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Pertti Heikkinen
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 681 895

Riikka Niemitalo
Kiinteistönvälittäjä LKV, 
LVV, kaupanvahvistaja
Puh. 0400 457 758

Hei pudasjärviset!
Oulun Arvokiinteistöt palvelee teitä kodin ja vapaa-ajan asuntojen myynti- ja ostoasioissa. 

Kun sinulla on asuntokaupat mielessä, ota yhteyttä:
Riikka Niemitalo, puh. 0400 457 758, riikka.niemitalo@oulunarvokiinteistot.fi

Pekka Majava, puh. 040 779 7918, pekka.majava@oulunarvokiinteistot.fi

Pekka Majava
Kiinteistönvälittäjä LKV, 
LVV, kaupanvahvistaja
Puh. 040 779 7918

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

Tarjoukset voimassa 11.-18.2.2021.
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www.keitelegroup.fi

HARKITSETKO
PUUN MYYNTIÄ?
Keitele Groupilla on pitkät perinteet saha- 
teollisuudessa. Olemme investoineet 
Kemijärvelle uuden, huippunykyaikaisen 
sahatehtaan ja puulle on nyt hyvä kysyntä. 
  
Ostamme mäntytukkivaltaisia päätehakkuu-
ja harvennusleimikoita tehtaamme tarpeisiin.
Olemme vakaa ja luotettava puunostaja. Tee 
kanssamme puukauppaa, tuo jatkuvuutta 
tehtaan sekä alueen kasvuun ja menestykseen.

Kysy nyt puukauppatarjous alueesi 
hankintaesimieheltä:

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Ranua ja  
Pudasjärvi

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä 

alk. 69 €/kk.
pieni autoliike 

tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita 
ennen kuin 

tulet.

Toyota Corolla 1,3  
bensa, HALPA JA AJETTU 
VAIN 210500 km, UUSI 
tuulilasi, kats. 11/2020 
 950 €

Toyota Carina E XLI 1,6 
bens vm 1995 HYVÄ VAN-
HUS, 2 renkaat, jakohih-
na vaihd., kats 6/20, aj. 
378000 km  1200 €

MB 200 D sedan, 
vm 1995, VARMA PELI, 
aj. 505000 km, kats 
10/2020, kahdet renkaat 
 1800 €

Honda CR-V 2,0i bensa, 
vm 2000, NELIVETO, aj. 
316500 km, siisti sisäl-
tä, ulkoa nätti punainen, 
kats, 1/2021  2950 €

Audi A6 1,9 tdi farmari 
vm 2004, ASIALLINEN 
kahdet renkaat aluvan-
teilla aj. 390000 km, kat-
sastettu 10/2020 2300 €

Pudasjärven seurakunta 

Hernekeitto- ja 
laskiaisPullamyynti 

yHteisvastuun Hyväksi
seurakuntatalolla ti 16.2.

 klo 10 alkaen 
niin kauan kuin myytävää riittää.

noudatamme korona-ohjeita 
(max. 10 henkilöä kerrallaan).
varaudu jonotukseen ulkona.

Tervetuloa!

Hernekeittoa (1 litra, 5€) ja laskiaispullia (2€/kpl) 
myydään seurakuntatalon aulassa 

valmiiksi pakattuina.
maksu käteisellä tai kortilla.

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

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.

Pudasjärven 
Optiikan 

hurja kevään 
aloitus-

kampanja!

Tarjous voimassa kun ostat kehykset ja linssit normaali 
hinnalla. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Huom! To 11.2.-Pe 12.2. liike poikkeuksellisesti suljettuna. 

Silmälasien ostajalle 
toiSet laSit tai 

polaroidut aurinko-
laSit kaupanpäälle!

Kevään uudet 

aurinkolasimallit 

saapuneet mm. 

Bolle, Julbo yms.

Myynnissä 
KuusaMon 
MuiKKua
ja savuKalaa
Pudasjärven 
s-MarKetin 

Pihalla 
ti 16.2. alKaen

Klo 12.45. 
P. 044 013 1493/

viljo Karjalainen

Mhy Koillismaan hallinto järjestäytyi vuodelle 2021. Hallituk-
sen puheenjohtajana toimii Heikki Lehtiniemi Posiolta ja hal-
lituksen varapuheenjohtajana Jouni Säkkinen Kuusamosta. 
Muut hallituksen jäsenet ovat Pirjo Jylkäs Taivalkoski, Jaakko 
Soronen Taivalkoski, Pertti Nissi Kuusamo, 

Matti Alatalo Pudasjärvi, Hannu Nissi Pudasjärvi ja Reima 
Revonmäki Posio. 

Valtuuston puheenjohtajana toimii Veli Määttä Kuusamosta 
ja valtuuston varapuheenjohtajana Juha Virkkunen Taivalkos-
kelta. AH

Mhy Koillismaan 
hallinto järjestäytyi 

Hyvää ja Lämmintä 

Ystävänpäivää!

JP AUTO- 
MAALAAMO

JP AUTO- 
MAALAAMO

VAkUUTUsyhTiöiden 
hyVäksyMä 

kOLArikOrJAAMO
•  VAkUUTUsyhTiöiden TyöT
•  VAhinkOTArkisTUkseT
•  LAsinVAihdOT JA kOrJAUkseT 
• kOLArikOrJAUkseT
•  AUTOMAALAUkseT
•  TrAiLerin VUOkrAUs
•  iLMAsTOinnin hUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

 Avoinna ma-pe 7-16

Toivottaa Pudasjärvi-lehden toimitus
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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

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi 28.2.2021 saakka vain 

YouTuben välityksellä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kiitos teille, jotka kunnioititte

Jukka Törrön
muistoa lahjoittamalla

adressivaroja Pudasjärven Parkinsson kerholle.
Kiitos myös puoliso Lealle asiaan myötävaikuttamisesta.

Mummot pysähtyivät lumikinosten keskelle Rajamaan rannassa 
ja tähyilivät illan pimeydessä joen jäältä oikopolkua, joka vei van-
halle postitalolle. Tuisku ja viima olivat peittäneet polun lähes 
kokonaan. Ei muuta kuin menoksi, näkevämpi edelle ja heikkosil-
mäisempi perään. Monesti jalka humpsahti polun viereen syvälle 
hankeen, mutta periksi ei annettu, perille oli päästävä.

õ õ õ õ õ õ õ

Jotkut taas istuivat samaan aikaan lämpimissä pirteissään kau-
niitten ja rohkeitten äärellä, mutta heiltä salaa sivusilmällä kel-
lon kulkua seuraten. Pian olisi aika nousta ja astua ulos pure-
vaan pakkaseen. Tuiskun läpi oli päästävä, sillä tätä iltaa oli jo 
kaksi viikkoa odotettu. Olipa joku heistä ehtinyt tässä välin käy-
mään tyttärensä luona Kajaanissakin, mutta nyt oli muuta mie-
lessä, sillä pöhnillekään ei tällaisessa tuiskussa ollut menemistä. 
Leikkuulle oli kuitenkin päästävä, mutta ei kuitenkaan yliopistol-
le, vaan Lakarille.

õ õ õ õ õ õ õ

Apteekin ovi sulkeutui ja kotimatka alkoi. Auton keula kotia koh-
ti, mutta ei kuitenkaan vielä ihan perille saakka, sillä iltahan oli 
vasta nuori. Kahvi ja tee sekä tuoreet leivonnaiset oli vielä tar-
joamatta talkoolaisille, ja saumat ratkomatta. Koulun pihalla jo 
odotettiin, näytti olevan punaista, vihreää ja monen kirjavaa au-
toa, ovat tulleet kaukaakin. Onkohan korissa riittävästi pullaa…

õ õ õ õ õ õ õ

Marketin kassajonossa vilkuiltiin toiveikkaana kelloa, vielä ehtisi 
ajoissa perille. Ostoskassi pyörän sarvikkoon ja vinhasti polkien 
kohti Iijoen siltaa, josta tiukasti kurvaten Parkkilantielle. Perillä 
varovasti pyörän selästä alas. Kypärä pois päästä ja lumien ravis-
telu vaatteista - katse kohti raollaan olevaa ulko-ovea, jonka kah-
vassa riippui nippu kirjavia kangassuikaleita oikean oven merkki-
nä. Ovi oikein kutsui hiippailemaan sisälle koulun uumeniin.

õ õ õ õ õ õ õ

Mustat naisten talvikengät kiilsivät vielä uutuuttaan, kun niistä 
kolisteltiin kiinni takertunutta lunta rappuralliin. Kengät olivat 
kevyet ja tukevat, mutta jyrkissä rappusissa niillä oli astuttava va-
rovasti. Uudet kengät olivat vasta alkumatkalla suuriin seikkailui-
hin, mutta tänä iltana niillä kiivettiin Lakarin vanhan koulun käsi-
työtalon vinttiin. Paksujen ilmastointiputkien keskellä vintissä oli 
kulkusilta, joka johti pieneen lämpöiseen soppeen. Huoneesta 
kuuluikin jo iloisia ääniä. Naulakolla takin taskusta vielä mukaan 
karkkipussi, jos vaikka tarjoaisi pois lähdettäessä makeiset, jäisi 
mukavasta illasta hyvä maku suuhun.

õ õ õ õ õ õ õ

Pappilan mäellä kaivettiin vasta autoa lumesta, kun ahkerat uu-
rastajat olivat jo tarttuneet saksiin. No, viimeisenä tullut tiskat-
koon astiat. Mustat kiesit kuoriutuivat esiin hangesta ja matka 
joen toiselle puolen taittui nopeasti tielle kinostuneesta paksus-
ta lumesta huolimatta. Matkareitti kulki Pirin piharakennuksen ja 
Parviaisen vintin ohi, joissa vuosia sitten leikkuun pölyt leijailivat 
ilmassa. Pölyä, tuota niin kuuluisaa lähetyksen pölyä. Sitä se oli 
joittenkin mielestä. Mutta ei kuitenkaan hölynpölyä.

õ õ õ õ õ õ õ

Mattoon vai poppanaan, suoraa vai vinoa, entä kuinka leveää? 
Siinäpä kysymyksiä, joihin asiaan vihkiytymättömän oli parasta 
olla sotkeutumatta. Ratkotaanko, revitäänkö, leikataanko, om-
mellaanko yhteen? Mutta tiukalle kerälle kuitenkin, että kutojan 
on helppo käämiä sukkulalle.

Näin yhtenä iltana. Mutta kun iltoja on ollutkin jo kolmekym-
mentä vuotta, niin leikkelyskeriä on syntynyt lukematon määrä 
reilusta 2500 kilosta lumppua. Eikä vain pelkkiä keriä, vaan mat-
toja, poppanoita ja sängynpeitteitä lähetystyön arpavoitoiksi. Ku-
dottu loimi on ollut yhteensä noin 1800 metriä pitkä.  Pölyistä 
puuhaa, mutta mielekästä tekemistä ahkerille käsille.  Arpojen 
tuotto (yli 58 000 euroa) on käytetty kotiseurakunnan lähetys-
työn tukemiseen - kirkon tärkeimmän tehtävän toteuttamiseen 
- Jumalan armon ja rakkauden sanoman kuljettamiseen kaikkial-
le maailmaan. Ihmeellistä on se, että Jumala tarvitsee yhä mei-
dän käsiämme tuohon tehtävään. Lakarin vintistä on laskeudut-
tu maan pinnalle Kanttorilaan, josta viime vuonna Talkootupaan. 
Talkoot jatkuvat.

Pöly ei ole vielä laskeutunut. 

Juha Kukkurainen

J.K. Tänään on kulunut tasan 30 vuotta ensimmäisestä Lakarin 
lähetystalkooillasta matonkuteiden – tai pudasjärveläisittäin 
leikkelysten – leikkaamisen merkeissä.  Kokoontumisrajoitusten 
vuoksi ensi sunnuntaille suunniteltu talkootoiminnan 30v-juh-
la siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Sakset tarvitsevat leikkaavia käsiä. Liittyisitkö sinäkin 
talkoolaisten joukkoon?

PÖLYÄ

sanajumalanpalvelus YouTube-kanavalla su 14.2. kello 
10 toimittaa Timo Liikanen, avustaa Eva-Maria Mustonen, 
kanttorina Hannele Puhakka. 
tuhkakeskiviikon ehtoollishetket seurakuntakodilla ke 
17.2. kello 18.00 ja 18.30. Ehtoollishetkeen voi osallistua 
enintään 10 henkeä. Noudatamme hygienia- ja turvallisuus-
ohjeita. 

yhteisvastuukeräys 2021 ”talousvaikeuksis-
sa olevien vanhuksien hyväksi” Laskiaistiistai-
na 16.2. hernekeitto- ja laskiaispullamyyntiä seu-

rakuntatalolla kello 10.00 alkaen niin kauan kuin myytävää 
riittää. Hernekeittoa (1l, 5€) ja laskiaispullia (2€/kpl) myy-
dään vain valmiiksi pakattuina eli ”kotipaketissa”. Nouda-
tamme koronaohjeita, maksimissaan 10 henkilöä sisätilois-
sa. Varaudu jonotukseen ulkona. Maskisuositus.
lapsiparkki pe 12.2. 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.
ystävän kammari ja Perhekerho seurakunnan youtu-
be-kanavalla to 11.2. kello 12. Aiheena Ystävänpäivä.
Perhekerho seurakunnan youtube-kanavalla ke 17.2. 
kello 10.
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. 08 316 1303. Virastoon jätetyt tila-
ukset välitetään keskusrekisteriin. 
kastettu: Martta Maija Anneli Tikkanen, Niklas Henrik 
Matias Tuohimaa.
Haudattu: Anja Sarajärvi 84 v, Matti Eemeli Jaakola 57 v.

Ystävä on kuin villasukka 
lämmin kintaus, villapaita.
Vanamon tuoksu, lounatuuli.
Lämmin kostea kosketus poskille, hellä
Auringon paiste.
Kuuntele satakieli laulaa. 
Hyvää Ystävänpäivää! 

Aino Tolonen
jk. Psalmi 91

Ystävä

Sdp:n paikallisyhdistykselle on tärkeää, että vanhuksia hoidetaan 
hyvin Pudasjärvellä ja pyritään järjestämään kaikille hoivaa tarvit-
seville asianmukaista hoitoa, niin kotona kuin laitoksissa. 

Viime viikolla lehdissä esille nousseessa kirjoituksessa van-
husten huonosta hoidosta sai aikaan vielä kotona asuvien ikäih-
misten keskuudessa pelkoa ja paniikkia. Pommisuoja nimike on 
vanhuksille ihan erilainen, sota-ajat ja sodan jälkeiset ajat muis-
tuvat monen mieleen, eikä pommisuoja nimikkeestä heille tule 
ensimmäisenä mieleen toimistohuone. Kun ihmiseltä heikkenee 
muisti, niin vanhat lapsuusajat tulevat mieleen.

Olisiko tämä Kurenkartanon tapaus voitu hoitaa toisin, pal-
veluntarjoajan ja palvelun ostajan sekä omaisten kanssa sen si-
jaan, että siitä tehtiin näyttävät otsikot lehtiin. Kaikki omaisten 

tekemät valitukset on kuitenkin tutkittava, onko ikäihmisen hoi-
dossa tapahtunut virheitä, tämänkin kyseisen tapauksen kohdal-
la asia pitää selvittää viipymättä.

Myönnämme, että parannustarpeita on vanhusten hoidossa 
niin laitoksissa kuin kotipalvelussa. 

Kotipalvelussa pitkät etäisyydet tuovat haasteita kotiin an-
nettavan hoidon suhteen.

Pudasjärvellä vanhusten hoivarakennukset ovat uusia ja ajan-
mukaisia, sekä ammattitaitoinen henkilökunta niin hoivayksiköis-
sä kuin kotipalvelussa.

Sdp:n Pudasjärven paikallisyhdistys

Vanhusten asumispalvelusta Pudasjärvellä
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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 11.-14.2.   

ELLEI TOISIN MAINITA

3
rs

3
pkt

25 kpl

Hyvää ystävän-päivää

SUOMI

kilOn pakeTTiATRIA   
naUdan  
jaUheliha 17 %
 1 kg

599
pkT

  
TUlppaani 
värimix
kelTaiSeSSa kääreeSSä  
25 kpl, SUOmi

850

KARINIEMEN 
kananpOjan  
minUUTTipihviT
290-370 g (9,01-11,49/kg)

10.-

-32-35%-38%
Rajoitus 1 erä/talous

Rajoitus 2 pkt/talous

Ilman Plussa-korttia 4,19-4,39 pkt (8,38-9,76/kg) Ilman Plussa-korttia 5,45 rs (14,73-18,79/kg)

kpl10.-
KULTA KATRIINA
jaUheTUT kahviT
450-500 g (5,67-6,30/kg) 
myöS TUmmaT, lUOmU  
ja reilU, ei erikOiSSekOiT- 
UkSeT eikä plUS kahviT

24
-pack

erä
COCA-COLA  
virvOiTUSjUOmaT
0,33 l (0,96/l )  
SiS. panTiT 2,40

999
 sis. pantit 2,40
Ilman Plussa-korttia 12,99-14,99/24-pack (1,34-1,59/l)

-28-39%Rajoitus 2 erää/talous

MALACO  
AAKKOSET JA TV MIX  
makeiSpUSSiT
270-325 g (5,13-6,17/kg) 

5.-
Ilman Plussa-korttia 2,25-2,35 ps (6,92-8,70/kg)

3
ps

-25-29%

REILUN KAUPAN 
rUUSU
10 kpl, kenia 10.-Yksittäin 5,60 nippu

2
NIppUa

KALATUKKU  
E. ERIKSSON  
SUShilajiTelmaT
lOhi ja jOkamakU  
10 kpl/310-315 g   
(28,54-29,00/kg)
Ilman Plussa-korttia 10,95 rs (34,76-35,32/kg) 899

raS

-17%

VALIO 
aUra 
SinihOme- 
jUUSTOpala
170 g 
(14,71/kg)
Ilman Plussa-korttia 2,79 kpl (16,41/kg)

-10%

5.-
2
kpl

fAzER 
berliinin Tai 
Omar mUnkki
12x100-115 g  
(7,24-8,33/kg)
pakaSTe
Ilman Plussa-korttia 14,55 rs (10,54-12,13/kg) 999

lTk

-31%

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

Rajoitus 10 kpl/talous

JäTTIS, dAIM, MARAbOU TAI ISO S 
jääTelöTUUTiT ja
MAgNUM jääTelöpUikOT
71-150 g (6,67-14,08/kg)
ei vegaaniSeT eikä ei liSäTTyä SOkeria

-47-59%

1.-kpl

Pieni Ele -vaalikeräys toteutettu jo vuodesta 1907 lähtien
Tänä vuonna järjestettä-
vät kuntavaalit ovat 18.4. ja 
vaaleihin kuuluva ennakko-
äänestys 7.-13.4. Vaalien yh-
teydessä on toteutettu Pieni 
Ele- keräys (aiemmin nimel-
tään Vaalikeräys) jo vuo-
desta 1907, jolloin ensim-
mäisten eduskuntavaalien 

yhteydessä kerättiin varo-
ja tuberkuloosin vastusta-
miseen. Tänä päivänä Pie-
ni Ele perustuu 15 järjestön 
väliseen yhteistoimintaan. 
Järjestöjen / liiton paikal-
lisyhdistykset toteuttavat 
keräyksen vapaaehtoisvoi-
min ennakkovaalin ja var-

sinaisen vaalipäivän aikana 
ympäri Suomen. Lipaske-
rääjät ovat keräyksen sielu. 
Keräystuotto jaetaan Pie-
ni Ele- keräyksessä muka-
na olevien kotimaan vam-
mais- ja terveysjärjestön 
kesken. Paikallisyhdistyk-
sissä keräysvarojen avul-

la järjestetään muun muas-
sa kuntoutusta, neuvontaa, 
apuvälineiden hankintaa, 
vertaistukiryhmiä sekä vir-
kistystoimintaa.

Pudasjärvellä keräys on 
toteutettu vuodesta 1981 
lähtien. Viimeaikaisissa 
vaaleissa mukana ovat ol-

leet Kajastus ry (mielenter-
veystoimintaa), Kuulovam-
maiset ry, Sydänyhdistys 
ry, Diabetesyhdistys ry, In-
validit ry, Reumayhdistys 
ry ja Kehitysvammaisten 
tuki ry. 

Tulevien kuntavaali-
en keräyksen järjestämi-

Tammi-helmikuun vaihteessa Pieni Ele -vaalikeräyksen merkeissä Osviittaan kokoontuneena Helinä Koski reumayhdistys, Sirpa Timonen-Nissi kehi-
tysvammaisten tuki, Ensio ja Saara Jussila kuulovammaiset, Esa Viuhkola invalidit, Harri Inkeröinen Kajastus ja Ritva Peltola diabetesyhdistys. Kuvan 
ottaja Heimo Turunen edusti sydänyhdistystä. Mainittakoon, että maskeja laskettiin kuvanottohetkellä. 

Kuulovammaisten toimin-
nassa mukana oleva Ensio 
Jussila on toiminut vaalike-
rääjänä kaikissa vaaleissa 
vuodesta 1981 lähtien. Huh-
tikuun kuntavaaleissa Jus-
sila päivystää Hirvaskos-
kella. 

sen merkeissä on kokoon-
nuttu kaksi kertaa, joissa on 
jaettu keräysvuorot ja pai-
kat. Äänestyspäivänä vaa-
lipaikoilla ja kaupunginta-
lossa ennakkoäänestyksessä 
tulee olemaan lipaskerää-
jät koko ajan. Sivukylienkin 
ennakkoäänestyspaikoille 
pyritään saamaan kerääjät, 
mutta se todettiin joillakin 
paikoilla aika haasteellisek-
si. HT
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Seppo Parkkila 80 v
Eläkepäivät kuluvat kotitöiden ja harrastusten parissa

- Hirveältä tuntuu, kun vuo-
sia alkaa kertyä nuin paljon, 
tuumi 80-vuotispäivänään 
5.2. Seppo Parkkila, joka 
asuu Pudasjärven keskustan 
tuntumassa Iijoen rannalla. 

- Olen omasta mielestäni 
kutenkin vielä virkeä ja pir-
teä, hän toteaa olostaan ja 
elostaan kotiseudullaan. 

Seppo on syntynyt Park-
kilan kylällä. Parkkilantie 
ylittää Iijoen ja ohittaa Sot-
kajärven, jonka rannalla si-
jaitsevat vanhat Parkkilan 
kolme taloa. Keskimmäi-
sessä talossa on ollut muun 
muassa hänen isänsä synty-
mäkoti. Yhdessä talossa on 
ollut silloisen seurakunnan 
kappalaisen virka-asunto ja 
kappeli, jossa on pidetty en-
nen aikaan kirkonmenoja 
rospuuttoaikoina ja pitkien 
etäisyyksien vuoksi.

Iijoesta ja Sotkajärves-
tä on tullut Seppo Parkki-
lalle hyvin rakkaita. Niistä 

hän on myös pyytänyt koko 
ikänsä kaloja ja samalla saa-
nut virkistystä kalastuksen 
parissa. 

- Iijoki on monella taval-
la tärkeä meille sota-ajan ai-
kana ja jälkeen syntyneille 
pudasjärveläisille. Se on pe-
lastanut valtavan määrän ih-
misiä jopa nälkäkuolemalta, 
hän totesi ja sanoi harrasta-
vansa vieläkin kalastamista 
sulan veden aikaan. 

Seppo Parkkila taitaa 
tuntea Iijoen ja Sotkajärven 
kalapaikat ja rannat kuin 
omat taskunsa. Sotkajärves-
tä hän on aina saanut kaloja 
muillekin annettavaksi. Hän 
sanoo melkein laskevansa 
verkkonsa järveen peläten 
saavansa Pietarin kalansaa-
liin haukea, ahventa, siikaa 
ja lahnaa. 

- Sotkajärvestä on aina 
saatu kalaa, joten kaikissa 
järven ympäristön taloissa 
on syöty kalapottua aamul-

la, päivällä ja vieläpä illalla-
kin. Eräs yli 90-vuotias iäkäs 
serkkuni sanoi kalapotun 
olleen ravitsevaa ruokaa, jo-
hon aina käytettiin Sotkajär-
vestä saatua tuoretta kalaa.   

Siihen aikaan, kun lo-
henkalastus päättyi Iijoella 
1978, tienattiin Sepon mu-
kaan kaksi kolmasosaa vuo-
den tienestistä kalanpyyn-
nillä Iijoesta. Lohta nousi 
ainakin Pelttarinjärveen ja 
jopa Jaurakkakoskeen. 

Työtä monella alalla
Seppo Parkkilan elämään 
on mahtunut runsaasti työ-
vuosia eri työnantajilla ja eri 
tehtävissä. Hän on toimi-
nut monella alalla. Alle pa-
rikymppisenä hän oli met-
sätöissä pomon apulaisena 
ja sen vuoksi pääsi tutus-
tumaan moniin syrjäkyliin 
kuten Perä-Korpiseen. Seu-
raavaksi hän pääsi Pohjo-
lan Voiman hommiin muu-

Seppo Parkkila juhli syntymäpäiväänsä lähimpiensä ja pienen ystäväporukkansa kanssa kahvitellen kotonaan Rahtimiehentiellä. 

Seppo Parkkila laittaa pihansa vesiastioihin laudanpätkän 
oravien hukkumisen estämiseksi. 

Pudasjärven Sydänyhdistyksen viime marraskuun kerhon alustaja lääkäri Seppo Leppä-
nen vaihtamassa kuulumisia Sydänyhdistyksen aktiivien Anneli Korhosen ja Seppo Park-
kilan kanssa. 

tamaksi vuodeksi ja sen 
jälkeen siirtyi Osuuskaup-
paan huoltoasemanhoitajak-
si usean vuoden ajaksi.

- Kun Kumi-Helenius Oy 
rakensi toimitalon Oulun-
tien varteen, siinä minulla 
vierähti aikaa lähes 25 vuot-
ta. Kumi-Heleniuksella tein 
pääasiallisen työurani toi-
miessani yhdeksän miehen 
työporukan johtajana. Ren-
gas-, auto- ja varaosakauppa 
ovat olleet pisimpään kestä-
neitä työaikojani, Seppo las-
kee ja mainitsi tehneensä 
sitä työtä, mitä on ollut kul-
loinkin tarjolla.     

Yhdistystoimintaa
Seppo Parkkila on ollut 
eläkkeellä parisenkymmen-
tä vuotta. Hänen eläkepäi-
viinsä mahtuu monenlaista 
tekemistä. Hän tykkää tal-
visin touhuta halko- ja lu-
mitöissä ja kesäaikaan koti-
talonsa kunnostamistöissä, 
joita hän pitää tärkeänä osa-
na asumisen viihtyisyyttä. 
Rakennusten huoltamisen 
ja kunnostuksen jättämisen 
hellolleen kostautuu Sepon 
mukaan rakennusten rapis-
tumisena muutamassa vuo-
dessa.  

Seppo tunnetaan aktiivi-
sena vapaaehtoistyönteki-
jänä eri yhdistyksissä. Hän 
toimii mm. Pudasjärven 
alueen Sydänyhdistyksessä, 
Pudasjärven Eläkeläisissä, 
Pudasjärven Syöpäkerhos-
sa ja aiemmin myös Pudas-
järven Invalideissa. Yhdis-
tystoiminta on virkistävää ja 
jopa hyödyllistä. 

- Kerhoissa ja tapahtu-
missa käyminen on minus-
ta tärkeää, koska siellä tapaa 

entisiä tuttavia ja pääsee tu-
tustumaan uusiin ihmisiin, 
joiden kanssa pääsee jutus-
telun alkuun. Kerhopäivien 
välissäkin tulee joskus soi-
teltua ja kysyttyä ohjeita jon-
kin tekemiseen tai vaikkapa 
jonkun työkalun lainaami-
seen.     

Luonnon seuraamista
Eläkepäiviin kuuluvat myös 
luonnon seuraaminen ja 
oravien sekä lintujen ruok-
kiminen. Lintujen määrä on 
vähentynyt huomattavasti, 
kuten hömötiaisten kohdal-
la on tapahtunut. Parkkiloil-
la on oraville oma ruoka-
paikka, jossa on pähkinöitä 
sekä auringonkukansieme-
niä. Ruokintapaikkojen lie-
peillä liikkuvat linnut ja 
muut eläimet pääsevät naut-

timaan Sepon ostamista au-
ringonkukan siemenistä, joi-
ta talvisaikaan kuluu reilusti 
yli sata kiloa. 

- Varsinkin näin kesän 
alussa lisäravinto on tar-
peen, kun oravilla on poi-
kasia. Oravat elävöittävät 
pihapiiriä ja niitä on muka-
va katsella, kun poikaset-
kin tulevat ruokintapaikalle, 
Seppo selvitti ja sanoi lait-
tavansa puisen laudan kel-
lumaan vesisaaveihin, jotta 
oravat eivät juontiretkillään 
hukkuisi muovisiin vesisaa-
veihin. 

Merkkipäivää Seppo 
vietti korona-ajan vuoksi 
pienessä perhe- ja ystäväpii-
rissä.

Rauni Räisänen, 
Heimo Turunen
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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 12.-13.2. ma-ti 15.-16.2. ke-to 17.-18.2.

199

995

349

kpl

199

199
prk

100
kg

299
pss

1195
kg

399

259
pkt

399
ltk

395
kg

199
kpl

500

2 pkt/talous

695

kg

kg

100
kpl

300

350

795

pss

100
pss

099

2 pkt

2 pkt

pkt

3 prk

2 ltk/talous

3 kg/talous

2 kg/talous

2 ltk/talous

pkt

alkaen 5290

alkaen

1990

1090
4995

2990

890

795
kg

2 kalaa/talous

299
ras

500
4 kpl

490295
kpl

795
kannu

300

500

3 pkt

4 pkt

muista ystävää 

ystävänpäivänä 

14.2.!

Valio Hyvä 
Suomalainen
arkijuusto-
viipaleet 400-500 g

Marabou
suklaalevyt
185-200 g

Eldorado
mansikkahillo
420 g

pe-to 12.-18.2. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Navel
appelsiini

Findus
kanelipullat 

12 kpl/420 g

Atria kanan
ohutleikkeet

300-380 g

Pouttu
palvi- tai keitto-

kinkku 400 g

Malviala
cocktailpiirakka

44 kpl/2000 g

Porsaan
etuselkä ja 

lapa

Saarioinen pasta 
salaattiateriat

250 g

Valio
maustetut rahkat 

200 g

HK herkku-
maksamakkara 

150 g

Ingman vanilja-
kermajäätelö 

1 l

PullaPirtti
laskiaispulla

105 g

Atria
hiillosmakkarat

400 g

Naudan luuttomat 
keittoliha-

palat

Hyvä 
nauta jauheliha 

rasvaa max 10%

Eldorado
spaghetti

500 g

Fazer
juustosämpylät

5 kpl/350 g

kanan-
munat

10 kpl

Naudan
palapaisti

jauheliha
sika-nauta

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

Naisten
tekninen
Alus-
Asu

nilkkAsukAt
Koot: 35-38, 39-42
5 paria/pkt

fleece-
huopA
Koko 125x160 cm

Miesten
nippusukkA
Koot: 39-42,43-46
3 paria/pkt

Naisten joustava
fArkkuhousu
Koot: 36-50
Kuminauha vyötärö

Naisten
pusero
Koot: S-XL

kenkäosastolta

Erilaisia
työjAlkineitA
- umpikenkiä
- takaremmillä tai ilman

Vihreä kivetön
rypäle

500 g

Kotimainen
tuore kirjolohi

McVities
digestive
keksi
400 g
original

Leipurimestarin
marmori- tai  
hiekkakakku
400 g

Stocmos
sekamehu-
tiiviste
2,5 l

Old El Paso
tortilla
8 kpl/326 g
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Suomi-Venäjä-Seuran Pudasjärven osasto tutustuttaa lapsia, nuoria 
ja aikuisia erityisesti suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriin

Suomi–Venäjä-seura on kai-
kille avoin, poliittisesti si-
toutumaton kansalaisjär-
jestö, joka tarjoaa tietoa ja 
mahdollisuuksia tutustua 
Venäjän monimuotoiseen 
kulttuuriin, kieleen ja suo-
malais-ugrilaisiin kansoi-
hin. Tuomme yhteen suo-
men- ja venäjänkielisiä ja 
kannustamme venäjän kie-
len opiskeluun. Autamme 
löytämään yhteistyökump-
paneita Venäjältä sekä to-
teutamme rajat ylittäviä 
hankkeita.

Suomi-Venäjä-Seuran 
Pudasjärven osasto on ol-
lut paikkakunnalla jo yli 
kuudenkymmenen vuo-
den ajan. Toiminta aktivoi-
tui uudelleen reilu kymme-
nen vuotta sitten. Osaston 
toiminnassa on keskeisenä 
kulttuurivaihto Pudasjär-
ven ja Komin tasavallassa 
sijaitsevan Vylgortin kanssa.  
Komi on yksi suomalais-ug-
rilaisista kielistä ja kulttuu-
reistamme löytyy paljon 

Pudasjärven kaupunki jakoi joulukuussa 2020 
kulttuuristipendit Iijoen taiteilijoille, Iijoen 

Tanssijoille, Pudasjärven 4h-yhdistykselle ja 
Suomi-Venäjä-seuran Pudasjärven osastolle. Tällä 
päätöksellä kaupunki halusi korostaa kulttuurin ja 
taiteen erityistä merkitystä sekä tärkeyttä eritoten 

tällaisina poikkeuksellisina aikoina.
Esittelemme palkitut yhdistykset Pudasjärvi-

lehdessä - esittelyvuorossa Suomi-Venäjä-seura 
Pudasjärven osasto ry.

yhteistä. Tätä olemme ha-
lunneet pitää täällä Pudas-
järvellä esillä. Vuosien var-
rella olemme toteuttaneet 
erilaisia kulttuurihankkei-
ta yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin kanssa. Näistä 
hankkeista ja niiden venä-
läisistä yhteistyökumppa-
neista käydään neuvottelu-
ja Suomalais-Venäläisessä 
kulttuurifoorumissa. Tämä 
foorumi järjestetään vuoro-
vuosin Suomessa ja Venäjäl-
lä. Tässä jutussa kerromme 
lähiaikojen hankkeista.

Lorusta kuvaksi
Lorupiirustuskilpailun 
”LORUSTA KUVAKSI” jär-
jestäjinä toimivat Suomi-Ve-
näjä- seuran Pudasjärven 
osasto ry ja Venäjän Komin 
tasavallasta Vylgortin ky-
län lasten taidekoulu Za-
ran. Kilpailun idea kehittyi 
kulttuurifoorumissa käyty-
jen keskustelujen perusteel-
la. Komilainen taiteilija Va-
leri Toropov oli yksi idean 

kehittelijöistä. Pudasjärvellä 
osallistujat olivat päiväko-
ti- ja esikouluikäiset lapset. 
Kilpailu toteutettiin vuoden 
2019 lopulla ja näyttely kir-
jastossa ja palkintojen jako 
oli helmikuun alussa 2020, 
johon saimme myös vierai-
ta Komista. Päiväkodeissa 
ja esikoululuokissa oli kyl-
lä panostettu ja lorut saivat 
todella hienoja kuvituksia. 
Lorupiirustuskilpailun ta-
voitteena oli tutustua suo-
malais-ugrilaisiin/komilai-
siin loruihin ja kuvittaa loru. 
Komissa lapset tekivät pii-
rustuksia omista loruistaan 
ja pudasjärveläiset lapset 
suomalaisista loruista. Ko-
milaisten lasten työt olivat 
nähtävissä virtuaalinäytte-
lynä. 

Koriste- ja käsitöiden 
digitointi
Lasten 2000-luvun koriste- ja 
käsitöiden digitointihanke, 
yhteistyöprojekti kansantai-
dekeskus Zaranin kanssa. 
Hankkeen aikana tuotetaan 
sähköinen tietokanta lasten 
koriste- ja käsitöistä ja sa-
malla luodaan kokonaisku-
va Komin tasavallan Syk-

tyvdinskin hallintopiirissä 
sekä Pohjois-Pohjanmaal-
la (erityisesti Pudasjärven 
kaupungin alueella) asu-
vien lasten taiteellisesta toi-
minnasta. Lasten käsitöitä 
ja koriste-esineitä on kuvat-
tu pääasiassa Pudasjärven 
kansalaisopiston kursseil-
la. Yhteistyökumppanei-
na tässä hankkeessa toimi-
vat Vylgortin kylän lasten 
taidekäsityökoulu Zaran 
sekä Suomi-Venäjä-Seuran 
Pudasjärven osaston Katri 
Kemppanen ja Marja-Leena 
Tykkyläinen. 

Uutena hankkeena olem-
me kehittelemässä TAITA-
VIN KÄSIN- sukukansojen 
lasten ja nuorten taidepa-
joja, joka toteutettaisiin 
verkkoyhteyksin. Mukana 
hankkeessa on mukana Pu-
dasjärveltä lapsia ja nuoria 
ja Komista Vylgortin lasten 
taidekoulu Zaran.

Musiikkia aktiivisella 
otteella
Pudasjärven osasto toimii 
myös musiikillisesti aktii-
visesti. Vuonna 2020 helmi-
kuussa Pudasjärvellä kävi-
vät vieraat Komista ja tämän 

käynnin yhteydessä järjes-
tettiin myös venäläisen mu-
siikin ilta. Keijo Piiraisen 
säestyksellä Markku Kemp-
painen lauloi venäläisiä ro-
mansseja. Näin teki myös 
kansalaisopiston mieslau-
lajat. Yleisöä oli runsaas-
ti paikalla ja myös he saivat 
laulaa sekä suomeksi että 
venäjäksi. Komilaiset ker-
toivat hauskasti ja mukaan-
satempaavasti omasta kult-
tuuristaan ja kielestään. Ilta 
oli kaikin puolin mukava 
menestys.

Viime vuoden puolel-
la polkaistiin käyntiin mu-
siikkiprojekti, jossa net-
tiyhteydellä komilaisen 
Vylgortin museon, Komin 
kansan gymnasian, Pudas-
järven Lakarin koulun, Pu-
dasjärven kaupungin ja 
Suomi-Venäjä-Seuran Pu-
dasjärven osaston ja välises-
sä yhteistyössä laajennetaan 
kulttuuritoimintaa myös 
musiikin alalle. Molempien 
maiden koululaiset tutustu-
vat toistensa kansanlaulu-
perinteeseen ja kansansoit-
timiin. Vastuuhenkilöinä 
tässä toimivat Keijo Piirai-
nen ja opettaja Seppo Kemp-

painen.
Aluksi toimitaan nettiyh-

teyksillä. Jatkossa siintää 
toiveena, että ryhmät pääsi-
sivät tapaamaan toisia myös 
kasvotusten. 

Musiikki-iltoja pudasjär-
veläiselle yleisölle on tar-
koitus järjestää jatkossakin. 
Maidemme välillä on run-
saasti yhteisiä musiikillisia 
yhtymäkohtia, joten laulet-
tavaa löytyy. Kunhan ko-
ronarajoitukset antavat 
myöten.

Maailmanlaajuinen pan-
demia on vaikuttanut omal-
ta osaltaan hankkeiden 
etenemiseen. Olemme kui-
tenkin toiveikkaita, että löy-
dämme jatkossakin uusia, 
luovia tapoja olla yhteydes-
sä. Molemmilla mailla, sekä 
Suomella että Venäjällä, on 
rikas kulttuuriperintö.

Suomi-Venäjä-Seuran 
Pudasjärven Osasto kiittää 
Pudasjärven kaupunkia tä-
män laajan kulttuuritoimin-
nan huomioimisesta kult-
tuuristipendillä.

Suomi-Venäjä- Seuran 
johtokunnan jäsenet 

Käsitöiden digitointihankkeeseen kuuluvana iloiset huo-
pahahmot ja vehnäjauhobatiikilla tehty kassi. Lasten taidekäsityökoulu Zaran. Piirustuskilpailun idean isä komilainen taiteilija Valeri To-

ropov.

Venäläisen musiikin illassa vuosi sitten helmikuussa Pudasjärven kirjastolla ystävyysseutukunta Syktyvdinin piiristä 
kirjaston varajohtaja Ljudmila Murajeva esitteli komilaisen kirjastonsa toimintaa, tulkkina toimi Sergey Gabo.



7PUDASJÄRVI -lehti 11.2.2021nro 6

Pudasjärven kaupunki jakoi joulukuussa 2020 
kulttuuristipendit Iijoen taiteilijoille, Iijoen 

Tanssijoille, Pudasjärven 4h-yhdistykselle ja 
Suomi-Venäjä-seuran Pudasjärven osastolle. Tällä 
päätöksellä kaupunki halusi korostaa kulttuurin ja 
taiteen erityistä merkitystä sekä tärkeyttä eritoten 

tällaisina poikkeuksellisina aikoina.
Esittelemme palkitut yhdistykset Pudasjärvi-

lehdessä - esittelyvuorossa Iijoen Tanssijat - IiTat.

Iijoen Tanssijat tanssittaa Iijoen maisemissa

Iijoen Tanssijat on keväällä 
2016 Pudasjärven Nuoriso-
seura ry:n alaisuuteen perus-
tettu tanssitoimikunta. Toi-
mintamme käynnistyi ensin 
”nimettömänä” tanssitoimi-
kuntana, mutta pian nimeksi 
valikoitui äänestyksellä useis-
ta hyvistä nimiehdotuksista 
Iijoen Tanssijat – IiTat. Ja ni-
mihän sopii tanssitoimikun-
nalle erinomaisen hyvin, kos-
ka suuri osa toiminnastamme 
tapahtuu Iijoen kauniissa 
maisemissa Koskenhovilla.

Iijoen Tanssijoiden kes-
keinen tehtävä on tanssihar-
rastustoiminnan tunnetuksi 
tekeminen ja lisääminen Pu-
dasjärvellä ja paikallisen tans-
sikulttuurin vireyttäminen 
yhteistyössä muiden toimijoi-
den kanssa. Suurimpia pro-
jekteja toimintamme aikana 
on ollut KurenTanssi-tapah-
tumien järjestäminen yhteis-
työssä Pudasjärven Urheilijat 
ry:n, Pudasjärven kaupungin, 
kulttuuritoimen ja kansalaiso-
piston kanssa paikallisten yri-
tysten sponsoroimana. 

Esiintymisiä eri  
tapahtumissa
Tanssikursseja järjestimme 
aluksi ihan ”omin voimin”, 
sittemmin yhteistyössä Satu-
maisen Sykkeen Satu Ruoho-
mäen kanssa syksystä 2018 
lähtien. Kurssilaisia on ollut 
Koskenhovilla tanssimassa 
Pudasjärven lisäksi ympäris-

tökunnista ja kauempaakin. 
Iijoen Tanssijat ovat tuo-

neet tanssiharrastusta esille 
erilaisissa tapahtumissa ku-
ten Pudasjärvi-markkinoilla, 
Woyzeck-yhtyeen 20-vuotis-
juhlissa Eput Pudiksella –kon-
sertissa, Pudasjärven Urheili-
joiden liikuntanäytöksissä, 
Pudasjärven kansalaisopis-
ton juhlissa, konserteissa ja 
tapahtumissa sekä eri yh-
distysten juhlatilaisuuksissa. 
Hirsikampuksella on järjes-
tetty syksyllä 2017 tanssin-
opetusta perusopetuksen 
8.-9.-luokkalaisille. Onpa 
osallistuttu myös pilikkivii-
kon mölökkyturnaukseen 
Havulan rannassa yhtenä ke-
sänä. 

Jyrkkäkosken tanssi-illois-
sa Iijoen Tanssijoiden uutte-
rat talkoolaiset ovat toimineet 
useana kesänä tanssiemänti-
nä ja –isäntinä. Yksi tärkeä ja 
antoisa toimintamuoto on ol-
lut vanhusten tanssittaminen 
palvelutalojen ja palvelukes-
kuksen tanssitapahtumissa. 

Iijoen Tanssijoiden toi-
minta on ulottunut myös 
Pudasjärven ulkopuolelle. 
Tanssikursseja on järjestetty 
yhteistyössä Ranuan VPK:n 
kanssa Äkäslompolossa palo-
kuntalaisten koulutuspäivillä 
ja Lohtajalla palokuntanuor-
ten suurleirillä. 

Linja-autotanssimatko-
ja on tehty ennen koronara-
joituksia Kuusamoon, Ro-
vaniemelle, Sotkamoon ja 

Pyhäsalmelle useamman ker-
ran vuodessa. Tansseja on jär-
jestetty Suojalinnalla maltilli-
seen yhdet tanssit vuodessa 
tahtiin. Linja-automatkoilla ja 
tansseissa on järjestetty pieni-
muotoisia arpajaisia. 

Kuntotanssit Koskenho-
villa ovat myös kuuluneet 
perinteisesti Iijoen Tanssijoi-
den toimintaan, joskin viime 
vuosina kuntotanssien järjes-
täminen on jäänyt aiempaa 
vähäisemmäksi johtuen lä-
hinnä lisääntyneestä paikal-
lisesta tanssikurssi- ja tanssi-
tarjonnasta.

Ystävänpäivä- 
tanssiaiset
Viime keväänä koronati-
lanne keskeytti Iijoen Tans-
sijoidenkin toiminnan ja 
kurssitoiminta jäi korona-
tauolle maaliskuussa. Juu-
ri ennen koronatilanteen 
heikkenemistä ehdimme jär-
jestää Ystävänpäivätans-
siaiset Suojalinnalla ja käy-
dä tanssittamassa vanhuksia 
palvelukeskuksen ystävän-
päivätansseissa. Keväällä la-
vatanssiharrastusta ja –kult-
tuuria kohtaan kiinnostusta 

osoittaneille koululaisille ja 
opiskelijoille myönnetyt Ii-
joen Tanssijoiden stipendit 
toimitimme kouluille koulu-
jen päättymisen yhteydessä 
jaettaviksi. Stipendin saivat 
kolme toisen asteen opiskeli-
jaa ja kaksi alakoululaista. 

Loppuvuoden toimin-
ta olikin muiden toimijoiden 
netissä livestreamina järjestä-
mistä tanssikursseista, tans-
sitilaisuuksista, tanssiyhtyei-
den ja –artistien keikoista jne. 
tiedottamista Iijoen Tanssijoi-
den Facebook-sivulla ja Insta-
gramissa.

Tanssikurssit  
jatkuvat
Tälle vuodelle olemme so-
pineet Satumaisen Sykkeen 
kanssa tanssikurssien jatka-
misesta Koskenhovilla. Kurs-
sien oli tarkoitus käynnistyä 
helmikuussa, mutta koron-
arajoitusten vuoksi kaksi 
ensimmäistä kurssikertaa 
jouduimme perumaan. Toi-
veissa on, että kurssitoimin-
ta päästäisiin käynnistämään 
maaliskuussa vuoden tau-
on jälkeen. Tilanteen salliessa 
järjestämme myös perinteisiä 

tanssimatkoja sekä syksyisen 
tanssitapahtuman, jolle on 
suunnitelmissa myös vaihto-
ehtoista virtuaalista tanssitoi-
mintaa, mikäli koronarajoi-
tukset estävät vielä syksyllä 
tanssien järjestämisen.

Vuosittain Iijoen Tanssijoi-
den eri toiminnoissa on mu-
kana satoja tanssinharrasta-
jia. Pudasjärven kaupungin 
viime vuonna Iijoen Tans-
sijoille myöntämälle kult-
tuuristipendille ei vielä ole 
konkreettista käyttökohdetta 
tiedossa, mutta jollakin tapaa 
stipendi tullaan käyttämään 
toimintaamme osallistuvan 

runsaslukuisen tanssinhar-
rastajajoukon hyväksi.

Kaikki tanssiharrastukses-
ta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita matalalla kynnyksel-
lä mukaan toimintaamme ja 
osallistumaan tapahtumiim-
me. Iijoen Tanssijoita voi seu-
rata Facebookissa https://
www.facebook.com/iitat ja 
Instagramissa https://www.
instagram.com/iijoentanssi-
jat/ ja @iijoentanssijat

Tuula Haverinen
puheenjohtaja,  
tiedotusvastaava

Kurentanssi järjestettiin yhdistyksen toiminnan alkuvuosina useana vuonna peräkkäin. Tanssin taikaa vuonna 2015 Sammelvuo -salissa. Taustalla tuomaristo, joka arvosteli tanssi-
parit pistein ja kommentein samaan tapaan kuin ”Tanssii tähtien kanssa”. 

Tanssimatkoja on tehty eri puolille lähipaikkakuntia mm. useana vuonna Saarenkykän nuorisoseuralle Rovaniemelle. 
Nuorisoseuran edustaja toivottamassa tanssimatkalaiset tervetulleeksi vuonna 2016. 

Ensio Koivula (oikealla) on toiminut pitkään kansalaisopiston tanssikurssien vetäjänä Koskenhovilla, jonne Iijoen tans-
sijoiden jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet. 

Iijoen tanssijat tangon pyörteissä kansalaisopiston tango-
konsertissa helmikuussa 2018. Kansalaisopiston juhlasa-
li oli täynnä yleisöä. 

Ystävänpäivätanssiaiset olivat vuosi sitten Suojalinnalla 
ja käytiinpä tanssittamassa vanhuksiakin palvelukeskuk-
sen ystävänpäivätansseissa.
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Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

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

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

Pudasjärven 
hautaustoiMisto ja 
KuKKa Ky, Pihlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

LÄHIKAUPPA

Rytingin Kauppa Oy

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. Syötteeltä n. 33 km.

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti
• DB Schenker noutopiste

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Keskusta pitää erittäin tärkeänä, että vanhuksista pidetään 
hyvä huoli sekä kotihoidossa että asumispalveluissa. Kuren-
kartanon väestösuojaa on käytetty väliaikaisena potilashuo-
neena ilman käyttötarkoituksen muutosta. Luottamushenki-
löille tästä on tullut tieto vasta sen jälkeen, kun asia on jo 
korjattu. Luottamushenkilöt eivät siis ole pystyneet reagoi-
maan tilanteeseen, vaan kyse on ollut operatiivisesta toimin-
nasta, josta virkamiehet antavat oman tiedotteensa. 

Oulunkaaren kuntayhtymän vastuuvirkamiehet ovat 
myöntäneet virheen tapahtuneeksi ja ottaneet asian vakavas-
ti. He tekevät omassa organisaatiossa tarvittavat toimenpiteet 
niin, ettei vastaavanlainen tilanne pääse toistumaan. 

Viimeaikojen uutisointi on hämmentänyt ikäihmisiä ja ai-
heuttanut paljon turhaa huolta heille ja heidän läheisilleen 
sekä hoitohenkilökunnalle. Asumispalvelun tilat ovat uusia 
ja hoitopaikat ovat laadukkaita. Hoitajat pitävät hyvää huolta 
asukkaista. Keskustalaisina olemme sitä mieltä, että jokaisella 
on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. 

Jorma Kouva
kunnallisjärjestön pj. 
Mari Kälkäjä 
kaupunginvaltuuston pj. 
Anni-Inkeri Törmänen 
kaupunginhallituksen pj. 
Marja Lantto 
valtuustoryhmän pj. 
Sointu Veivo 
hyvinvointivaliokunnan pj.

Vanhusten 
asumispalveluista 

Pudasjärvellä

Luin juuri tuosta Pudas-
järvi-lehdestä joutsenesta. 
Tunnemme tapauksen. Jout-
sen lensi jo toissa kesänä 
sähkölankaan tuossa Kor-
pisen kyläkoulun kohdal-
la. Olemme seuranneet sen 
elämää koko sen ajan, mitä 
olemme täällä olleet. Tois-
sa kesänä sillä oli kaveri, ja 
ne yrittivät vielä pesiäkin 
tuossa meidän kohdalla ole-
vassa saaressa. Minä ilmoi-
tin silloin kesällä erävalvo-
jalle, että tulisi ampumaan 
sen, mutta lintupa hoksasi 
kadota maisemista sopivas-
ti muutamaksi päiväksi. Piti 
perua se juttu. Luultiin aluk-
si, että sen vaurioitunut siipi 
alkaa mätänemään, mutta 
se paranikin niin hyvin, että 
lintu jäi asustelemaan tähän 
lähelle meitä. Olimme tal-
ven pois ja menimme sitten 

maaliskuun alussa tuonne 
Akonkoskelle ns. Keskilam-
melle katsomaan, miltä kos-
ki näyttää. Siellähän se sin-
nikäs sissi oli sulan reunalla. 
Koko viime kesän se liikus-
keli näillä seuduilla ja kävi 
välillä järvelläkin. Olemme 
seurailleet sitä koko talven 
ja laitoimme sille ruokaakin 
tarjolle tuohon omaan ran-
taan ja myös tuonne koulun 
luona olevan sulan lähelle. 
Viime viikolla lintu käveli 
tässä meidän kohdalla hy-
vin väsyksissä ja kävi tuos-
sa meidänkin pihalla. Mut-
ta sitten se katosi. Oli tosi 
yllättävää lukea linnusta ja 
sen kohtalosta.

Risto Kouvalainen

Joutsenesta 
havaintoja Korpisella

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
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Pudasjärvelläkin on mah-
dollista siirtyä avotyötoi-
minnasta oikeaan palkka-
suhteeseen, ensimmäiseksi 
tähän ehti S-Market Pudas-
järvi.

S-Market Pudasjärvi 
palkkasi Mikko Niemisen 
osa-aikaisesti työntekijäk-
si TE-toimiston palkkatu-
en avulla helmikuun alusta. 
Mikko on aikaisemmin ollut 
S-Marketissa avotyötoimin-

nassa kuusi vuotta. 
Kuvassa S-Marketin 

päällikkö Eeva-Liisa Ko-
kon ja Oulunkaaren avo- 
ja tuetuntyönohjaajan Rei-
ja Kälkäjän mukaan Mikko 
Nieminen on suoriutunut 
tehtävistään kaupassa hyvin 
– positiivinen asenne ja pal-
velualttius on kohdillaan.

Pudasjärvi-lehti

Avotyötoiminnasta 
palkkatuettuun 
työsuhteeseen!

Pohjois-Suomen puukaup-
pavuosi on käynnistynyt 
hieman viime vuotta vilk-
kaammin. Pohjois-Suomen 
yksityismetsistä ostettiin 
tammikuussa puuta 523 000 
kuutiometriä. Pohjois-Poh-
janmaalla kauppa jatkui hy-
vää tahtia vuodenvaihteen 
pyhien yli, tammikuun osto-
määrä 264 000 kuutiota. 

Puukauppa kävi tammi-
kuussa edellistalven tahtiin.

Hyvien talvikorjuukelien 
jatkuminen on tuomassa tie-
nvarsille paljon harvennuk-
sien kuitupuuta. Markki-
noilla on kuitenkin rajallinen 
kapasiteetti ostaa, korjata ja 
varastoida puuta. Kysyn-
tä painottuu edelleen tuk-
kipuuvaltaisiin kohteisiin. 
Kuitupuusta sen sijaan on jo 
hieman ylitarjontaa. 

Sellutehtaita ruokkivat 
edellisten talvien rästikoh-
teiden korjuut sekä sahojen 
kasvavat sivutuotevirrat. Sa-
hat käyvät liki täydellä kapa-
siteetilla. Hyvät korjuukelit 
ja kysyntä tukkipuulle ovat 
positiivinen asia, mutta vali-
tettavasti tarjonta on painot-
tunut liikaa harvennuksille. 

Tämä heikentää toisaalta sa-
hojen tukkipuun saatavuutta 
ja toisaalta lisää harvennus-
kuitua markkinoille. Toimi-
vat puumarkkinat pyrkivät 
tasapainottumaan automaat-
tisesti kysynnän ja tarjonnan 
mukaan. 

Puukaupan kysyntä 
tukkipuussa
Puun kysyntä on ollut lop-
pu- ja alkuvuodesta hyvä. 
Puukaupan ja hakkuiden 
suhteen pitää olla pitkällä ai-
kavälillä tasapainossa, mut-
ta loppuvuonna puun os-
tot lisääntyivät suhteessa 
nopeammin kuin hakkuut. 
Pystyvarastojen tasot ovat-
kin nousseet ja niitä pure-
taan nyt talvikorjuulla kiih-
tyvään tahtiin. Tämä voi 
aiheuttaa kuitupuusumaa 
tienvarsille, terminaaleihin 
ja tehtaille.

Puun ostotarve painottuu 
tukkivaltaisiin kohteisiin, joi-
den aiempi alitarjontatilanne 
on hieman helpottunut tal-
ven saapumisen myötä. Sa-
hojen puustamaksukyky on 
parantunut, sillä sahatava-
ran hinnat ovat palanneet 

Mhy Koillismaan Antti Härkönen välitti Pudasjärvi-
lehdelle tuoreimman puumarkkinakatsauksen.

Puumarkkinoilla tunkua kuitupuusta
normaalille tasolleen. Lop-
puvuodesta sahatavaran 
hintojen nousu kiihtyi, mikä 
on ylläpitänyt tukkipuun 
kantohintoja. Toisaalta kulje-
tusrahtien hinnat ovat myös 
nousseet jyrkästi konttipu-
lan johdosta. Sahateollisuus 
on ilmoittanut kaipaavansa 
myös investointeja kannat-
tavuuden parantamiseksi, 
muuten vaarana voi olla tuo-
tannon rajoittaminen. 

Vuoden alku näyttää ko-
ronatilanteesta huolimat-
ta metsäteollisuuden näkö-
kulmasta hyvältä. Sellun ja 
kartongin kysyntä ja hin-
tataso ovat olleet vahvassa 
nousussa. Koronatilanteen 
jatkuminen rasittaa kuiten-
kin voimakkaasti paperite-
ollisuutta, mikä voi johtaa 
tänäkin vuonna tuotannon 
supistuksiin. Markkinoil-
la on edelleen epävarmuut-
ta. Metsäyhtiöiden näkymis-
sä on kuitenkin havaittavissa 
jo positiivisempaa virettä, 
vaikka koko vuoden tulokset 
olivat edellisiä heikommat.

Puukaupan  
suunnittelu on  
tärkeää
Puukaupan suunnittelussa 
on tärkeä tarjota markkinoil-

le sellaista puuta, jolle on ky-
syntää. Mikäli näin ei toimi-
ta, syntyy yli- tai alitarjontaa, 
eikä markkinoiden tasapaino 
toteudu. Markkinat pyrkivät 
hoitamaan tilanteen auto-
maattisesti puun hinnoitte-
lulla. Metsänomistajat eivät 
toteuta omaa hankintahak-
kuuta läheskään entisaikojen 
tapaan, jolloin hakkuut pys-
tyttiin kohdistamaan juu-
ri tiettyyn puutavaralajiin. 
Sen sijaan tärkeää on tukeu-
tua oman metsänhoitoyhdis-
tyksen apuun. MHY:n toimi-
henkilö on metsänomistajan 
puolella arvioitaessa puun 
myynnin ja korjuun toteutta-
mista joko MHY:n oman kor-
juuketjun kautta tai etsimällä 
sopivimmat leimikot valta-
kirjakaupan kautta kilpailu-
tukseen. 

Puumarkkinatilanne 
voi vaihdella voimakkaas-
ti alueittain, joten eri puuta-
varalajeilla ja hakkuutavoilla 
saattaa olla erilainen kysyntä 
alueesta ja ajankohdasta riip-
puen. Toimihenkilö tietää 
millainen kysyntä eri puuta-
varalajeille on tällä hetkellä. 
Markkinat ovat tasapainos-
sa, kun kysyntä ja tarjonta 
kohtaavat!

Pudasjärvi-lehti

mitä koiranelämään 
mahtuukaan

-lainakoiria

Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää.
Ja minun ystäväni on kuin niityn kukka, joka saa minut hy-
myilemään.
Ota kädestä kiinni, tule kanssani rantaan, vien sinut kat-
somaan,
miten aurinko laskeen puiden taakse ja saa taivaan pu-
nertamaan.
Minä olen vielä pikkuinen ja siksi tahtoisin, oppia tän maa-
ilman paljon paremmin.
Ja kun mä sitten joskus, olen aikuinen, niin toivon että op-
pimasta koskaan lakkaa en.
(Petri Virtasen laulu)

Wilma ja Tessa toivottavat kaikille hyvää ystäväpäi-
vää! Ja muistattehan, että ystävänpäivä on joka päivä, 
ei vaan kerran vuodessa. Ystävyyttä, rakkautta ja lämpi-
miä, hyviä sanoja tarvitaan aina. Niistä tulee hyvä mieli 
antajalle ja saajalle, niin pikkuisille kuin aikuisille. 

 
Lahja Nurmela sekä koiraystävät Wilma ja Tessa 

Wilma ja Tessa 

toivottavat kaikille 

hyvää ystäväpäivää! 

Jenni Isola on toiminut viime 
lokakuun alusta alkaen Pu-
dasjärven kansalaisopistos-
sa uutena päätoimisena suo-
men kielen opettajana. 

-SuomiStartti tarjoaa 
Nuorisotakuun opinto-
seteliavusteista maahan-
muuttajakoulutusta, johon 
sisältyy suomen kielen opis-
kelun lisäksi kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan tutustumis-
ta. Joulukuun alusta olemme 
opiskelleet etänä tietokonet-
ta ja kännykkää hyödyntäen. 
Minulla on äidinkielen ja kir-
jallisuuden opettajan koulu-
tus höystettynä suomi toi-
sena kielenä -oppiaineen 
opetuspätevyydellä. Työu-
rallani tähän asti olen toi-

minut opettajana lukiossa, 
mutta tehnyt siinä ohella ja 
välillä vuorotellen myös kai-
kenlaista muuta teatterin, 
kirjallisuuden ja puhevies-
tinnän parissa. Ehkä näis-
tä siemenistä vielä versoo 
kursseja kansalaisopistonkin 
puolelle, kuka tietää, kertoo 
Isola.

Pudasjärvelle Isola on 
päätynyt syntymäkaupun-
gin Helsingin, lapsuus- ja 
nuoruusaikojen Joensuun 
ja opiskelukaupungin Tu-
run kautta pitkälti kaipuus-
ta pohjoiseen ja perhesyistä. 

-Olemme mieheni kanssa 
viettäneet kohta parin vuo-
sikymmenen ajan lomia Ait-
tojärvellä anoppilassani, ja 

jossain vaiheessa sitten tuli 
tunne, että voisihan täällä 
asuakin. Niin vain kävi, että 
meistä se paluumuuttaja vie-
lä järjestelee työkuvioitaan, 
kun minulla jo napsahti. Vii-
meistään loppukeväästä toi-
vottavasti olemme täällä ja 
työn touhussa jo molemmat.

Vapaa-aikana Isola ker-
too nauttivansa ulkoilusta, 
lukemisesta ja pienimuotoi-
sesta kirjoittelusta lähinnä 
pöytälaatikkoon. Maasto-
pyörä ja lumikengät ovat jo 
saaneet tulikasteensa Pudas-
järven hienoissa maisemissa. 
Sukset odottavat vielä vuo-
roaan. 

-Ehkä ihaninta tällä het-
kellä on lumi ja sen aikaan-

saama valoisuus, jota ehdin 
Pohjois-Karjalasta lähdön 
jälkeen ikävöidä jo kovasti, 
tuumaa Isola. 

Pudasjärvi-lehti, lähde 
Pudasjärven kaupungin 
nettisivut, kuva Juha 
Nyman Pudasjärven 
kaupunki

Kansalaisopistossa uusi opettaja
Maastopyörä ja lumikengät jo saaneet tulikasteensa

Kansalaisopistossa uusi opettaja
Pohjoiseen muuttamisesta toteutui pitkäaikainen haave
Johanna Kilpijärvi on toimi-
nut viime syyskuun alus-
ta kansalaisopiston musii-
kin vastuuopettajana. Ennen 
Pudasjärvelle muuttoa hän 
kertoo toimineensa sellon-
soitonopettajana vanhassa 
opinahjossaan Nurmijärven 
musiikkiopistossa sekä Nur-
mijärven Opiston musiikki-
koulu Jukolassa.

-Olen kotoisin Nurmijär-
veltä ja muutin opiskelujen 
perässä Helsinkiin; opiskelin 
ensin Metropolia Ammat-
tikorkeakoulussa musiikki-
pedagogiksi ja sen jälkeen 
musiikin maisteriksi Sibeli-

us-Akatemian vanhan mu-
siikin aineryhmästä, jossa 
opiskelin renessanssin ja ba-
rokin ajan soittimen, viola 
da gamban soittoa. Muutto 
pohjoiseen oli pitkäaikainen 
haaveeni ja on hienoa, kun 
saan tehdä täällä oman alan 
töitä. Äitini on kotoisin Suo-
mussalmelta ja isäni Kuusa-
mosta, ja suvun kesäpaikka 
on Suomussalmella. Siskoni 
perheineen pyörittää maito-
tilaa Taivalkoskella, selvittää 
Kilpijärvi. 

Hossan kansallispuisto 
on yksi hänen lempipaikois-
taan ja kertoo odottavansa 

innolla Syötteen alueeseen 
tutustumista. 

-Ostin myös sukset ja 
opettelen jälleen hiihtämään 
monen monituisen vuoden 
tauon jälkeen.

Kansalaisopiston pie-
ni mutta pirteä työyhteisö 
on ottanut minut lämpimäs-
ti vastaan – solahtaminen 
joukkoon on sujunut hyvin 
koronan tuomista haasteista 
huolimatta. Toki kotoa käsin 
työskentely on hidastanut 
kaikkiin muihin tutustumis-
ta. Kun etätyösuositukset 
väljenevät, minut löytää par-
haiten työskentelemästä Koi-

vukodin toimipisteessä, Jo-
hanna Kilpijärvi kertoo. 

Pudasjärvi-lehti, lähde 
Pudasjärven kaupungin 
nettisivut, kuva Juha 
Nyman Pudasjärven 
kaupunki
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VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään etäkokoukse-
na, sähköinen yhteys 
Teams:n kautta, torstai-
na 18. päivänä helmi-
kuuta 2021 alkaen klo 
16:00. 

Kokousta voi seurata 
kaupungin YouTube-
kanavalla tai kaupun-
gintalon kokoustila Ota-
vassa. 

Luettelo kokoukses-
sa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 
12.2.2021 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. 

Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävä-
nä kaupungin yleisessä 
tietoverkossa 23.2.2021 
alkaen.

Pudasjärvi 5.2.2021 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta, Pudastorin normaalit 
kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset 
ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuok-
raukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlasku-
tuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja yti-
mekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: vkk-
media@vkkmedia.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista).

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN,

 ILMOITA 
PUDASTORILLA.

VUOKRATTAVANA

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

Pärjänsuon 
metsästysseura ry:n
vuosiKoKous 

Hirvihallilla la 20.2.2021 klo 11.  
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 10

Tervetuloa!

Sosiaalihuoltolain mukaisella lapsiperheiden kotipalvelulla tar-
koitetaan muun muassa asumiseen, lapsen hoitoon ja kasva-
tukseen tai asiointiin liittyviä tehtäviä tai niissä avustamista. 
Maksuton palvelu koskee vain tilapäistä palvelua, jossa käynte-
jä on keskimäärin alle kerran viikossa ja korkeintaan kolmen 
kuukauden ajan. Maksutonta palvelua on mahdollisuus saada 
yhteensä 12 tuntia perhettä kohden.

Syitä palvelun saamiselle voivat olla esimerkiksi synnytys 
tai pienen vauvan hoito, perheenjäsenen sairastuminen, avio-
ero tai lapsen vakava vamma. Myös vanhemman uupumus tai 
perheen lasten määrä voivat oikeuttaa palvelun saamiseen. 
Kotipalvelua ei voi saada esimerkiksi pelkkään siivoukseen tai 
töissä käymisestä johtuvaan lapsenhoitotarpeeseen. Myös pa-
risuhteen hoito sekä henkilökohtaisen avun tarve on rajattu 
kriteerien ulkopuolelle.

Avun tarpeen arvioi palveluohjaaja, joka kiinnittää erityistä 
huomiota perheen omaan kokemukseen avun tarpeesta. Jos 
perhe kokee tarvitsevansa tilapäistä kotipalvelua, kannattaa 
soittaa seudulliseen ohjaus- ja neuvontanumeroon 08 5875 
5010.

Oulunkaari tiedotus 

Oulunkaari tarjoaa 
maksutonta 

lapsiperheiden 
kotipalvelua 

PUDAS-
TORI

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Osa Pudasjärven SDP:n 
kuntavaaliehdokkaista ta-
pasi lauantaina 6.2. Halla&-
Cafeessa paikkakunnalle 
matkustaneet SDP:n Oulun 
piirin puheenjohtajan Mika 
Pietilän ja toiminnanjohta-
jan Sanna Husan.  

Pietilä nosti puheenvuo-
rossaan esille tulevien kun-
tavaalien tärkeistä teemois-
ta elinvoiman, työllisyyden, 
hyvinvoinnin edistämisen ja 
kuntien talouden. 

-Kyseiset teemat ovat 
tärkeitä jokaiselle kuntalai-
selle ja ne näkyvät vahvas-
ti vaalikeskusteluissa. SDP 
lähtee kuntavaaleihin posi-
tiivisella asenteella ja raken-
tamaan tulevaisuutta, mai-
nitsi Husa.  

Sanna Husa totesi SDP:n 
luotettavaksi vaihtoehdoksi 
äänestäjille. 

-Puolueemme ehdok-
kaat ovat päälinjoiltaan hy-
vin yhtenäinen joukko. Eh-
dokasasettelun merkitys on 
vaalityön kannalta kuiten-
kin keskeinen. Eri elämän-
tilanteissa olevat ehdokkaat 
saavuttavat laajasti äänestä-

Pidetään huolta pudasjärvestä. 
Pudasjärvi pitää huolta meistä

Kuntavaalien ehdokassuostumusta allekirjoittamassa 
vuodesta 1985 ehdokkaana joka kuntavaaleissa ollut Ta-
pio Poijula. Muutaman kerran hän on tullut valituksi, vii-
me vaaleissa irtosi varavaltuutetun paikka. Uutena ehdok-
kaana on lähtemässä mukaan Pekka Jurmu Sarakylästä.

SDP:n Oulun piirin toiminnanjohtaja Sanna Husa ja piirin puheenjohtaja Mika Pietilä kannustivat vaalityöhön tulevissa 
kuntavaaleissa. Taustalla tilaisuuden puuhaihminen, kaupunginvaltuutettu Tuula Kuukasjärvi. 

jiä, Husa sanoi. 
Hän totesi olevansa iloi-

nen siitä, että Pudasjärvel-
lä ehdokkaaksi on asettunut 
niin kokeneita henkilöitä 
kuin ensikertalaisiakin. Pu-
dasjärvellä SDP:n vaalis-
logan tulee kuulumaan: 
”Pidetään huolta Pudasjär-
vestä. Pudasjärvi pitää huol-
ta meistä”.      

Keskustelua  
ajankohtaisista 
aiheista
SDP:n kaupunginvaltuutet-
tu Tuula Kuukasjärvi totesi, 
että kuntavaaleihin on saatu 
hyviä ehdokkaita, mutta uu-
sia otamme vielä mielellään 
mukaan. 

-Meillä on muutama 
edellisten vaalien ehdok-
kaista jäänyt pois, mutta 
olemme saaneet saman ver-
ran ehdokkaita kuin edelli-
sissä vaaleissa, kertoi Kuu-
kasjärvi.  

Keskustelu oli vil-
kasta, vaikka kaikki eh-
dokkaat eivät päässeet 
paikalle. Keskusteltiin ko-

ronasta, Pudasjärven talo-
udesta, lapsiperheiden tar-
peista, vanhuspalvelusta 
ja kuntalaisten hyvinvoin-
nin edistämisestä. Palvelu-
ja ollaan parantamassa mm. 
Hyvän Olon Keskus Pir-
tin valmistuttua, johon tu-
lee palveluita kaiken ikäisil-
le kuntalaisille.

Todettiin, että lapsiper-
heille on tehtävä helpoksi 
työssäkäynti niin päivähoi-
don osalta kuin aamupäivä- 

Maslowin perinteisesti tunnetussa tarvehierarkiassa on viisi ta-
soa. Ihmisen ihanteellinen kehittyminen askeltaa fysiologisten 
perustarpeiden tyydyttämisestä päättyen myöhemmin lisättyyn 
kuudenteen tasoon eli itsensä ylittämiseen. Miltei jokaisen tar-
vehierarkian askeleen kohdalla ihmisen elämäntilanne, heikenty-
nyt harkintakyky tai jostain syystä syntynyt alttius joutua huija-
tuksi tai manipuloinnin kohteeksi on mahdollista. Psykiatri Hannu 
Lauermanin mukaan jokainen ihminen on potentiaalinen hujauk-
sen kohde riippumatta siitä, kuinka suurella ymmärryksellä tai 
älyn määrällä hänet on varustettu. Tunne-elämän epätasapaino ja 
henkinen vahvuus ovat koetuksella ja alttiina monenlaiselle vai-
kuttamiselle eteenkin silloin kun ihminen on poikkeuksellisessa 
elämänvaiheessa sairauden, onnettomuuden, iän tuoman harkin-
takyvyn heikkenemisen tai jonkin kriisin takia.

Tänä päivänä huijaamisen määrä ja ilmenemismuodot ovat li-
sääntyneet, uusiintuneet ja monipuolistuneet älylaitteiden kehit-
tymisen, niiden määrän ja käyttöönoton myötä huimaa vauhtia. 
Perinteiset rakkaushuijaukset ovat saaneet seurakseen laajan ja 
uskottavan ovelan huijausryppään. Sähköpostiin ilmestyy edel-
leen huijausviestejä, jotka ovat usein tyyliltään väärennettyjä asia-
kastyytyväisyyskyselyjä, kiristysviestejä, outoja liian mairittele-
via treffipyyntöjä tai oikeilta vaikuttavia tiedotuksia valheellisista 
tietokoneen tai verkon päivityksistä. Nettihuijauksilla tarkoite-
taan internetselaimessa aukeavia ponnahdusikkunoita, väärennet-
tyjä mainoksia tai epämääräisiä, avattuina hankaluuksia aiheutta-

via linkkejä. Tekstiviestihuijaukset saattavat olla keksittyjä Postin 
paketinsaapumisilmoituksia tai pankkien nimissä lähetettyjä hui-
jausviestejä kehotuksella avata hankaluuksia aiheuttavia linkkejä. 
Ulkomailta saapuneisiin outoihin puhelinsoittoihin kannattaa suh-
tautua aina suurella varauksella, sillä ne voivat olla kustannuksia 
aiheuttavia huijauspuheluita. Kaikilta näiltäkin huijausyrityksiltä tai 
niiden kurjilta seurauksilta voi välttyä, jos muistaa, ettei milloin-
kaan, missään tilanteessa eikä kenellekään, varsinkaan oudolle ta-
holle, luovuta rahaa, tavaraa, henkilö -tai pankkitietojaan ja-tun-
nuksiaan. Jos/kun ehdotus tai tarjous vähääkään vaikuttaa liian 
hyvältä ollakseen totta, älä usko siihen, vaan hylkää se välittömästi. 
Jos vahinko on päässyt tapahtumaan kannattaa ottaa välittömästi 
yhteys pankkiin, kuluttajaneuvontaan ja polisiin. Tärkeää on muis-
taa ja ymmärtää, että jokainen huijauksen kohteeksi joutunut ih-
minen on inhimillinen ja erehtyväinen jollakin Maslowin tarvehie-
rarkian portaalla pyristelevä olento, jonka puolustuskyky on ollut 
tapahtumahetkellä normaalia heikommissa kantimissa. Huijatuk-
si joutumistaan ei saa eikä tarvitse hävetä, vaan päinvastoin, sii-
tä pitää puhua ja se täytyy selvittää oman itsen voimaantumisen 
kannattimeksi ja muille saman kohtalon kokeneille 
kannustukseksi elämässä eteenpäin menemiseen.

Sointu Veivo

Kaikki ei ole kultaa mikä kiiltää

ja iltapäivätoiminnan su-
juvuudesta. Pienten lasten 
vanhemmille on annettava 
tarpeeksi tukea selvitäkseen 
arjen pyörityksestä.

Vanhuspalvelut myös 
puhuttivat paljon.

-Meidän vanhuksille ja 
ikäihmisille on järjestettävä 
arjesta selviämiseen tarvit-
tavat palvelut välittömästi, 
kun niitä tarvitaan, painotti 
Kuukasjärvi. HT
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Pudasjärven kokoomuksessa katsotaan huolestuneina, mutta 
työhön valmistautuneina, seuraavia vuosia paikkakunnallam-
me. Tuleva valtuustokausi tulee olemaan haasteellinen niin val-
takunnan kuin paikallisen päätöksenteon tuloksena. Korona-
tuella ja velkarahalla siistitty tilinpäätös on mieltä rauhoittava 
ja harhaanjohtava, parin vuoden korjaus. Mikä on todellinen ti-
lanne tulevina vuosina? Mistä verotulot tulevat?

Oppivelvollisuuden laajentuminen 18 ikävuoteen asti ei 
kauniista ajatuksestaan huolimatta palvele syrjäytynyttä nuor-
ta. Nuori vain roikkuu jonkin aikaa lisää koulun kirjoilla. Sitä 
paitsi perustutkinto-opiskelu jatkuu usein opiskelijan jo täy-
tettyä 18vuotta. Silloinko on luvallista keskeyttää opinnot vai 
onko siihen tilanteeseen jokin toimenpide mietittynä, jot-
ta kaikki saavat tutkintotodistuksen? Panostus   varhaiskas-
vatukseen ja peruskouluun (opettajaresurssit, ryhmäkoot ja 
ohjaajien ja erityisentuen ammattilaisten määrät) varmistavat, 
että oppilas on valmis toiselle asteelle opiskelemaan. Amma-
tillisessa koulutuksessa on kohtuuton, ellei mahdoton tehtä-
vä saada opiskelija ammattilaiseksi ja tutkinnonsuorittajaksi, 
jos hänellä ei ole kunnolla luku- tai kirjoitustaitoa tai min-
käänlaista oma-aloitteisuutta. Tukitoimia tehdään, mutta lisä-
resurssointia tarvitaan myös 2. asteella pitkittyneen kouluajan 
takia. Opiskeluvälineiden hankinta siirtyy kunnille. Valtio on lu-
vannut korvata nämä täysimääräisesti, mutta kuitenkaan rahaa 
ei ole budjetoitu asiaan riittävästi. Sote-lainsäädännön toteu-
tuessa kunnille jää isoksi kokonaisuudeksi koulutus- ja se tu-
lee olemaan potentiaalinen säästökohde, säästöjä tarvittaessa.

Lastensuojelun työmäärä tulee nousemaan ’väkisin opis-
kelemaan ohjattujen’ 2.asteen oppilaiden poissaolojen ja opis-
keluinnottomuuden takia. Näin, mikäli oppivelvollisuuden laa-
jentumisen myötä noudatetaan samanlaista ohjausta kuin 
peruskoulussa. Lastensuojeluhan siirtyy pois oman kunnan 
päätöksenteosta uuden sote-lainsäädännön myötä. Onnek-
si valtaosa nuoristamme haluaa ammatin ja tekee töitä asian 
eteen. Meidän tulee huolehtia, että nuorille on tarjota opiske-
lupaikkoja ja työtä.

Perusasioitten oppiminen lähtee kotoa. Vanhemmat anta-
vat ensimmäiset turvallisuuden, itsenäisyyden ja aktiivisuuden 
merkit lapselle ja tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehittymis-
tä ja kasvua.  Perheiden   hyvinvoinnin tukeminen on perus-
asia, jos ajatellaan, että lapsia syntyy paikkakunnalla tai että 
lapsiperheet valitsevat Pudasjärven asuinpaikakseen.

Elinvoimainen kunta tarvitsee menestyviä 
yrittäjiä. PK-sektori, muutaman ison yrityksen rinnalla on 
merkittävä työllistäjä ja verokertymän tuoja. Paikkakuntam-
me elää puusta! Onko koskaan mietitty, kuinka montaa rekkaa 
tai motoa tekee työtä puuteollisuudelle? Tämän lisäksi sora-
, linja-autoyritykset ym. Erityisen ryhmän muodostavat autoi-
lijat, jotka tekevät töitä toisilla paikkakunnilla, mutta pitävät 
yrityksensä ja asuinkuntansa Pudasjärvellä. Verotulojen mää-
rä on kiitettävä kaikkien autoilijoiden osalta. Metsä työllistää 
monia muitakin ammattilaisia suoraan tai välillisesti. Tätä ei 
pidä unohtaa.

Tuulivoima tulee saamaan kokoomuslaisten tuen merkit-
tävänä investointina tulevaisuuteen. Menetimme takavuosina 
erilaisia energiaratkaisuja, tätä ei hukata. Naapurikunnille kyl-
lä kelpaavat verotulot. 

Kokoomus luottaa yrittäjyyden kasvuun, mutta yrittäjiä tu-
lee tukea - ei rangaista. Menestynyt yrittäjä on kullanarvoi-
nen paikkakunnalle, perussyntimme kateuskaan ei tätä kaada! 
Työttömyys taittuu vain työpaikkoja luomalla ja työn vastaan-
otolla-ei tukiviidakkoa lisäämällä. Niitä työpaikkoja synnyttä-
vät yrittäjät.

Elinvoimainen kunta tarvitsee toimivan elinkeinoelämän li-
säksi kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia. Työtä jaksaa tehdä, 
kun elämä on tehty mielekkääksi, turvallisuudentunne kantaa 
ja ihmisellä on tavoitteita.

Hyvää Ystävänpäivää!

Pudasjärven Kokoomus ry/ 
Vaalipäällikkö Katri Virtanen

Kuntavaaleissa 
elinvoimaisuutta

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 9.2. 
Siuruanjoen 56 maanomis-
tajan vetoomuksesta halli-
tus päätti ottaa Siuruanjoen 
rantaosayleiskaavan uudel-
leen käsiteltäväksi ja jättää 
se jatkovalmisteluun. Maan-
omistajat vetoavat perus-
tuslain kuudennen pykälän 
mukaiseen oikeuteen yh-
denvertaisuudesta. Pudas-
järven kaupunginvaltuus-
to päätti kesäkuussa 2018 
poistaa Siuruanjoen kaa-
voitukseen varatun mää-
rärahan sekä lopettaa kaa-
voitusprosessin. Tähän 
mennessä kaavoitusproses-
sin myötä joen alaosalle oli 
valmistunut luontoselvitys. 
Jokivarteen rakennettu vuo-
sina 2016-2020 yksi uusi va-
paa-ajan rakennus. Emäti-
laselvityksiä on jokivarteen 
tehty 10 kappaletta vuosina 
2018-2020. Tilanne Siuruan-
jokivarressa on säilynyt li-
kipitäen ennallaan kaavoi-
tusprosessin lopettamisen 
jälkeen.

Kaavoituksella on mah-
dollista saavuttaa pit-
käaikainen varmuus ra-
kennusluvan saannista. 
Menettelyllä saavutetaan 
maanomistajien tasapuoli-
nen kohtelu ja sillä pysty-
tään jonkin verran korjaa-
maan perikuntien maille 
epätasaisesti jakaantunut-
ta rakennusoikeutta. Kun-
tastrategian tavoitteiden 
kannalta tärkeintä on kes-
kittyä Siuruanjoen alaosan 
kaavoittamiseen, missä on 

pitkiä rakentamattomia 
rantaosuuksia ja rakennus-
kanta on tiheämpää. Kaa-
valla suunnitellaan uusien 
lomatonttien lisäksi uusia 
asuntotontteja sekä mah-
dollistetaan alkutuotannon 
elinkeinojen, virkistysmat-
kailun ja siihen liittyvien 
palvelujen kehittyminen 
alueella. Kaupungilla on ha-
lutessaan mahdollisuus pe-
riä kaavoituskustannuk-
sia kaavoitettavan alueen 
maanomistajilta. 

Hyvinvointikertomus
Hyväksyttiin hyvinvointi-
päällikkö Outi Nivakosken 
laatima Pudasjärven laaja 
hyvinvointikertomus 2017 
– 2021 ja siirrettiin se hy-
väksyttäväksi kaupungin-
valtuustossa 18.2. Hyvin-
vointikertomuksen sisältöä 
on päivitetty viime kaupun-
ginhallituksen kokouksessa 
26.1. käydyn keskustelun ja 
annetun ohjeistuksen perus-
teella.

Yhteisöllisyys- 
ohjelma
Kuntalain mukaan kaupun-
ginvaltuuston on pidettä-
vä huolta siitä, että kun-
nan asukkailla ja palvelujen 
käyttäjillä on edellytykset 
osallistua ja vaikuttaa kun-
nan toimintaan. Kunta voi 
vapaasti päättää siitä, mi-
ten se tämän velvollisuu-
tensa käytännössä toteut-
taa. Yhteisöllisyysohjelman 
tavoitteena on tuoda osal-
listumisen ja vaikuttamisen 

keinot jokaisen kuntalaisen 
ulottuville sekä kannustaa 
käyttämään niitä. Innostus, 
kuulluksi- ja huomatuksi tu-
leminen sekä eri toimijoiden 
välinen yhteistyö avaa uusia 
mahdollisuuksia, kehittää 
palveluja ja luo uusia konk-
reettisia arjen toimintatapo-
ja. Yhteisöllisyysohjelmaan 
on kirjattu kuntaorganisaa-
tion osallistamisen muodot 
ja periaatteet. Se konkreti-
soi tapoja edistää niin kun-
talaisten, luottamushenki-
löiden, henkilöstön kuin 
kaupungin yhteistyökump-
paneiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuk-
sia. Yhteisöllisyysohjelmaa 
päivitetään kerran valtuus-
tokaudessa tai tarpeen mu-
kaan. Hallitus esitti val-
tuustolle, että se hyväksyy 
osallistamisen keinoin val-
mistellun yhteisöllisyysoh-
jelman, jossa linjatut osal-
lisuuden osa-alueet tulee 
ottaa huomioon kuntastra-
tegian päivittämisen yhtey-
dessä.

Järjestöyhteistyö
Kaikkiaan 30 500 kansalais-
ta ympäri Suomea sai tou-
kokuun aikana kyselylo-
makkeen, jossa kysyttiin 
vastaanottajan käsityksiä 
omasta asuinkunnastaan 
ja sen tavasta hoitaa asioi-
ta. Samalla selvitettiin, mitä 
vastaajat ajattelevat kun-
nallisista palveluista ja mi-
ten he osallistuvat kuntansa 
päätöksentekoon. Yhteisesti 
laadittu asiakirja selkeyttää 

yhteistyötä ja sitouttaa sekä 
kaupunkia että yhdistyksiä 
toimimaan sovitulla tavalla. 
Parhaimmillaan se myös ak-
tivoi yhteistyötä ja synnyt-
tää uusia ideoita. Hallitus 
esitti, että valtuusto hyväk-
syisi järjestöyhteistyön asia-
kirjan.

Keskusvaalilauta- 
kunnan jäsenyyksiä
Irma Inget on pyytänyt eroa 
keskusvaalilautakunnan jä-
senen tehtävästä kuntavaa-
leissa mahdollisesti ehdolle 
asettumisen vuoksi. Samas-
ta syystä Hilkka Parkkisen-
niemi ja Veikko Hyttinen 
ovat pyytäneet eroa keskus-
vaalilautakunnan varajäse-
nen tehtävästä. Valtuustol-
le esitettiin, että se valitsee 
keskusvaalilautakuntaan jä-
senen ja kaksi varajäsentä.

Kehittämisrahasto
Kaupungin kehittämisen 
vauhdittamiseksi ja mm. 
EU-hankkeiden hyödyntä-
miseksi ja toteuttamisek-
si perustettiin vuonna 1996 
kehittämisrahasto, johon 
siirretään vuosittain val-
tuuston päätöksellä tarvitta-
va pääoma. Kaupunginhal-
litus on päättänyt käyttää 
vuoden 2020 tilinpäätökses-
sä kehittämisrahaston varo-
ja yhteensä 382 013 euroa. 
Päätös saatetaan valtuustol-
le tiedoksi vuoden 2020 ti-
linpäätöksen yhteydessä.

Pudasjärvi-lehti

Siuruanjokivarren kaavoitus 
menee jatkovalmisteluun

MLL:n uusi toiminta
Vauvalahja tänä vuonna syntyneille vauvoille

Lastenneuvolan terveydenhoitaja Ruusa Lauhikari vas-
taanotti ilolla ensimmäiset vauvapaketit eteenpäin toimi-
tettaviksi.Vauvalahjan sisältöä.

MLL Pudasjärven yhdis-
tys lahjoittaa jokaiselle tänä 
vuonna syntyneelle pudas-
järveläiselle vauvalle vau-
valahjan. Lahjan toimittaa 
perheelle äitiys- ja lasten-
neuvolan terveydenhoitajat. 
Yhdistys on teettänyt vau-
valahjaa varten kypärälak-
keja, jotka on valmistanut 
kiiminkiläinen opettaja ja 
harrasteompelija @annen-
kasin. Lahjan mukana on 
mm. onnittelukortti paikal-
lisyhdistyksen hallitukselta, 

MLL:n heijastin, tietoa yh-
distyksestä ja vaippoja vas-
tasyntyneelle.

Yhdistys on toimittanut 
vastaavanlaisia vauvapa-
ketteja viimeksi 2000-luvun 
alkupuolella. Reilut kym-
menen vuotta paketit olivat 
tauolla, mutta nyt jälleen on 
elvytetty käytäntö elämään. 
Tarkoitus olisi jatkossa saa-
da vauvalahjat yhdistyksen 
pysyväksi toiminnaksi.

Hely Forsberg-Moilanen

Pudasjärven Kehitys Oy järjestää keskiviikkona 24.2. kello 18 
iltaporinat Teams-palaverina yksinyrittäjille, jossa jaetaan ajan-
kohtaisia ja mielessä olevia asioita. Nämä porinat on tarkoi-
tettu kaikille pudasjärveläisille yksinyrittäjille! Mikäli Teams ei 
ole tuttu toiminnoiltaan, Kehityksellä avataan yhteys jo kello 
17.30, jolloin voi tarvittaessa pyytää apuja sisäänkirjautumi-
sessa ottamalla yhteyden yritysneuvoja Auvo Turpeiseen.  HT

Yrittäjille 
ajankohtaista 
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Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

NYT NIITÄ TAAS SAA!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

FE 10 sähköläskipyörä
●  Runko: alumiini
●  Etuhaarukka: alumiini
●  Vaihdevipu: Shimano Deore  

10-v
●  Takavaihtaja: Shimano Deore 

RD-M6000 10-v Shadow
● Jarrut: Shimano MT200 

hydraulinen levyjarru 180/180 
mm levyillä

●  Renkaat: Schwalbe Jumbo Jim 
120-559 (26x4,8”) Performance

●  Moottori: Shimano Steps 
E7000 250 W, 60 Nm

●  Akku: integroitu Shimano 8020 
Li-ion 504 Wh 36 V

TrappEr ChasEr 550 EFi Eps T3b 
●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 

km
● Rekisteröity kahdelle
● Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
● Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona alumiinivanteilla
● Levyjarrut edessä ja takana
● Tukevat tavaratelineet edes-

sä ja takana
● 2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa

● Kytkettävä etutasauspyöräs-
tön lukko

● Ohjaustehostin
● Vinssi
● Vetokoukku

TrappEr 500 T3b
● Täystakuu 6 vuotta / 8000 km
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
● Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona
● Levyjarrut edessä ja takana
● Tukevat tavaratelineet edes-

sä ja takana
● 2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
● Kytkettävä etutasauspyöräs-

tön lukko

● Vinssi
● Vetokoukku
● Rekisteröity kahdelle

TAlvIpAkeTTI 
möNkIjÄN 

oSTAjAlle:
lumIlevY, 

TuulISuojA jA 
kAhvAN-

lÄmmITTImeT.
hINTA Norm. 790€, 

NYT 390€ 
eTuSI 400€! 

6990€ 5590€
+ toimituskulut 300€ + toimituskulut 300€

TAkuu 6 vuoTTA!

2950€

mADe IN hANko!

8450€

lämpösaapas
● alkuperäinen 

ruotsalainen
● erittäin lämmin
● vedenpitävä

149€

poro Työ-/ 
lämpöhaalari
● kestävä polyester 

kuorikangas
● erittäin lämmin vuori
● Tuplaeristys kylmyyttä 

ja kosteutta vastaan 
polvissa ja istu-
ma-alueella 

● Pitkät lantioon asti ulot-
tuvat kaksisuuntaiset 
vetoketjut helpottavat 
pukemista

● lumilukot

●  Latausaika: 0-100% 
 n. 6,5 h
●  Toimintasäde: 
 jopa 100 km
●  Väri: harmaa

TAlvIpAkeTTI 
möNkIjÄN 

oSTAjAlle:
lumIlevY, 

TuulISuojA jA 
kAhvAN-

lÄmmITTImeT.
hINTA Norm. 790€, 

NYT 390€ 
eTuSI 400€! 

TAkuu 6 vuoTTA!

Pekka Majava kiinteistönvälittäjäksi 
Arvokiinteistöille
Pudasjärveläinen Pekka Ma-
java on tehnyt asunto- ja 
kiinteistökauppoja vuodesta 
2002 lähtien. Vuodesta 2019 
lähtien Majava jäi pariksi 
vuodeksi pois varsinaisesta 
päivittäisestä myyntityöstä. 

Kuluneen vuoden tam-
mi-helmikuun vaihteesta 
lähtien Majava aloitti kiin-
teistönvälitystoiminnan Ou-
lun Arvokiinteistöillä, jossa 
toimitusjohtajana toimii pu-
dasjärveläislähtöinen Pert-
ti Heikkinen. Pudasjärvellä 
Pekan kanssa välitystoimin-
taa hoitaa myös Niemitalon 
Riikka ja Tiirolan Piia. 

Oulun Arvokiinteistöt toi-

mii Pohjois-Suomen alueella, 
päätoimialueena Oulun alue 
sekä myös Pudasjärvi. Viime 
aikoina kiinnostusta on tul-
lut myös Ranualta, Posiolta 
ja Taivalkoskelta. Syyskuus-
sa toimintaa laajennettiin Sii-
kalatvan ja Raahen alueelle, 
jonne palkattiin uusi työn-
tekijä. Uusimpana toimin-
ta-alueena tulee olemaan 
Kuusamo ja Ruka, minne ol-
laan suunnittelemassa yhtiön 
toimipistettä. 

Pekka Majavalle Pudas-
järven lisäksi erityisen tuttua 
on Taivalkoski, josta hän on 
syntyisin. 

Majavalla on myös pit-

käaikainen kokemus kiin-
teistöjen hinta-arvioinneista, 
esimerkiksi hän tekee va-
kuusarvioita, joita laaditaan 
pankeille. Tärkeitä asiakkai-
ta ovat arviot osituksiin ja 
perunkirjoituksiin liittyen. 
Arvioita tehdään myös eri 
viranomaisille, kuten edun-
valvonnan tarpeisiin ja myös 
vouti voi tarvita arviota 
vaikkapa ulosoton kohtee-
na olevan kiinteistön arvos-
ta. Majavalta syntyy myös 
kauppojen asiakirjat ja toimii 
tarvittaessa kaupanvahvista-
janakin. 

Heimo Turunen

Pertti Heikkinen (oikealla) toivottaa kokeneen kiinteistönvälittäjän Pekka Majavan terve-
tulleeksi tekemään töitä Oulun Arvokiinteistöille. 

Pudasjärven Vanhus- ja vam-
maisneuvosto aloitti uu-
den toimikauden järjestäyty-
miskokouksella tiistaina 9.2. 
Neuvoston pitkäaikainen pu-
heenjohtaja Pudasjärven Se-
nioriopettajat ry:tä edustava 
Esko Ahonen luovutti tehtä-

vän uudelle puheenjohtajal-
le. Neuvoston toimikausi on 
kaksivuotinen. Heleena Ta-
lala Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys ry:stä valittiin yksi-
mielisesti uudeksi puheen-
johtajaksi ja varapuheen-
johtajaksi Arja Panuma 
Pudasjärven Kehitysvam-
maisten tuki ry:stä. Uutena 
sihteerinä toimii Pudasjärven 
kaupungin palvelusuunnit-
telija Sinikka Mosorin. Myös 
tiedotusvastaava valittiin täl-
le toimikaudelle, jota tehtä-
vää hoitaa Terttu Salmi toimi-
kauden 2021-2022 ajan. 

Pudasjärven kaupungin-
hallitus on nimennyt Van-
hus- ja vammaisneuvoston 
jäsenet eri järjestöjen, Oulun-
kaaren kuntayhtymän sekä 
Pudasjärven seurakunnan 
esitysten mukaisesti. 

Toimikaudella 2021-2022 
neuvostossa ovat edustet-
tuina Eläkeliiton Pudasjär-
ven yhdistys ry., Pudasjärven 
Diabetesyhdistys ry., Pudas-
järven Eläkeläiset ry., Pudas-
järven Invalidit ry., Pudasjär-
ven Kehitysvammaisten tuki 
ry., Pudasjärven Kuuloyh-
distys ry., Pudasjärven Reu-
mayhdistys ry., Pudasjärven 
Senioriopettajat ry. sekä Pu-
dasjärven Sotaveteraanit ry. 
joka vuorottelee toimikau-
si kerrallaan Pudasjärven So-
tainvalidit ry:n kanssa. 

Lisäksi neuvostoon kuu-
luu Oulunkaaren kuntayh-
tymän edustaja, Pudasjärven 
seurakunnan edustaja sekä 
Pudasjärven kaupunginhalli-

tuksen edustus. 

Digitaitoihin  
huomiota
Vuoden ensimmäisessä järjes-
täytymiskokouksessa laadit-
tiin myös toimintasuunnitel-
ma kuluvalle vuodelle, jonka 
sihteeri toimittaa kaupungin-
hallitukselle tiedoksi. Neu-
vosto tulee kokoontumaan 
vähintään neljä kertaa vuo-
den aikana. Kokouksiin kut-
sutaan eri tahojen vierailijoita. 
Rajoitukset huomioiden ko-
koontumispaikkana on ensisi-
jaisesti kaupungin tilat, mutta 
pyritään jalkautumaan myös 
eri palvelukeskuksiin tai etä-
yhteydellä Teamsin välityk-
sellä. 

Vanhus- ja vammaisneu-
vosto saa kaupungilta joka 
vuosi määrärahan, jonka avul-
la toimikausi tulee pystyä hoi-
tamaan. Rahaa on käytetty 
muun muassa erilaisiin ikäih-
misten ja vammaisten kou-
lutuksiin. Digitaidot ovat nyt 
tärkeässä roolissa ja tietoa etä-
koulutuksista löytyy kaupun-
gin sivuilta. 

Vanhus- ja vammaisneu-
vostolle oli tullut tiedote vii-
konlopun lehtijakelun vai-
kutuksesta vanhuksille ja 
vammaisille. Sivukylien enti-
sestään ankeampi tilanne van-
husten ja vammaisten osalta 
muuttui alkuvuodesta, kun 
tärkeässä roolissa oleva päi-
vän lehti lakkasi tulemasta 
omaan postilaatikkoon lauan-
taisin ja sunnuntaisin. Lehti jä-

tetään kymmenien kilomet-
rien päähän yhteislaatikkoon, 
josta kukin saa hakea omansa 
pois, tai sitten lehdet jaetaan 
vasta maanantaina kotiin, jol-
loin viikonlopun uutiset ovat 
jo vanhoja. Tätä pohdittiin 
neuvostossa ja mietittiin rat-
kaisuja. Todettiin, että neu-
vosto ei voi ottaa kantaa leh-
den jakeluvastuusta, mutta 
toivoo asian käsittelyä eri yh-
distyksissä.

Lokakuussa vietettävän 
Vanhustenviikon teemana on 
”Luonto antaa voimaa”, jonka 
perusteella tapahtumia voi-
daan järjestää ulkona. Tarvit-
taessa perustetaan työryhmä.

Yhteisvastuukeräyk-
sestä tietoa
Vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessa oli vierailijana 
Pudasjärven seurakunnasta 
Marko Väyrynen kertomas-
sa rajoitteiden määrittele-
mästä Yhteisvastuukeräyk-
sestä. Koska ovelta ovelle 
sekä kauppaliikkeissä suo-
ritettavaa keräystä ei näissä 
oloissa voida toteuttaa, ovat 
seurakunnan työntekijät ke-
hitelleet kaikenlaista muu-
ta mukavaa toimintaa missä 
kansalaiset voivat osallistua 
tämän vuoden teemaan, joka 
pureutuu ikäihmisten talou-
delliseen ahdinkoon. Tämän 
vuoden keräystuloilla aute-
taan taloudellisissa vaikeuk-
sissa olevia ikäihmisiä eri 
kriisialueilla niin kotimaas-
sa kuin ulkomailla. Seura-

kuntien keräystuotosta 20 
prosenttia jää kotiseurakun-
taan käytettäväksi ikäihmis-
ten ahdingon helpottami-
seksi, 60 prosenttia ohjautuu 
Kirkon Ulkomaanavun vä-
lityksellä katastrofiapuun ja 
loput 20 prosenttia jakautuu 
Kirkon diakoniarahastolle 
sekä Seurakuntaopiston ko-
koamalle kansanopistover-
kostolle.

Pudasjärven seurakun-
ta tempaisee Yhteisvastuun 
hyväksi laskiaistiistaina 
16.2. seurakuntakeskukses-
sa hernerokan ja laskiaispul-
lien myynnillä. Lisäksi pai-
kan päällä on lippaita, joihin 
voi suorittaa lahjoituksen. 
Myynnissä on myös ”sukitet-
tuja” jumppakeppejä toimin-
taohjeineen! Kannattaa käy-
dä paikan päällä katsomassa 
ja ostamassa sekä päivän 

Vanhus- ja vammaisneuvosto aloitti uuden toimikauden

lounas että jumppakeppi! 
Näihin keppien ”sukituk-
seen” seurakunta haastaa-
kin jokaisen kutojan tai virk-
kaajan mukaan. Langat saa 
diakoniatoimistolta. Tehtä-
vä on yksinkertainen; 18:lla 
silmukalla kudotaan pyöre-
ää pötkylää noin puolentois-
ta metrin mittaisesti. Nämä 
pötkylät voi sellaisenaan toi-
mittaa diakoniatoimistoon. 

Keväämmällä on tulos-
sa myös tapahtumaa torille 
sekä seurakuntakeskuksen 
pihalle. Näistä tiedotetaan 
tarkemmin lähempänä ajan-
kohtaa.

Pudasjärven Vanhus- ja 
vammaisneuvosto kokoon-
tuu seuraavan kerran kun-
tavaalien jälkeen, huhtikuun 
lopulla.

Terttu Salmi

Tällaisia ”sulitettuja” jump-
pakeppejä seurakunta myy 
Yhteisvastuun hyväksi. 
Keppien ”sukitustalkoisiin” 
voi osallistua kutomalla tai 
virkkaamalla 1,5 metrin mit-
taisia pötköjä. Lankoja voi 
hakea diakoniatoimistolta.

Vanhus- ja Vammaisneuvoston uusi puheenjohtaja Helee-
na Talala Seniorimessuilla vuonna 2019 Sammelvuo -sa-
lissa. 


