on  jos-
kus vuosia sitten kaskettu 
aukea. Taivaalta alkaa hiljak-
seen putoilla yksittäisiä lu-
mihiutaleita. Odotan jotain 
tapahtuvaksi.  Koirat hake-
vat sitkeästi kuusikossa. Sa-
massa kuulen rymäyksen ja 
heti perään metso kirskaut-
telee hammasta lentäessään. 
Ääni päättyy selvään linnun 
istumisrymäykseen puuhun 
aivan lähellä. Olen jähmet-
tyneenä paikallani ja odotan 
mitä tulee tapahtumaan.  Sa-
massa kajahtaa ilmassa Rii-
tun varma ja määrätietoi-
nen hau hauhau hau. Mistä 
se onkaan muodostunut koi-
ralle niin selväjakoinen ryt-
mi. Odotan vielä, mitä seu-
raa, kun nuori neiti ryntää 

haukulle ja laskee koko ää-
nivaransa ilmaan. Koke-
mus on opettanut, että näin-
päin aloittaen linnut kestävät 
paljon heikommin yhdes-
sä haukkuvia koira, kuin jos 
ne aloittavat toisessa järjes-
tyksessä. Hilla kun ei mal-
ta haukkua kauempaa ja sie-
vemmin. Kumma kyllä lintu 
kestää, ei edes pure ham-
masta. Tämä alkaa jo mais-
tua metsopaistilta.

Teen varttitunnin lähes-
tymisen vajaan sadan met-
rin matkalle. En näe koiria, 
jotka haukkuvat viidenkym-
menen metrin päässä kuu-
siryhmän takana. Paikka 
on helppo ja äänetön lähes-
tyä. Olen ampumamatkal-
la puuryhmästä ja alan ot-
tamaan kengänmittaisia 
askeleita vasemmalle. Joka 
askeleen jälkeen silmään tar-
koin jokaisen uuden näköpii-
riin tulevan oksan rungosta 
kärkeen saakka. Odotan nä-
keväni milloin tahansa met-
son siluetin.  Juuri kun taas 
olen ottanut sivuaskeleen, 
hyppää kuusiryhmästä vii-
den metrin päässä olevasta 
rämökoivusta metso lentoon. 
Siinä se kaiketi on ollut näky-
vissä hieman rungon takana 
koko ajan, silmä ei vain ole 
siihen sattunut. Koirat ryn-
täävät perään, mutta mennyt 
mikä mennyt. Ilmeisesti koi-
rat haukkuivat ja merkkasi-
vat linnun oikein, mutta lin-
tu oli kaiketi näkynyt niille 
paremmin sivulta päin. Minä 
taas en ollut saanut koiria 
kunnolla näkyviin puiden ta-
kaa, jotta olisi nähnyt niiden 
katsesuunnan. Puiden luok-
se kävellessäni en jaksa kuin 
ihmetellä, miten sitä tätä 
hommaa ei opi edes 40 vuo-
dessa. Kun opiksi ja ojennuk-
seksi hyppää aivan näköpii-
ristä kolmestakymmenestä 
metristä toinen metso kuu-
sen latvasta lehtoon. Tätä ei 
jaksa edes harmitella, parem-
minkin hyvä mieli valtaa sii-
tä, että on näitä siemeneksi.

Koirat palailevat aika-
naan ja teekupposen jälkeen 
kävelen viimeisen kilomet-
rin autolle.  Alkava hämä-
rä alkaakin jo sinertää ilmaa. 
Sellainen oli tämän syksyn 
viimeinen lintupäivä, rep-
pu jäi keveäksi, mutta joten-
kin reissu antoi jotain muuta, 
mikä muistoissa antaa voi-
mia odottaa tulevia kertoja.

Hyvää Uutta Vuotta!

Vesa Teivaanmäki

Aina ei tänäkään syksynä töpeksitty.  Riitun ja Hillan yhteistyö tuotti tulosta vanhan kukon 
muodossa - Joulumetso oli annettu eräksi!

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

OSTETAAN
Halutaan ostaa traktorin kip-
pikärryn laitaprofiilit tai lisälai-
dat ja perälauta. Pituus n. 370 
cm. P. 040 508 4792. 

Saunallinen RT-kaksio 61m² 
Pudasjärven keskustasta. Pe-
suhuone ja sauna remontoitu 
2015. Rauhallinen sijainti. Heti 
vapaa. P. 0400 713 769.

Keskustassa rivitaloasunto 67 
m2, oma sauna ja autopaikka. 
Vasta remontoitu, esteetön ja 
siisti. Vapaa 1.1.2017. Vuokra 
750 €, sis. kulut. P. 0400 992 
999.

VUOKRATTAVANA

Ritolantien päiväkotirakennus,  
osoitteessa Ritolantie 15, 93100 Pudasjärvi  
myydään tarjousten perusteella. 
Ritolantien päiväkotirakennus pinta-ala on 276,0 k-m2 (6 h + k). 
Rakennuksen kunto on huono, laaja peruskorjaus on välttämätön. 
Rakennus myydään kunnostettavaksi/purkukuntoisena.
Rakennus sijaitsee Iijoen rannalla. Asemakaavassa alue on merkitty 
asuinpientalojen korttelialueeksi. Rakennus on suojeltava, paikalli-
sesti arvokas rakennus. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muu-
tostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti 
arvokas ja ympäristön kannalta merkittävä luonne säilyy. Tontilla on 
lisärakentamisoikeutta n. 200 k-m2.
Ostaja sitoutuu hankkimaan kaukolämpö- ja vesiliittymän kustan-
nuksellaan. Sähköliittymä siirtyy kaupan yhteydessä ostajalle.
Tarjoukset 17.1.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen:  
Pudasjärven kaupunki, PL 10, 93101 Pudasjärvi. Kuoreen tunnus 
”Ritolantien päiväkoti”. Tarjouksen voi jättää myös sähköpostitse os.  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Kaupunki varaa oikeuden hyväksyä, hylätä tai neuvotella tarjouksen 
sisällöstä.
Lisätietoja: Eero Talala, tekninen johtaja, p. 040 587 2275 ja  
Kari Rissanen, kiinteistöpäällikkö, p. 0400 389 973.
Pudasjärvi 29.12.2016
Tekniset palvelut

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 20 € 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. 

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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