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*Rela Tabs + D sisältää maitohappobakteerin lisäksi D-vitamiinia,

joka edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.MAITOHAPPOBAKTEERI. KOKO PERHEELLE.

Vahvaa

vastustus-

kykyä
* 

LIITY

RELA-

KLUBIIN!

relaklubi.fi

Kampanjapakkauksessa

NYT 33 % ENEMMÄN!

PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14

www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

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

MAITOHAPPOBAKTEERI. KOKO PERHEELLE.
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kykyä* 
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RELA-
KLUBIIN!

relaklubi.fi

Kampanjapakkauksessa
NYT 33 % ENEMMÄN!

rela tabs 30+10 tabl.

15,90€
(norm. 17,73 €/30 tabl.)

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

MAITOHAPPOBAKTEERI. KOKO PERHEELLE.
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LIITY

RELA-
KLUBIIN!

relaklubi.fi

Kampanjapakkauksessa
NYT 33 % ENEMMÄN!

Tarjoushinta on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää.

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

1-.

Jämäkät denim-työhousut, jotka valmistettu kor-
kealaatuisesta puuvillan ja elastaanin sekoituk-
sesta. Housuissa työkalulenkit, nivelmittataskut, 
vahvistetut polvet ja irrotettavat riipputaskut.
Koot: C50, C52 ja C54

Työkalu- ja Tarvikesarja 
MakiTa 227-osainen P-90532

HousuT DunDerDon DW101805 
sTreTcH DeniMi MusTa 

RAJOITETTU ERÄ!69-.

99-.

Laaja työkalu- ja tarvikesarja, joka toimii lois-
tavana käden jatkeena esimerkiksi autotallis-
sa. Sarja sisältää kaksi räikkää, lenkkiavaimet, 
hylsyt, nivelkappaleita räikälle, paljon 
ruuvauskärkiä sekä kuusiokoloavainsarjan.

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

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.

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

Volvo V70 2,4 bens, vm. 
2002, huoltokirja, ilmastoin-
ti, HYVÄSSÄ KUNNOSSA, aj. 
386 600 km.   
 2350 €

Nissan Qashgai 1,5 cdi 
vm. 2010 SIISTI, ajettu 
VAIN 201 500 km, huolto-
kirja, kahdet renkaat.    
 5950 €

Toyota Carina E XLI 1,6 
bens. vm. 1995 HYVÄ VAN-
HUS, kahdet renkaat, kats. 
6/20, aj. 378 000 km.  
 1200 €

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

Uunifeta- 
kanapasta

KATSO RESEPTI:
k-supermarket.fi tai  

 K-Ruoka-sovellus

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

-17%
Plussa-kortilla659

kg

Ilman Plussa-korttia 7,95 kg

NaaPurIN MaalaIskaNa

kanan  
paistileikkeet
n. 580-630 g

799
kpl

ClassIC PIzza

Bake home
385-405 g  
(19,73-20,75/kg)

Calinda mansikka
900 g (7,77/kg) espanja

1.-kpl

499

PIngvIInI

keksi, sydän  
tai topgun  
jäätelÖtuutit
100-142 g (7,04-10,00/kg) 
Rajoitus 10 kpl/talous

atrIa

kanan ohuet  
fileeleikkeet
480-600 g (8,32-10,40/kg)

tulppaani
25 kpl, suomi

999
kimppu

Tavallista parempaa 

talviRuokaa
-20-40%

Plussa-kortilla

Ras

Ilman Plussa-korttia 6,45 rs (10,75-13,44/kg)

Ilman Plussa-korttia  
1,25-1,69 kpl (11,79-12,50/kg)

-22%
Plussa-kortilla

SUOMI

699
ltk

995
kg

Voimassa TO-LA 18.-20.2.
1295

kg

Voimassa TO-LA 18.-20.2.

to ja pe eRät! 
sake sushin 
tuotteita!

k-ruokaMestarIN

paRempi naudan  
jauheliha 
10%

SUOMI

tarJoukset VoIMassa to-su 18.-21.2. elleI toIsIN MaINIta

995
kg

hätälä 
tuoRe Ruodoton 
lohifilee 
vakuumipakattu, C-leikattu 
kasvatettu, noRja
Rajoitus 2 pkt/talous

eRä

Ruodoton

179
Ras

vihReä  
Rypäle
500 g ( 3,58/kg)
etelä-afRikka

tuoRe 
suomalainen 
made
suomi, säävaRaus

eRä

SUOMI

kauden 
kala

PekaN leIPä 
ChiaBatta 
280 g (3,53/kg)

099
kpl

Puikkarin allasosaston ja kuntosalin 

AUKIOLOAJAT 1.9.2020 ALK.
ma - ke 12.00 - 20.00
ti ja to 06.15 - 20.00
pe - su 12.00 - 18.00

Tervetuloa!

pudasjarvi.fi /puikkari

PUIKKARI

Puikkarin allasosaston ja kuntosalin 

AUKIOLOAJAT 1.9.2020 ALK.
ma - ke 12.00 - 20.00
ti ja to 06.15 - 20.00
pe - su 12.00 - 18.00

Tervetuloa!

pudasjarvi.fi /puikkari

PUIKKARI
Puikkarin allasosasto on avoinna 
14.3.2021 saakka seuraavasti:
Ma-to 12–20
Pe-su 12–18
Ti 16.3. alkaen tiistait ja torstait avoinna klo 6.15–20

Vauvauinnit aloitetaan alkaen la 20.2.2021 klo 
11.00–11.30.

Tervetuloa!

SYÖTETALVINENTALVINEN

Pudasjärvi-lehden 
teemana to 4.3.2021

VARAA 

ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSA!
Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä 

maanantaina 1.3.2021 mennessä.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sanajumalanpalvelus YouTube-kanavalla su 21.2. kello 10 
toimittaa Eva-Maria Mustonen, avustaa Jari Valkonen, kant-
torina Keijo Piirainen. 
Lapsiparkki pe 19.2. 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. 
Kirkkomuskari seurakunnan YouTube-kanavalla ke 24.2. 
kello 10.  
Rippikoulun leiripäivät Talvi-ryhmä 20.2. ja Muut-ryhmä 
27.2. kello 10–13 etänä Teamsissä. Rippikoululaisille ja huol-
tajalle on lähetetty asiaan liittyen tekstiviesti. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.  
Ystävän kammari seurakunnan YouTube-kanavalla to 
25.2. kello 12. 
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 tilauk-
set välitetään keskusrekisteriin.   
Vihitty: Topias Antero Parkkila ja Emmi Mirjami Illikainen 
Haudattu: Elma Vappu Alatalo 100 v, Hugo Tuomas Perä 89 
v, Fanni Katariina Repola 85 v, Eino Aleksanteri Parkkila 81 
v, Viljo Antero Paasovaara 79 v, Martti Kalevi Hyttinen 62 v. 

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi 28.2.2021 saakka vain YouTuben 

välityksellä ilman läsnä olevaa seurakuntaa.  

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Rakkaamme

Elma Vappu
ALATALO
o.s. Sutinen 
s. 31.8.1920 Puolanka
k. 7.1.2021 Puolanka

Syvästi kaivaten ja kaikesta kiittäen

Jaakko ja Pirjo
Timo ja Sanna
Siskojen ja veljien lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Vei kotiin herra jo uupuneen,
elon pitkän kulkea antoi.
Otti syliinsä vanhan ja väsyneen,
hänet rauhan rantahan kantoi.

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Fanni Katariina 
(Kaarina)
REPOLA
o.s. Nyman 
s. 24.10.1935 Pudasjärvi
k. 25.1.2021 Pudasjärvi

Ei elämä lopu kuolemaan 
vaan vaihtuu uuteen, parempaan.

Kaipauksella muistaen
Birgitta perh.
Pentti perh.
Esa
Sisaret perh.
muut sukulaiset ja tuttavat

Heittäkää varoen arkulle multaa
siellä on mummu, siellä on kultaa.
Lastenlapset perh.

Siunaus toimitettu 12.2.2021 läheisten läsnäollessa.
Kiitos Kurenkartanon henkilökunnalle äidin hyvästä hoidosta.

Lämmin kiitos osanotosta.

Tällä viikolla alkaa kristikunnassa suuri 
paasto. Paastomatkan määränpäänä on 
pääsiäinen. (ING)

Nyt on aika uudistaa ja elvyttää suhde 
Jumalaan, omaan itseensä, toisiin ihmisiin 
ja elinympäristöön. Kaikki näitä suhteita 
tulee hoitaa, jotta elämämme olisi koko-
naisvaltaisesti kunnossa. 

Pandemian aikana sekä itsestä että 
toisista huolehtiminen on erityisen tär-
keää. Fyysisen terveyden varjelemisen li-
säksi tarvitaan myös sielun terveydestä 
huolehtimista. Tässä voimme auttaa it-
seämme ja toinen toisiamme.

Paastossa on kyse myönteisestä mah-
dollisuudesta vahvistaa elämän valoisia 
puolia. Paasto ei ole kärsimystä ja epä-
mukavuutta vaan oleelliseen keskittymis-
tä, elämän tarkoituksen kirkastamista. 

Paasto parhaimmillaan ja terveimmil-
lään auttaa vapautumaan minäkeskeises-

tä elämän asenteesta. Tällöin ihminen ky-
kenee avautumaan Kristukselle ja toisille 
ihmisille. Kyse on kalliin ”helmen” löytä-
misestä. Suotta ei paastoa meidän orto-
doksien parissa kutsuta sielun kevääksi. 

Kirkon elämä korona-aikana 
Iloitsemme siitä, että kirkollinen elämä 
on nyt avoimempaa kuin viime keväänä, 
jolloin lähes kaikki seurakuntien toimin-
ta tapahtui suljetuin ovin. Nyt on mah-
dollista osallistua pyhään ehtoolliseen, ja 
pienet kokoontumiset ovat mahdollisia 
turvamääräysten puitteissa. Koronaroko-
tetta jaetaan parhaillaan eri ihmisryhmil-
le, kullekin vuorollaan. Tilanne on kaiken 
kaikkiaan toiveikas. 

Monet ihmiset kaipaavat jumalan-
palvelusta ja kirkkoyhteisön elämää eri-
tyisesti näin paastokevään koittaessa. 
Kirkko vastaa tähän tarpeeseen mahdol-

lisuuksien mukaan. Päätämme säännölli-
sin väliajoin päivittyvien viranomaisoh-
jeitten pohjalta, mitä uutta voimme tuoda 
seurakuntaelämäämme. Kirkon ovia ava-
taan tilanteen sallimalla tavalla. 

Eristyneisyys aiheuttaa kärsimystä 
monille. Jos tunnet yksinäisen ihmisen, 
ota häneen yhteyttä. Pienillä eleillä saat-
taa olla kauaskantoinen merkitys. Kun 
löydät lähimmäisesi, löydät myös Kris-
tuksen.

Nyt kohti kevättä  
ja pääsiäistä!

Kirkkoherra 
Marko Patronen
Oulun ortodoksinen 
seurakunta

Paasto ja korona

Pudasjärven kunnallisen keskikoulun op-
pilaat ryhmittyivät käytävälle aamuhar-
tauteen. Kaikilla oli virsikirjat ja odotim-
me, että hartaudenpitovuorossa oleva 
voimistelunopettaja Armi Pulkkinen il-
moittaa virren. Korokkeelle nousikin 
edellisenä kesänä työnsä aloittanut kant-
tori Mauno Heikkilä.  Virttä ei ilmoitettu, 
kanttori alkoi veisata virttä, jonka sanat 
ja sävel kiirivät käytävän perälle. ”Rakkau-
den, armon lähde Jeesus ompi pohjaton!”

Kanttorilla oli mahtava veisuuääni ja 
kun hän lauloi, hän artikuloi, niin että sa-
noista sai selvää. Me emme laulaneet, 
vain kuuntelimme. ”Minkä tähden kaiken 
vaivan Jeesus kärsinyt on niin? Rakkaudes-
tansa aivan meihin kurjiin syntisiin.” ”Mik-
si tuskan kalvaa annat sieluas, sä syntinen? 
Miksi syntein taakkaa kannat? Katso, Kris-
tus kantoi sen. Sovitusta saarnatahan, roh-
kaistu siis uskomahan anteeksanto syntien” 
”Armo kuuluu sulle juuri, sulle, raukka kur-

jinkin… Kaikkein synnit Jeesus kantoi..”
Puristin virsikirjaa ja purin hammasta, 

jotta itku ei tulisi kyyneleiksi, pojat voi-
sivat nähdä ja joutuisin naurunalaiseksi. 
Virren sanat ja sävel sattuivat sydämeen: 
onko Jeesus sovittanut minunkin syntini? 
Ovatko ne nyt anteeksi? Mitä minun pi-
täisi tehdä?

Sain kohta vastauksen paastoaamun 
kysymyksiini, kun kaksi koulutoveria-
ni laski kätensä hartioilleni. He sanoivat: 
”Kaikki syntisi ovat anteeksiannetut Jeesuk-
sen nimessä ja veressä.”

Se ei ollut vain ihmisen sana vaan 
se oli Jumalan anteeksianto, se mikä oli 
päästetty maan päällä, oli päästetty tai-
vaassa.

Paastomuistosta on kulunut aikaa 60 
vuotta. Rakennus, jonka käytävällä sei-
soin, on hajotettu maan tasalle. Moni asia 
on muuttunut. Mutta kuulemani anteek-
siantamuksen sanoma ei unohdu kos-

kaan.
Se ei olekaan muuttunut. Vanhat, ko-

keneet kristityt sanoivat usein kiusaus-
ten ja taistelujen keskellä, että on tärkeää 
muistaa, mistä ja miten on saatu ja käsi-
tetty ”henki ja elämä.”

Jumalan valtakunta on yhä armon val-
takunta. Se tarkoittaa, että ”armo kuuluu 
sulle juuri”, se kuuluu kaikille armoa kai-
paaville. Juuri sinulle, joka et saa anovaan 
katseeseesi vastausta maskien takaa, si-
nua katsoo syntiesi sovittaja, katsoo sil-
miin ja kuulet sanoman: ”Rohkaistu siis 
uskomahan anteeksanto syntien”; usko an-
teeksi syntisi ja matkanvikasi Jeesuksen 
nimessä ja veressä!

Koet ihmeen, josta van-
hat lauloivat: ”On joulu kes-
kellä paastoa ja suvi talvella.”

Erkki Piri
rovasti

Paastomuistoja - elettiin paastonaikaa

Maija-Liisa Sänkiaholta Pientarinoita -kirja
Harrastetaiteilija Maija-Lii-
sa Sänkiaho julkaisi tam-
mi-helmikuun vaihteessa 
Pientarinoita omakustanne-
kirjan. Pientarinoita on va-
kavaa ja hauskaa, ajatus-
virtamaista persoonallista 
kerrontaa, tarinoita ja tuo-
kiokuvia elämän eri alueilta. 

-Aloitin kirjoittamaan 
pienillä runoilla kuin ihan 
sattumalta. Jatkoin kirjoit-
tamista kotona, kun oli va-
paata aikaa iäkkään äidin 
omaishoitajana toimiessa-
ni. Pikkuhiljaa tarinoita ker-
tyi niin paljon, että päätin 
ne koota yksien kansien vä-
liin, kertoi Sänkiaho. Tam-
pereella, Mediapinta kirja-

kustantamossa painetussa 
kirjassa on 142 sivua. Kirjoja 
on ostettavissa Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja Kukka 
Ky Pihlajalla ja Hautaus- ja 
kukkapalvelu Räisäsellä.

Aiemmin Sänkiaho on 
julkaissut kaksi runokirjaa. 
Hänellä on myös ollut usei-
ta taidenäyttelyjä Oulun 
seudulla sekä kaksi eri ker-
taa Pudasjärven kirjastolla.

Maija-Liisa Sänkiahon 
uusimmassa kirjassa on 
pientarinoita elämän eri 

alueilta.
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Emmi 
possun 

laihdutus-
kuuri

Emmi possu odottaa,
kohta puhelin kai pirahtaa.
Jipijee nyt se soi,
Taavi possu huutaa moi.
Innoissani korvallista raavin,
kun  kuulen äänen rakkaan Taavin.
Mitä kuuluu:  Taavi utelee,

Sisko Illikainen

Emmi innoissaan taas huutelee:
Minulla monta asiaa on iloista,
olen päässyt eroon liikakiloista.
Voit ottaa minut pyöräntarakalle,
ei keikkaa pyörä, en jää pyörän alle.
Taavi sanoo: nyt satun joutamaan,
tulen Emmi rakas sinut noutamaan.

Pudasjärven kaupunki osal-
listui keskiviikkona 3.2. Vir-
tuaalisille Yrityspäiville, joka 
on Suomen suurin korkea-
kouluopiskelijoiden kontakti- ja 
rekrytointitapahtuma. Poikke-
ustilanteen vuoksi tämän vuo-
den Yrityspäivät, jotka ovat 
perinteisesti olleet Tampereen 
yliopiston Hervannan kampuk-
sella, järjestettiin virtuaalisesti. 

Pudasjärven kaupungin 
messuosasto oli pystytetty kau-
pungintalon Otava-saliin. Mes-
suosastolla oli ohjelmaa koko 
päivän ajan ja se välitettiin Mi-
crosoft Teams-alustan kautta 
messukävijöille. 

Yrityspäivistä oli monipuo-
linen juttu jo 4.2. lehdessä. Pa-
neelien antia ei saatu juttuun 
mukaan, joten niiltä osin vie-
lä julkaistaan mukavaa ja ajan-
kohtaista tietoa, jota välitettiin 
Pudasjärvestä ympäri Suomea. 

”Yrittäjyys – etätyö ja kan-
sainvälisyys”. Esiintyjinä oli-
vat arkkitehtiyrittäjä Asko Lax 
ja Kontion liiketoimintajohta-
ja Hanna Haipus. Paneelin ve-
täjä Pudasjärven Kehityksen 
toimitusjohtaja Sari Turtiainen 
kertoi keskustelussa nostetun 
esille koko kaupungin kattava 
valokuituverkosto ja sen kaut-
ta erinomaiset etätyömahdol-

lisuudet Pudasjärvellä. Kau-
punki tarjoaa mahdollisuuksia 
erityisesti luovien alojen osaa-
jille.

Hanna Haipus vakuutti, että 
Kontio pystyy tarjoamaan veto-
voimaisia tehtäviä ja kestävien 
arvojen mukaisen työympäris-
tön. Suuri joukko kontiolaisia 
työskentelee Pudasjärven pää-
konttorilla sekä tehtaalla, mut-
ta myös Oulussa ja muutamal-
la muullakin paikkakunnalla. 
Yrityksen kansainvälisen toi-
minnan ansiosta osa henkilös-
töstä työskentelee ulkomaisten 
asiakkaiden kanssa eri puolilla 
maailmaa. 

Virtuaaliset Yrityspäivät kaupungintalolla 
– paneeleista hyvää ja positiivista tietoa Pudasjärvestä

Aamun ensimmäisessä paneelissa olivat mukana Asko Lax, Sari Turtiainen ja Hanna Haipus.

”Puurakentamisen pe-
rinnöstä tulevaisuuden 
pelastajaksi”. Paneelin ve-
täjänä oli tekninen johtaja Jan-
ne Karhu. Oulun yliopistolta 
professori Janne Pihlajaniemi 
selvitti massiivipuurakenta-
mista, Metsäkeskukselta Puuta 
seinästä siltaan -hankkeen pro-
jektipäällikkö Janica Mäyrä va-
lotti hirsirakentamisen hiilija-
lanjälkeä ja Kontion tekninen 
johtaja Mikko Löf kyseli, että 
onko meillä muuta vaihtoeh-

toa, kuin puurakentaminen. 
Janica Mäyrä kertoi ra-

kennuksien ja rakentamisen 
tuottavan noin kolmannek-
sen Suomen kasvihuonekaasu-
päästöistä. Rakentamisen pääs-
töjen vähentämisellä onkin 
merkitystä ilmastonmuutok-
sen hillitsemisessä. Puu hyö-
dyntää kasvaessaan ilman hii-
lidioksidia, joka varastoituu 
puuhun. Puiset rakenteet ja ra-
kennukset toimivat pitkäaikai-
sina hiilivarastoina koko niiden 

elinkaaren ajan. 
Hiilijalanjälki kuvaa kuin-

ka paljon kasvihuonekaasu-
päästöjä rakennus aiheuttaa 
koko elinkaaren aikana, aina 
raaka-aineiden hankinnasta ja 
valmistuksesta rakennuksen 
purkamiseen saakka. Hiilikä-
denjälki kuvaa rakennuksen 
myönteisiä ilmastovaikutuk-
sia. Hirsitaloilla on merkittä-
vä hiilikädenjälki puurakentei-
siin sitoutuneen hiilivaraston 
takia. Rakennustyyppikohtaiset 

raja-arvot tulevat ohjaamaan 
rakentamista lainsäädännöllä 
vuoteen 2025 mennessä. Val-
mistautuminen muutokseen 
on hyvä aloittaa jo nyt!

Metsien puuston määrä on 
kasvanut viimeiset 50 vuot-
ta. Suomessa metsät kasvavat 
vuodessa 108 miljoonaa kuu-
tiometriä vuodessa. Metsien 
käyttö on selkeästi vähäisem-
pi kuin vuotuinen kasvu, joten 
Suomen metsät toimivat hiili-
nieluina. Kestävä metsänhoi-

to on oikea tapa lisätä metsän 
kasvua ja hiilensidontaa. Met-
sää tulisikin käyttää pitkäikäi-
siin kestäviin puutuotteisiin, 
kuten hirsirakentamiseen jot-
ta puuhun sitoutunut hiili py-
syy pois ilmakehästä mahdolli-
simman pitkään.

Puuta seinästä siltaan 
-hankkeen projektipääl-

likkö Janica Mäyrä valotti 
hirsirakentamisen hiilija-

lanjälkeä.

”Suomen eteläisin tuntu-
rialue kutsuu sinut ihmei-
den äärelle” paneelin veti 
Syötteen matkailuyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Min-
na Hirvonen. Aihetta valot-
tivat yrittäjä Mari Kälkäjä 
Pytky Café & Parttio Bistros-
ta, Syötteen Keskusvaraamos-
ta kohdevastaava Tiina Saare-
la, Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
yrittäjä Heidi Terentjeff-Jau-
rakkajärvi ja Pudasjärven Ke-

Heidi Terentjeff-Jaurakka-
järvi oli estynyt tulemasta 
paikalle. Hänen kirjallinen 
esityksensä tuotiin esille 
paneelissa. 

voinut jättää käyttämättä. Ol-
laan veljeni Mikon kanssa saa-
tu seurata omia vanhempia si-
vusta ja nähty sekä hyviä että 
huonoja hetkiä. 

Viime juhannuksena käyn-
nistettiin ensimmäinen Bike 
Park kesä ja kesätoiminta 
omalta osaltamme. Meillä oli 
ja on vahva usko kotimaan 
matkailuun sekä Syötteen 
alueeseen.

Korona iski meihin lujaa 
viime maaliskuussa. Tämän 
johdosta tietyt investoinnit lai-
tettiin jäihin, mutta niitä val-
mistellaan niin, että kun tilan-
ne on hyvä, näytetään vihreää 

valoa. Tämä kuluva talvikausi 
on onneksi ollut todella hyvä. 
Työntekijöitä on rekrytty en-
tiseen malliin. Korona vai-
kuttaa meillä lähes kaikkeen 
mitä tehdään tällä hetkellä, 
mutta ei pelkästään negatii-
visesti. Ollaan jouduttu miet-
timään omaa toimintamme ja 
kehittämään palveluja tehok-
kaammaksi ja viemään tiettyjä 
asioita nettiin. Moni asia hoi-
tui koronan takia positiivises-
ti nopeammalla aikataululla. 

Näemme kotimaan mat-
kailun nousevana asiana. Us-
kotaan, että koronan myö-
tä suomalaiset ovat löytäneet 

kotimaanmatkailun. Vaikka 
rajat aukeaisivat ja maailman 
tilanne helpottuu, niin usko-
taan, että kotimaanmatkai-
lu pärjää kilpailussa. Moni on 
löytänyt kotimaan mahdolli-
suudet! Syöte on monipuoli-
nen ja uskomattoman hieno 
alue. Täällä viihtyy sekä mei-
dän vieraat, että me työnte-
kijät itse. Olemme miettineet, 
mikä meidät erottaa muista; 
olemme ns aito hiihtokeskus. 
Meille tullaan laskemaan ja 
urheilemaan, ei niinkään viet-
tämään viihdepuolta. Tarjo-
amme vieraille puitteet onnis-
tuneeseen lomaan!

Matkailupanelisteina olivat Tiina Saarela, Minna Hirvonen, Mari Kälkäjä ja Jukka Koutaniemi. 

hityksestä matkailun yrityske-
hittäjä Jukka Koutaniemi. 

Panelistit olivat yksimieli-
siä siitä, että luonto vetää mat-
kailijoita Syötteelle. Samoin 
kuin hyvä sijainti sekä pie-
nuus/kompaktius. Meillä ei 
massaturismia, eikä ketjuyri-
tyksiä. Meidän useat yrityk-
set ovat paikallisia ja perheo-
misteisia. 

Pohjois-Pohjanmaan mat-
kailulukuja käytin pikaisesti 
läpi. P-Pohjanmaa on pärjän-
nyt luvuissa mukavasti Kai-
nuun ohella. Toki miinuksia 
on ollut kansainvälisissä asi-
akkaissa, mutta kotimaiset 
asiakkaat löysivät Syötteen. 
Kansallispuiston kävijämää-
rät nousivat 47 prosenttia ja 
retkeilijät olivat alueella siis-
tisti. 

Yrityskehittäjä Jukka Kou-
taniemen työ viime vuonna 
ja mahdollisesti vielä tänä-
kin vuonna on auttaa yrittä-
jiä esimerkiksi koronatukiha-
kemusten teossa, mutta myös 
kysyä kuulumisia ja tukea tätä 
kautta. 

Yrittäjäksi alkaminen niin 
Heidi Terentjeff-Jaurakkajär-
vellä kuin Mari Kälkäjälläkin 
oli tullut aika luonnostaan. 
Toki tiettyjä mietteitäkin oli 
ja piti käydä läpi ennen aloi-
tusta. 

Vahvuuksia niin kotimaan 
kuin KV-matkailun osalta on 
tietysti luonto, pienuus/kom-
paktius ja sitä kautta terveys-
turvallisuus. Mutta myös se, 
että meidän alueella ei ole lu-
mivyöryvaaraa. 

Tiina Saarela kertoi, että 
asiakkaat tietävät jo tänä päi-
vänä paljon entuudestaan ja 
kysymykset ovat aika yksi-
tyiskohtaisiakin. Asiakkaat 
ovat laatu- ja hintatietoisia, 
kyselevät palveluista. 

Panelisti Heidi Terent-
jeff-Jaurakkajärvi kertoi toi-
mineensa Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen perheyrittäjänä 
pari vuotta. Veri ja sydän ve-
tää tähän hommaan. Yrittä-
jäksi ryhtyminen mietitytti 
toki, mutta kiinnostus kehit-
tää Iso-Syötettä on niin suu-
ri, ettei tämmöistä tilaisuutta 

OSTAMME KULTAA, HOPEAA 
vanhoja kolikoita/seteleitä, Arabia- ja
Iittala-astiastot, öljyvärimaalaukset/taulut, 
kellot & kuolinpesät, kysy tarjous!

Liikkuvat arvokulta ostopisteet ympäri Suomen. 
Löydät meidät ostoautosta. Tervetuloa
peremmälle ilman ajanvarausta klo 10–17!

TI 23.2. PUDASJÄRVI,
    K-Supermarket

www.arvokulta.fi – todennäköisesti aina paras hinta

KOTIKÄYNNIT 044 347 2332
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Kyläneuvosto aloitti uuden vuoden
Helmikuun 10. päivän iltana 
kokoontui Pudasjärven Ky-
läneuvosto vuoden ensim-
mäiseen kuulumisten vaih-
toon. Kokous toteutettiin 
Teamsin välityksellä. 

Kyläkuulumiset ovat 
näissä kokoontumisissa pää-
painona, mutta kaupungin 
yleiset asiat tulevat myös 
esille. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen avasi kokouksen 
kertomalla tämänhetkiset 
kuulumiset. Talouden tasa-
painotusohjelma on saatu 
valmiiksi ja korona on työl-
listänyt kuluneen talven ai-
kana erityisen paljon kau-
pungin henkilöstöä. Niin 
Pudasjärvellä kuin muualla-
kin odotetaan jo kovasti nor-
maaliin arkeen siirtymistä. 

Palvelusuunnittelija Si-
nikka Mosorin toimi ko-
kouksen puheenjohtajana ja 
kirjasi esille tulleita asioita 
muistiin.

Kaupungin uudet 
linjaukset
Pudasjärven kaupungin joh-
toryhmä linjasi kokoukses-
saan 10.2. kaupunkikohtai-
sia rajoituksia, joissa saatiin 
hieman lievennyksiä, joten 
jotakin valoa näyttäisi ole-
van kevään myötä tulossa.

Puikkarin allas- ja sau-
naosaston ovet avautuivat 
yleisölle 15.2. ja samalla päi-
vämäärällä myös kansalai-
sopiston lähiopetus käyn-
nistyi niiltä osin, kuin se on 
turvallista koronarajoitusten 
puitteissa.

Kaupungintalon asiakas-
palvelupiste toimii myös 
normaalisti ja yhdistykset 
sekä järjestöt voivat jälleen 
varata neuvottelutiloja Otso 

ja Otava omia kokouksiaan 
varten. Huomioitavaa on, 
että tilojen henkilökapasi-
teetti on puolitettu.

Kaupungintalolla py-
ritään asioimaan edelleen 
ajanvarauksella ja annettuja 
ohjeita tulee noudattaa. 

Nämä linjaukset ovat 
voimassa toistaiseksi.

Järjestöyhdyshenkilö Si-
nikka Mosorin mainitsi 
omassa osuudessaan kehit-
tämis- ja toimintatukihaun 
päättyneen, mutta hänellä ei 
ollut vielä tarkempia tieto-
ja hakijamääristä. Puhelui-
ta ja kyselyitä on yhdistys-
toimijoilta tullut paljon sekä 
hakuun liittyvissä asioissa 
että vinkkinä, miten joitakin 
asioita voisi viedä eteenpäin 
ja kenen vastuualueeseen se 
liitettäisiin.

Mosorin toimii yhdes-
sä yhdistysagentin kanssa 
linkkinä yhdistystoimijoi-
den ja kaupungin välillä.

Tieavustuksien  
uudistuminen
Kaupungin tekninen johta-
ja Janne Karhu sekä yhdys-
kuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen esittelivät 
syksyllä 2020 valtuuston hy-
väksymiä yksityistiekäytän-
töjä ja yksityistieavustuksia.

Uusi yksityistielaki on ol-
lut voimassa kaksi vuotta, 
jossa tielautakuntien tehtä-
vät ovat siirtyneet pääsään-
töisesti maanmittauslaitok-
selle. Yksityisteiden osalta 
tienpitovelvollisuus kuuluu 
lähtökohtaisesti tiekunnal-
le ja yksityistien osakkail-
le. Yksityistie tieosakkaiden 
on pidettävä tie osakkaiden 
oman liikenteen edellyttä-
mässä kunnossa. Tieosak-

kaat päättävät itse myös tien 
kunnossapitotasosta.

Pudasjärven kaupunki 
myöntää kunnossapitoavus-
tusta yksityistiekäytäntöjen 
ehdot täyttäville yksityis-
teille, sopimusteille ja omille 
teille. Avustuksen ehtona on 
mm. se että tien varrella on 
vähintään yksi vakituisesti 
sekä ympärivuotisesti asut-
tu kiinteistö josta makse-
taan vakituisen asumuksen 
kiinteistöveroa sekä ainakin 
yksi asukas on kirjoilla Pu-
dasjärvellä. 

Kaupunki avustaa myös 
yksityisteiden rakenta-
mista ja perusparannuk-
sia. Tiekunnan päätöksellä 
on mahdollista hakea ensin 
kaupungilta suunnittelua-
vustusta. Rakentamisavus-
tushakemuksen ehtona on, 
että tien käyttö palvelee va-
kituisesti ja ympärivuoti-
sesti asuttujen kiinteistöjen 
liikkumistarpeita sekä yk-
sityistiekunta on saanut ra-
kentamiseen tai peruspa-
rantamiseen aikaisemmin 
hakemansa valtionavustuk-

sen. Kaupunki avustaa eh-
dot täyttäviä hankkeita 15 
prosentilla. Valtion avustuk-
sen myöntämisessä nouda-
tetaan valtionavustuslakia 
ja yksityistielakia. ELY-kes-
kuksen harkinnassa on 
avustettavien kohteiden va-
linta ja avustuksen suuruus.

Yksityisteiden kunnossa-
pitoavustuksien hakukier-
ros avataan kevään 2021 ai-
kana. Hakemukset tulee 
toimittaa kaupungille kesä-
kuun loppuun mennessä. 
Hakukierroksen alkamises-
ta tiedotetaan paikallisleh-
dissä ja kaupungin netti-
sivuilla.

Yksityiskohtaisempia 
tietoja antaa yhdyskunta-
tekniikan päällikkö Pekka 
Pitkänen. Tiedot avustuk-
sista ja niiden ehdoista löy-
tyvät myös kaupungin net-
tisivuilta https://www.
pudasjarvi.fi/asukkaille/
yleiset-alueet-ja-liikenne-
vaylat/liikennevaylat

Yhdistysten  
kuulumisia
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
Jukka Koutaniemi kertoi mu-
kavia uutisia kyläkierroksil-
ta. Kylä lähtee -kampanjaan 
on tullut uusia kyliä mukaan. 

Pudasjärven Kehitys on 
mukana Rannikolta tun-
tureille -hankkeessa, jos-
sa haastetaan paikkakunnan 
kyliä nostamaan esille oman 
kylän tapahtumia erilaisten 
teemojen merkeissä. Hanke 
kestää vuoden 2021 loppuun 
saakka ja koko ajan otetaan 
ideoita vastaan.

Hankkeeseen haetaan ky-
lätoimijoita, yrityksiä ja yh-
distyksiä esimerkiksi ruo-
kamatkailun, kulttuurin, 
pyöräilyn, hyvinvoinnin, va-
lokuvauksen, erilaisten luon-
tokohteiden ja minkä tahan-
sa muun oman kylän teeman 
mukaisella ohjelmalla.

SPR:n Pudasjärven osas-
to haastaa kyläyhdistyksiä 

mukaan VAPEPA:n vapaa-
ehtoiseen toimintaan, jotta 
joka puolelle pitäjää saatai-
siin partioita kokoon pikai-
sella hälytyksellä.

Kyläyhdistysten kuulu-
misia saatiin kolmeltatois-
ta kylältä. Päällimmäisenä 
oli pandemian aiheuttamat 
vaikeudet kokoontumisille 
ja tapahtumien järjestämisil-
le. Kuitenkin kaikilla kylillä 
oli jotakin uutta tapahtunut 
ja esimerkiksi kaupungin 
myöntämillä avustuksilla on 
voitu toteuttaa erilaisia han-
kintoja tai rakennusprojek-
teja. 

Myös nuoret ovat palan-
neet juurilleen elävöittämään 
ja tuomaan uutta henkeä ky-
liin.

Kyläkuulumisten jälkeen 
kaupunginjohtaja otti vielä 
kantaa esitettyyn kyläkyltti-
asiaan ja lupasi viedä asiaa 
eteenpäin.

Terttu Salmi

Sarakylä toimii positiivisena esimerkkinä nuorten paluumuuttamisesta kotikylälle ja osal-
listumisesta kylän elinvoimaisuuden ylläpitämiseen sekä kyläseuran toimintaan.  

Tekninen johtaja Janne Kar-
hu antoi tiivistetyn tietois-
kun tieavustuksien uudis-
tumisesta ja muutoksista.

Futsal yhä koronatauolla
Kurenpojat varmisti Kakkosen voiton 
Kurenpoikien miesten edus-
tusjoukkue nousi viime ke-
väänä futsalissa Suomen 
kolmanneksi korkeimmal-
le sarjatasolle eli Kakkoseen. 
Kakkonen on myös korkein 
alueellisista sarjatasoista.  
Seura panosti joukkueeseen 
pestaamalla valmentajaksi 
Futsal-Ykkösessä Tervareita 
edellisellä kaudella valmen-
taneen Ville Hirvelän. Val-
mentajan lisäksi Kurenpojat 
sai muutaman pelaajankin 
oululaisjoukkueista.  

Lokakuussa alkanut Kak-
konen lähti Kurenpojilta ko-
measti käyntiin. Kotiavaus 
tuotti heti 8-4 voiton ou-
lulaisesta Pulevard Citys-
tä. Vieraspeli Tervareiden 
Joga Bonitoa vastaan päät-
tyi puolestaan Kurenpojil-
le 5-0.  Seuraavaksi vastus-
tajaksi Tuomas Sammelvuo 
-salille saapui sarjaan ko-
vin odotuksin lähtenyt Hau-
Pa. HauPan odotukset eivät 
täyttyneet vaan Kurenpojat 
voitti ottelun maalein 7-4. 

Marraskuun lopussa Ku-
renpojat kohtasi sarjan kär-
kikamppailussa ilman tap-
pioita olleen FC Netsin. 
Kurenpokien kuviot toimi-
vat edelleen mallikkaasti ja 
joukkue pysyi johtoasemas-
sa koko ottelun ajan. Tulok-
sella 7-4 Kurenpojat nou-
si neljän ottelukierroksen 
jälkeen yksin sarjakärkeen 
puhtaalla pelillä.

Juuri ennen joulukuun 
alun kotipeliä tuli tieto, että 
salit pannaan kiinni ja sar-
jat tauolle koronaviruksen 
vuoksi. Tällä hetkellä junio-
rit pääsevät tietyin rajoituk-
sin harjoittelemaan, mutta 
aikuisten toiminta on koko-
naan pysähdyksissä. Kos-
ka Kurenpojat on asettanut 
tavoitteekseen nousta Kak-
kosesta valtakunnalliseen 
Ykköseen, Pudasjärven kau-
punki on antanut Kuren-
poikien miesten joukkueel-
le luvan harjoitella samoilla 
ohjeilla, jotka koskevat juni-
oreiden harjoitustoimintaa.

Sarjasta on olosuhtei-
den takia luovuttanut kolme 
joukkuetta, ja sarja päätet-
tiin pelata yksinkertaisena. 
Pistemenetyksittä pelannut 
Kurenpojat varmisti näin 
sarjan voiton, ja voi val-
mistautua nousukarsintoi-
hin. Ensin tulee pelata kar-
sintaottelu, jossa ratkotaan 
Kakkosen neljästä lohkos-
ta paras, joka etenee nousu-
karsintaan. Nousukarsinta 
pelataan Ykkösessä 9.-10.si-
jalle sijoittunutta joukkuet-
ta vastaan tämän kotikentäl-
lä. Tämän hetkinen Ykkösen 
sarjatilanne näyttää siltä, 
että karsintaottelu pelataan 
mahdollisesti Oulussa, Vaa-
sassa, Espoossa tai Turussa. 

Toivottavasti koronapan-
demia hellittää lähiaikoina 
niin, että joukkueet pääsevät 
jatkamaan sarjatoimintaa. 
Olisi todella mielenkiintois-
ta nähdä, miten Kurenpo-
jat menestyisi nousukarsin-
noissa. Ykkösen joukkueet 
saavat kuitenkin valtavan 

ison edun Kakkosen jouk-
kueisiin nähden, sillä valta-
kunnallista Ykköstä on pe-
lattu tauotta koko kauden 
ajan, kun taas Kurenpoikien 
tosikoitokset ovat kutistu-
neet neljään otteluun. 

Kurenpoikien joukkue 
vahvistui vielä siirtoikku-
nan viimeisenä päivänä 
15.2. paluun kotiseuraansa 
tekevällä Arttu Niemelällä, 
joka on kerännyt liigakoke-
mustakin sekä Ruotsista että 
Suomesta. Muitakin pelaaja-

Kurenpojat tavoittelee paikkaa valtakunnallisessa Futsal Ykkösessä

Tilanne miesten Futsal-Kakkosen pohjoislohkossa ennen 
koronataukoa:
FC Kurenpojat 4 4 0 0 27-11 12
FC Nets 3 2 0 1 19-15 6
HauPa 3 2 0 1 12-11 6
MBKU 3 1 0 2 17-12 3
Pulevard City 3 0 1 2 15-25 1
Tervarit /Joga Bonito 4 0 1 3  9-25 1
FC Kemi suljettiin sarjasta

siirtoja viriteltiin, mutta ne 
kariutuivat viime metreil-
lä seurojen oikeuteen pitää 
pelaajat itsellään avoimen 
siirtokauden ulkopuolella. 

Valmentaja Hirvelä luottaa 
kuitenkin nykyiseen jouk-
kueeseensa, ja toiveena on 
saada nyt harjoitusotteluita 
alle ennen karsintoja. TN
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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 19.-20.2. ma-ti 22.-23.2. ke-to 24.-25.2.

1000

349

490

199

pkt

099
kpl

levy

499
ras

249
ras

795
kg

250

1195
kg

169
pss

199
pss

100
kg

595

2 pkt/talous

100

kg

pkt

395
kg

499

199
pkt

tanko

795

kg

099
pss

pss100

pkt

2 pss/talous

kg

2 kpl

2 kg/talous

3 kg/talous

pkt

695
kg

rajoitettu  erä
2 kalaa/talous

295
ltk

pyyntivaraus

100

189
pkt

199
prk

199

349

3 pkt

kg

alkaen

990 1190 6990
alkaen

Atria Kunnon Arki
pussu-nauta
jauheliha
400 g

Saludo
kahvi
450 g

Tuore
tilli-
ruukku

pe-to 19.-25.2. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Kariniemen
kananpojan

sisäfileepihvit 400-500 g

Kivetön
vihreä tai tumma 

rypäle 500 g

Valio
oltermanni juustot 

250 g

maalais-
lihahyytelö

PullaPirtti
ohrarieska

3 kpl/450 g

Fazer
juustosämpylät 

5 kpl/350 g 

Navel 
appelsiini

Oman talon
jauheliha 
sika-nauta

Porsaan 
etuselkä ja 

 lapa

Atria gouter-
makkaratanko 

1,4 kg

Atria Kunnon Arki
grillinakki

280 g

Atria
herkkulenkki

450 g

Tuore
silakka
kokonainen

Hyvä 
nauta jauheliha 

rasvaa max 10%

Kinnusen Myllyn
vehnäjauho

2 kg

Bruno
mandariini

Vaasan
ruispalat

6 kpl/330 g

Atria tuore
porsaan ulkofilee

puhdistettuna, paloina

avaimenteko ja 

lukkotarvikeet

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

kenkäosastolta

PullaPirtti
hillomunkki

8 kpl/560 g

Tuore
norjan lohi
2-3 kg, kokonainen

Marabou
suklaa-
levyt
185-200 g

Myllyn Paras
kaura-
hiutale
1 kg

Eldorado
tonnikala-
palat 
vedessä tai öljyssä
185/140 g

Snadi
pillimehut
10x2 dl

Fiskars
snow xpert
lumilapio

2500

Fiskars
lumen-
työnnin

3500

Fiskars
lumikola

4995

Eldorado 
spaghetti 

500 g

liuku-
esteet
kenkiin

Liukueste
töppönen
Koot: 35-38, 39-42 
2 paria/pkt

Strollers nasta 
nilkkurit
naisten tai miesten

2400

890

1190

1990

erilaisia
novita 

lankoja

naisten
uimapukuja
damella, finnwear

paljon erilaisia

Miesten
collegehousut

Miesten
flanellipaita
hajakokoja

Miesten
uimahousut
Finnwear

Multisport
sukka
Koot: 35-38,39-42,43,46
3 paria/nippu
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Kansalaisopiston lähiopetus käynnistyi
Kansalaisopiston kevätkau-
den oli tarkoitus käynnistyä 
maanantaina 11.1., mutta lu-
kukausi alkoikin lähiopetuk-
sen täydellisellä keskeytyk-
sellä koronatilanteen vuoksi. 
Jonkin verran kursseja käyn-
nistettiin etäopetuksella sel-
laisessa opetuksessa, missä 
kurssin luonne, opettajan ja 
kurssilaisten valmiudet sekä 
tietotekniset kysymykset 
huomioon ottaen oli mah-
dollista.

Pudasjärven kaupun-
ki päivitti kaupunkikohtai-
sia rajoituksia tammikuun 
lopulla siten, että lasten ja 
nuorten eli alle 18-vuotiai-
den opiskelijoiden ryhmä-
harrastustoimintaa oltaisiin 
päästy avaamaan laajemmin 
kaupungin hallinnoimiin ti-
loihin helmikuun alusta. 
Osaa lasten ja nuorten kurs-
seista ei kuitenkaan pystytty 
käynnistämään käytännön 
syistä; vanhemmat eivät saa-
neet saattaa pieniä lapsiaan 
kurssitilaan saakka eivätkä 
jäädä odottamaan kurssipai-
kalle kurssin ajaksi. Myös-
kään kaikkien opetustilojen 
koko ei sallinut turvavälin 
huomioivaa ryhmäopetusta. 
Lähes kaikki lasten ja nuor-
ten musiikkikurssit oli kui-
tenkin mahdollista siirtää lä-
hiopetukseen.

Lähiopetusta 15.2. 
alkaen
Kaupungin johtoryhmä lin-

jaa koronarajoituksia kulloi-
senkin koronatilanteen mu-
kaisesti. Keskiviikkona 10.2. 
rajoituksia löysättiin osit-
tain. Uudet rajoitukset salli-
vat kansalaisopiston kaiken 
lähiopetuksen käynnistä-
misen rajoitusten puitteissa 
viikolla 7 eli 15.2. alkaval-
la viikolla. Kursseille ilmoit-
tautuneille kurssilaisille on 
ilmoitettu henkilökohtaises-
ti kunkin kurssin käynnis-
tymisestä. Kaikkia kursse-
ja ei todennäköisesti pystytä 
näin lyhyellä varoitusajalla 
käynnistämään. Osa opetta-
jista on sitoutunut toisaalla 
muihin tehtäviin helmikuun 
loppuun saakka, johon asti 
aiempien rajoitusten oli tar-
koitus olla voimassa. Osa 
etäopetuksena käynnisty-
neistä kursseista jatkaa mah-
dollisesti edelleen etänä.

Osa aikuisopiskelijoiden-
kin musiikin yksilötunneista 
pystyttiin järjestämään jo lu-
kukauden käynnistyessä etä-
opetuksena. Musiikin aikuis-
ten ryhmäkurssit voidaan 
aloittaa lähiopetuksena täl-
lä viikolla koronarajoitusten 
puitteissa.

Kurssit pyritään 
toteuttamaan
Kansalaisopisto pyrkii jär-
jestämään suunnitellut 
kurssit mahdollisuuksien 
mukaan. Viime syksynä 
kursseja peruuntui taval-
lista enemmän osanottajien 

vähäisyyden vuoksi, vaikka 
vähimmäisosallistujamää-
rää laskettiin seitsemästä 
viiteen ja sivukylillä viidestä 
neljään. Ilmeisesti asiakkaat 
olivat koronatilanteen vuok-
si tavallista varovaisempia 
tulemaan kursseille, vaikka 
kansalaisopiston kursseilla 
noudatettiin tiukasti kaikkia 
varotoimenpiteitä. Kevätlu-
kukaudella tavallista alem-
mat osallistujaminimit ovat 
edelleen voimassa ja kurs-
seilla noudatetaan voimas-
sa olevia koronasuosituksia.

Kurssimaksut  
kurssien päättyessä
Kansalaisopisto laskuttaa 
kurssimaksut tänä kevää-
nä koronatilanteen vuok-
si poikkeuksellisesti vas-
ta kurssien päättyessä, kun 
normaalisti kurssimaksut 
laskutetaan ilmoittautumis-
ten perusteella. Asiakkai-
den ei siis tarvitse pelätä 
sitä, että maksetulle kurssi-
maksulle ei saisi katetta tai 

Taidokkaan luokat ovat huutaneet tyhjyyttään alkuvuoden ajan, mutta täyttyvät nyt työn touhusta

kurssikertoja jouduttaisiin 
perumaan kurssimaksulas-
kun maksamisen jälkeen. 
Mikäli kurssi pystytään to-
teuttamaan suunniteltua ly-
hyempänä, huomioidaan se 
asiakkaalta laskutettavassa 
kurssimaksussa. Toki tässä-
kin tilanteessa varatut kurs-
sipaikat tulee perua toimis-
toon, mikäli ei aio kurssille 
osallistua. Jos varattua kurs-
sipaikkaa ei ole käytetty 
eikä varausta peruttu, las-
kutetaan kurssimaksu kurs-
sin toteutuneiden opetus-
tuntien mukaisena.

Koronatilanne teettää 
kansalaisopistolla valtavasti 
lisätyötä, kuten varmasti jo-
kaisella työpaikalla. Kurs-
sien siirtyminen ja mahdol-
linen peruuntuminen on 
harmillista, mutta kansalai-
sopiston henkilöstö ja opet-
tajat tekevät kaikkensa, jotta 
asiakkailla olisi mahdolli-
simman hyvät mahdolli-
suudet harrastaa ja sivistyä 
kansalaisopiston tarjoamil-

la kursseilla, jokaisen omien 
mieltymysten mukaisesti.

Turvallisuudesta 
huolehditaan
Kansalaisopiston kursseil-
le tulee osallistua ainoas-
taan terveenä. Kursseilla 
pyritään pitämään noin kah-
den metrin turvavälit. Kä-
det pestään ja desinfioidaan 
kurssille tultaessa ja siel-
tä pois lähtiessä, sekä välil-
lä tarpeen mukaan. Kasvo-
maskia tai visiiriä käyttävät 
12 vuotta täyttäneet ja sitä 
vanhemmat. Lasten ja nuor-
ten saattajat pitävät noin 
kahden metrin turvavälin 
toisiinsa ja huolehtivat, ettei 
piha-alueille synny ruuhkia. 
Lapset ja nuoret saatetaan 
harrastuspaikan ulko-ovel-
le. Muiden kuin kurssille 
osallistuvien oleskelu sisä-
tiloissa ei ole sallittua. Kurs-
sin opettaja päästää osallis-
tujat sisään ja huolehtii, että 
ulkopuolisia ei tule sisätiloi-

hin.

Kurssitoiveita  
otetaan vastaan
Kursseille voi vielä ilmoit-
tautua, vaikka kurssit olisi-
vat jo käynnistyneet. Aina 
ajantasainen kurssitarjonta 
ja ilmoittautuminen löytyy 
osoitteesta www.opistopal-
velut.fi/pudasjarvi

Kaikesta huolimatta 
olemme ryhtyneet suunnit-
telemaan Pudasjärven kan-
salaisopiston seuraavaa lu-
kuvuotta 2021-2022. Tässä 
tarvitsemme teidän kaik-
kien apua. Mieti, mille kurs-
sille juuri sinä haluaisit osal-
listua ja mitä haluaisit ensi 
lukuvuonna harrastaa. Voit 
esittää toiveesi sähköpostit-
se kansalaisopisto@pudas-
jarvi.fi tai soittamalla opis-
tolle. Näin saat omat ideasi 
ja mieltymyksesi esille seu-
raavalle lukuvuodelle.

Kansalaisopisto tiedotus 

Yhteisvastuukeräys erilaisissa raameissa
Pudasjärven seurakunnas-
sa tämän vuoden Yhteisvas-
tuukeräys toteutetaan toisen-
laisella tavalla kuin mihin 
olemme tottuneet. Lipas- ja 
ovelta ovelle kerääjiä emme 
pääse porisuttamaan, mutta 

lippaat kyllä ovat tekemässä 
omaa hiljaista työtänsä kaup-
pojen ja liikenneasemien kas-
soilla. 

Laskiaistiistaina 16.2. oli 
seurakuntatalolla perintei-
seen tapaan myynnissä her-
nekeittoa ja laskiaispullia 
sekä tämän talven hittituot-
teiksi muodostuneita, suki-
tettuja jumppakeppejä. Tuo-
tot näistä myynneistä meni 
Yhteisvastuun hyväksi.

Tänä vuonna Yhteisvas-
tuukeräyksen suojelijana toi-
mii Suomen tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö.  

Keräyspäällikkö Mar-
ko Väyrynen avasi tiistain 
myyntitapahtuman kello 
10. Asiakkaita päivän aika-
na kävi arvion mukaan noin 
70. Asiakaspalvelusta pitivät 
Markon lisäksi huolta diako-
nissa Eeva Leinonen ja diako-
ni Helena Koivukangas, sekä 
yksi vapaaehtoinen. Emänti-
nä keittiössä hääräsivät Ulla 
Salmela, Tiina Inkeroinen ja 
Anja Jussila, jotka olivat val-
mistaneet hernekeittoa 130 
litraa ja laskiaispullia oli noin 
300 kappaletta. Viiden tun-
nin aikana keitto ja pullat 
olivat loppuunmyytyjä. Yh-
teisvastuulippaaseen kilah-
ti ostosten lisäksi myös tasai-
seen tahtiin kolikoita. Tällä 
kertaa ei luonnollisesti ollut 
ruokailu- ja kahvistelumah-
dollisuutta seurakunnan ti-

loissa. 
Yhteisvastuutapahtumaa 

odotetaan joka vuosi. Tänä 
vuonna aloitettiin tällä taval-
la ja jatkoa seuraa erilaisilla 
tempauksilla, joten jokainen 
halukas pääsee kyllä omal-
la lahjoituksellansa osallistu-
maan, sillä keräysaikaa on al-
kusyksyyn saakka. 

Keräyspäällikkö oli laitta-
nut päivän tavoitteeksi 1000 
euroa, joka ylittyi pelkil-
lä myynneillä. Päivän päät-
teeksi Marko Väyrynen pää-
si nostamaan tavoitemittarin 
keräyshelmen seuraavalle ta-
solle! 

Vapaaehtoiset  
avainasemassa 
Jumppakeppien sukituksessa 
ovat vapaaehtoiset olleet ah-
kerina. Kutomalla ja virkkaa-
malla 1,40 metrin mittaista 
putkea jolla tulee harjanvar-
si / jumppakeppi sukitettua. 
Päälle kirjaillaan Yhteisvas-
tuun sydän-logo punaisella 
tai valkoisella langalla. Kudo-
tun putkilon silmukkamäärä 
on 18 ja virkatussa versiossa 
riittää 16 silmukkaa. Lanko-
ja voi hakea diakoniatoimis-
tosta tai käyttää omia jämä-
lankoja pois kuljeksimasta.  
Useat vapaaehtoiset ja eri jär-
jestöt ovat lähteneet mukaan 
tähän kampanjaan.

- Kiitos vapaaehtoisil-
le neulojille jo tässä vaihees-

sa. Ilman innokkaita vapaa-
ehtoistoimijoita, emme olisi 
saaneet tähän tapahtumaan 
värikkäitä keppejä myyntiin, 
kertoivat diakoniatyöntekijät 
Eeva ja Helena.

Yhteisvastuukeräyksen 
suojelija presidentti Sauli Nii-
nistö ja puolisonsa rouva Jen-
ni Haukio tulevat saamaan 
myös omat jumppakeppinsä! 

Tavoitteena on haastaa 
kaikki sivukylät ja niiden 
asukkaat Yhteisvastuutal-
koisiin tavoittelemaan 10 000 
euron rajapyykkiä joko neu-
lomalla, ostamalla valmii-
ta tuotteita tai lahjoituksilla. 
Tässä kyläseurat ovat vies-
tinviejinä ja aktivoijina kylä-
läisille.

Tavataan torilla!
Mikäli kokoontumisrajoituk-
set antavat mahdollisuuksia 
erilaisiin tapahtumiin, kun-
nianhimoisena tavoitteena on 
pitää kesällä toritapahtuma 
Yhteisvastuun hyväksi. Tar-
koituksena on saada vähin-
tään sata keppijumppaajaa 
kokoontumaan torille iloisen 
väristen Yhteisvastuujump-
pakeppien kanssa. Tilaisuu-
dessa tulee olemaan myös 
elävää musiikkia sekä myyn-
tikoju.

Kevätauringon lämmit-
täessä seurakuntatalon pi-
halle on suunnitteilla Mega-
seisontatörötyskeräysviikko. 

Tämän sanahirviöviikon ajan 
pihalla tulee olemaan teltta, 
jossa turvavälit huomioiden 
on lipaskerääjät päivittäin 
paikalla ja saattaapa siellä 
saada jotakin lämmintä juo-
tavaakin kiitokseksi lahjoi-

tuksesta. 
Ainakin jumppakepit 

luonnollisesti ovat myyntiar-
tikkeleina 10 euron kappale-
hintaan. 

 Terttu Salmi

Jaana Ervasti kävi osta-
massa itsellensä myös 
jumppakepin voimisteluoh-
jeineen.

Seurakunnan keittiössä emännöivät Tiina Inkeroinen, Anja 
Jussila ja Ulla Salmela.

Päivän päätteeksi keräys-
päällikkö Marko Väyrynen 
sai nostaa tavoitemittarin 
helmen seuraavalle tasolle, 
joka on 2500 euroa.

Ensimmäiset viisi asiakasta pääsivät sisälle tekemään os-
toksia. Palvelemassa etualalla Eeva Leinonen ja taustalla 
Helena Koivukangas. Pöydät notkuivat keittiön antimista.
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Sari Turtiainen:
Lähdön ja uuden äärellä  

Olen siirtymässä uusiin teh-
täviin, joten eroan Pudas-
järven Kehitys Oy:n toimi-
tusjohtajan tehtävästä 15.3. 
alkaen. Nyt on omassa työ-
elämässäni risteyskohta ja 
hetki, jolloin on hyvä kat-
sahtaa hieman taaksepäin 
ja eteenpäin. Muistelen mie-
lenkiintoista matkaani Pu-
dasjärvellä.

Matkailuinvestointien 
käynnistyminen
Kun tulin töihin elinkeino-
asiantuntijaksi Pudasjärvel-
le elokuussa 2017, oli en-
simmäisinä tehtävinäni 
Pudasjärven matkailun pui-
tesopimuksen kokoaminen 
ja elinkeino-ohjelman laati-
minen. Matkailun puiteso-
pimus tarkoitti käytännös-
sä investointikokonaisuutta, 
jonka tavoitteena oli herät-
tää Syötteen matkailukeskus 
ottamaan uusi ja selkeä kas-
vuharppaus. Suomen eteläi-
sin tunturialue oli yksinker-
taisesti saatava uudestaan 
ihmisten tietoisuuteen. Sain 
laittaa peliin kaikki neuvot-
telu- ja organisointitaitoni, 
että tähdet saatiin asettu-
maan kohdilleen ja puiteso-
pimus saatiin aikaan. Pui-
tesopimukseen sisältyi lähes 
50 miljoonan euron arvosta 
investointeja vuosille 2018-
2023. Valtaosa puitesopi-
muksen investoinneista oli 
yksityisiä ja ensimmäiset in-
vestoinnit lähtivät liikkeelle 
jo vuoden 2018 puolella.

Näkyvimpänä uudis-
tuksena oli Syötteelle nous-
sut uusi KIDE Hotelli, jonka 
myötä myös entisenä Safa-
ritalona tunnettu rakennus 
sai uuden käyttötarkoituk-
sen. Pudasjärven kaupunki 
investoi myös omalta osal-
taan Syötteelle rakennutta-

malla matkailukeskuksen 
sydämeen maailman poh-
joisimman hirsisen monitoi-
miareenan erilaisia tapahtu-
mia ja liikuntaharrastuksia 
varten. LumiAreena suun-
niteltiin tiiviisti toimijaryh-
män kanssa eli tiloihin sijoit-
tuvat yritykset saivat alusta 
lähtien vaikuttaa uusien ti-
lojen suunnitteluun. Projekti 
oli minulle mieluisa, vaikka 
myös aikaa vievä, sillä toi-
min siinä koordinoivana ja 
eri intressejä yhteen sovitta-
vana neuvottelijana eri taho-
jen välillä. Pudasjärven kau-
punki toteutti LumiAreenan 
yhteyteen myös infrahank-
keen osin julkisilla tuilla. 
Matkailukeskuksen ytimes-
sä kehitettiin pysäköintiä, 
kevyen liikenteen väyliä ja 
muuta alueen infraa.

Investointikokonaisuus 
sai yllättäen uuden kään-
teen, kun Syötteellä tapah-
tui hotellipalo vuoden 2018 
lopulla. Se vaikutti matkai-
lualueen yritysten toimin-
taan ja tulevaisuudensuun-
nitelmiin. Yrittäjillä riitti 
onneksi tahtoa ja rohkeut-
ta jatkaa matkailualueen ke-
hittämistä, ja myös Hotelli 
Iso-Syötteen mittavan uu-
distuksen suunnittelu ja ho-
tellin tuhkasta nousu alkoi.

Kehitysyhtiö  
liikkeelle ja vauhtiin
Samaan aikaan olin jo val-
mistellut uutta Pudasjärven 
kaupungin elinkeino-ohjel-
maa ja olin vaikuttamassa 
kaupunkiorganisaation uu-
distukseen, sekä uuden ke-
hitysyhtiön toiminnan suun-
nitteluun ja konseptointiin. 
Kaupunkiorganisaation uu-
distuksen toteuduttua sain 
käynnistää kehitysyhtiön 
toiminnan vuonna 2018 ja 
siirryin yhtiön toimitusjoh-
tajaksi. Ensimmäinen työn-
tekijä rekrytoitiin yhtiöön 
loppuvuonna 2018 ja uudet 
tiimiläiset seurasivat myö-
hemmin perässä.

Hyvin antoisaa omas-
sa työssäni on ollut se, että 
olen saanut vaikuttaa asioi-
hin ja luoda kirkkaan pro-

fiilin uudelle kehitysyhti-
ölle. On kehitetty yhtiön 
toiminnasta huipputiimin 
kanssa sellaista, minkä koen 
vaikuttavan aidosti elinkei-
noelämän kehittymiseen. 
Yhtiö on alusta lähtien toi-
minut asiakaslähtöisesti ja 
keskittänyt voimavaran-
sa pääosin asiakastyöhön. 
Yritykset erilaisine tarpei-
neen ovat toiminnan kes-
kiössä. Kehitysyhtiö on täl-
lä matkalla tuottanut myös 
kaupungille elinkeinopal-
veluja ja muun muassa päi-
vittänyt kaupungin elinkei-
no-ohjelman. Halusin myös 
välttää kehitysyhtiöille tyy-
pillisiä sudenkuoppia eli 
yrityslähtöisen toiminnan 
sijasta sortumista liialliseen 
EU-hankevetoisuuteen, sil-
lä hanketyö vie aikaa ja huo-
miota paljon tärkeämmältä 
asiakastyöltä.

Pudasjärven  
tunnettuuden ja  
vetovoiman  
vahvistuminen
Henkilökohtaisesti tärkeänä 
työnä olen kokenut viestin-
nän, sekä aluemarkkinoin-
nin ja markkinointiyhteis-
työn kehittämisen. Siitä on 
osoituksena esimerkiksi 
Syötteen Matkailuyhdistys 
ry:n ja Pudasjärven kaupun-
gin kanssa toteutettu Järjen 
äärellä –markkinointikam-
panja. Pudasjärven kannat-
taa olla ylpeä tarjoamistaan 
monipuolisista mahdolli-
suuksista ja vahvistaa edel-
leen kaupungin tunnettuut-
ta. Kehitysyhtiön uudeksi 
näyteikkunaksi on yhtiön 
kotisivuille luotu lisäksi Toi-
mi ihmeessä –sivusto, jon-
ka kautta saa yleisnäkymän 
paikkakunnalla tarjolla ole-
viin liiketoimintamahdolli-
suuksiin.

Koronavuoden haasteista 
huolimatta Pudasjärvellä on 
vetovoimaa erityisesti mat-
kailijoiden parissa ja Syöt-
teen matkailualueella on 
riittänyt erityisesti kotimai-
sia kävijöitä. Vuonna 2020 
Syötteen kansallispuiston ja 
retkeilyalueen kävijämäärä 

kasvoi peräti 48,5 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattu-
na. Vuonna 2020 Syötteen 
kansallispuistossa, retkeily-
alueella ja virkistysmetsässä 
oli yhteensä 239 800 kävijää.

Kotimaisten matkailijoi-
den yöpymiset kasvoivat 
16,6 prosenttia ja korona-
rajoitusten seurauksena ul-
komaisten matkailijoiden 
yöpymiset puolestaan vä-
henivät 46,9 prosenttia ai-
kaisempaan vuoteen ver-
rattuna matkailutilastojen 
ennakkotietojen mukaan. 
Vuosina 2016–2018 yöpymi-
siä oli Pudasjärvellä keski-
määrin noin 106 000, joista 
kotimaisille matkailijoille oli 
rekisteröity 84 000 yöpymis-
tä ja ulkomaisille matkaili-
joille 23 000 yöpymistä. Vuo-
den 2019 yöpymistilastot 
olivat aiempia vuosia alhai-
semmat vuoden 2018 lopul-
la tapahtuneen hotellipalon 
vuoksi. Kun korona hellit-
tää, luontomatkailukohtei-
siin kohdistuu epäilemättä 
edelleen kasvavaa kysyntää 
myös kansainvälisten mat-
kailijoiden keskuudessa.

Pudasjärven keskus-
taajama uudistuu parhail-
laan näkyvästi muun muas-
sa Hyvän Olon Keskuksen, 
Hirsihovin hirsikerrosta-
lojen sekä uuden Arinan 
ABC-liikenneaseman raken-
tuessa pääväylän varteen. 
Näiden lisäksi on vireillä 
Syötteelle sijoittuvia yksi-
tyisiä matkailuinvestointe-
ja noin 39,8 miljoonan euron 
arvosta ja muita yksityisiä 
investointeja noin 6,8 mil-
joonan euron arvosta. Nämä 
investoinnit on suunniteltu 
toteutettavan kolmen lähi-
vuoden aikana. Niin pienil-
lä kuin isommillakin yrityk-
sillä on kehittymisajatuksia 
ja kasvuhaluja, ja investoin-
titilanne toki muuttuu ja ke-
hittyy koko ajan. Investoin-
tien listaus ei ole täydellinen 
ja lopullinen. Esimerkik-
si koronatilanteen pitkitty-
minen voi vaikuttaa yritys-
ten investointihalukkuuteen 
ja mahdollisuuteen viedä 
hankkeitaan läpi alkuperäi-
sessä aikataulussa. Kehittä-
mistahtoa alueen yrityksil-
lä on ja uskon, että liikkeelle 
saatu investointien lumipal-
loefekti jatkuu Pudasjärvellä 
tulevaisuudessa.

Kehitysyhtiössä  
tehdyn työn  
vaikutukset
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
henkilöstö on avaintekijä yh-
dessä onnistumiselle, ja kehi-
tysyhtiön tehokas pieni tiimi 
koostuu aidoista moniosaa-
jista ja asiantuntijoista. Asia-
kaslähtöisen yritysneuvon-
nan kautta on hartiavoimin 
tuettu ja aktivoitu alueen 
yrityksiä hyödyntämään ak-
tiivisesti erilaisia julkisia ra-
hoituskanavia. Vuoden 2020 
kuluessa Pudasjärvelle saa-
tiin yli 1,4 miljoonan euron 
verran erilaisia yritys- ja ko-

ronatukia, ja yritysneuvonta 
auttoi yrittäjiä henkilökoh-
taisesti oikeiden kanavien 
löytämisessä ja tukien hake-
misessa. Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n kautta paikkakun-
nan yritykset ovat voineet 
hakea myös Pudasjärven 
omia yrityspalvelusetelei-
tä. Julkisilla tuilla on kehitet-
ty suoraan kunkin yrityksen 
omaa liiketoimintaa, millä 
on suurin vaikutus kaupun-
gin elinkeinoelämän kehittä-
miseen.

Vuoden 2020 aikana ke-
hitysyhtiössä asiointi kos-
ki eniten juuri yritystukia, 
koronatukia ja yleensä yri-
tysrahoitukseen liittyviä 
kysymyksiä, ja kehitysyh-
tiön tarjoamista yrityspal-
veluista on saatu positiivis-
ta palautetta niin asiakkailta 
kuin muilta sidosryhmiltä. 
Vuoden 2020 lopulla toteu-
tetun asiakaspalautekyse-
lyn perusteella 87 prosent-
tia vastaajista aikoo käyttää 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
palveluja jatkossakin ja 87 
prosenttia voi mielestään 
suositella kehitysyhtiön 
palveluja myös muille yri-
tyksille. Suomen Yrittäjien 
kyselynä toteutetun Kun-
tabarometrin 2020 mukaan 
Pudasjärven yrityspalveluis-
taan saama arvosana (3,24) 
on oman maakunnan kes-
kiarvoa korkeampi (3,02) ja 
jopa koko maan keskiarvoa 
(2,98) korkeampi. Yrityspal-
velujen suhteen kuntabaro-
metrin lukemat näyttävät 
lupaavilta, mutta kehittämis-
työtä kannattaa jatkaa myös 
muilla elinkeinopolitiikan 
osa-alueilla, ja sitä jatketaan-
kin Pudasjärvellä esimerkik-
si julkisten hankintojen ke-
hittämisen ja siihen liittyvän 
markkinavuoropuhelun li-
säämisen kautta.

Tulevaisuus rakentuu te-
kemällä, joten tartutaan ak-
tiivisesti mahdollisuuksiin ja 
luodaan niitä itse!

Kehitysyhtiön toiminta 
on saatu yhteistyön ja yhdes-

sä tekemisen kautta hyvin 
vauhtiin ja toivon Pudasjär-
ven Kehitys Oy:lle, tulevalle 
seuraajalleni ja koko Pudas-
järvelle menestystä jatkos-
sa. Kehitysyhtiön matka, ja 
sen sekä kaupungin toimin-
nan kehittäminen jatkuvat 
myös tulevaisuudessa. Kii-
tän kaikkia yhteistyötahoja 
ja kollegojani hyvin lämpi-
mästi!

Avainsanani koko Pu-
dasjärvelle ovat: positii-
visuus, yhteistyö, yhteis-
toiminta ja kehittäminen. 
Kehitysyhtiön tulee mieles-
täni olla tulevaisuustuntoi-
nen ja ennakointitaitoinen 
toiminnassaan, mutta kehit-
tämistyötä tehdään pitkä-
jännitteisesti. Kehittämistyö 
on maratonmatka, eikä pika-
juoksua. Kaikilta vaaditaan 
samanaikaisesti sekä kärsi-
vällisyyttä odottaa tavalli-
sesti varsin hitaasti aikaan-
saatavia näkyviä tuloksia, 
että oivaltavaa uudistumis-
kykyä muuttuvien tilantei-
den ja toimintaympäristön 
muutosten vuoksi. Kehitys-
yhtiön toiminta kannattaa 
säilyttää siis dynaamisena ja 
ketteränä, ja pitää byrokratia 
sekä laaja ja upottava hanke-
suo mahdollisimman kauka-
na kehitysyhtiön ydinteke-
misestä. Lopuksi: jokaisessa 
organisaatiossa tulee muis-
taa, että työn tekevät ihmi-
set: kuuntele, kehu, kiitä ja 
kannusta – luota osaajiin ja 
pidä kiinni heistä!

15.3.2021 lähtien vt. toi-
mitusjohtajan tehtäviä hoi-
taa matkailun yrityske-
hittäjä Jukka Koutaniemi, 
kunnes yhtiön uusi toimitus-
johtaja on rekrytoitu ja aloit-
taa työnsä.

Kunnes jälleen kohtaamme 
tavalla tai toisella  

– laavulla tai polulla 
 – kiitos kaikesta,  

aurinkoista kevättalvea ja 
hyvää hiihtolomaa!

Sari Turtiainen 
Matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi tulee toimimaan vt. toimitusjohtajana 15.3. 
lähtien. Kuva otettu viime syyskuussa yrittäjien retkellä Piipposen pirtille.

Sari Turtiainen on toiminut Pudasjärven Kehitys Oy:n toi-
mitusjohtajana sen perustamisesta lähtien. Nyt on edessä 
uudet työtehtävät.

Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimitusjohtaja 
Sari Turtiaiselta tuli 
Pudasjärvi-lehteen 
viesti, jossa kertoo 

omista ja edustamansa 
osakeyhtiön 
kuulumisista.
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

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

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

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

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

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

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

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

MAANRAKENNUSTA

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

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

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

Oulunkaaren kunnissa rokotetaan tällä hetkellä 80-vuotiaita ja 
sitä vanhempia sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asu-
via omaishoitajia sekä alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä. 

Kuntalaisten ei tarvitse tehdä mitään, vain odottaa yhtey-
denottoa. Toistaiseksi rokotuksiin kutsutaan soittamalla hen-
kilölle kotiin. Jos kuntalainen ei vastaa ensimmäisellä kerralla, 
henkilökunta yrittää tavoitella uudestaan. Tarvittaessa, jos esi-
merkiksi ikäihminen ei vastaa, Oulunkaaren henkilökunta ot-
taa lopulta yhteyttä omaisiin. Kukaan ei siis jää rokottamat-
ta sen takia, että ei olisi huomannut vastata puhelimeen. Tällä 
hetkellä vuorossa olevien ryhmien rokottaminen kestää vielä 
useita viikkoja, joten ei kannata hätääntyä, jos puhelua ei kuu-
lu heti lähiviikkoina. 

Alle 70-vuotiailla riskiryhmäläisillä tarkoitetaan henkilöi-
tä, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaas-
ti altistava sairaus. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi elin- tai 
kantasolusiirto, tietyt syövät, vaikea puolustusjärjestelmän häi-
riö, vaikea krooninen munuais- tai keuhkosairaus, kakkostyy-
pin diabetes ja downin oireyhtymä. Sen, kuuluuko henkilö ris-
kiryhmään, arvioi hoitava lääkäri yhdessä Oulunkaaren muun 
henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi syöpäpotilaiden rokotuk-
set järjestetään niin, että ne sopivat ajallisesti yhteen mahdol-
listen syöpähoitojen kanssa. 

Myös koronaan liittyvien työntekijöiden sekä ikäihmis-
ten asumisyksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan rokotuk-
set jatkuvat. Yksiköt hoitavat rokotukset ja ottavat tarvittaessa 

yhteyttä omaisiin. Valtaosa tästä ryhmästä on saanut jo ensim-
mäisen rokotteen, ja osa jo vahvistusrokotteenkin. 

THL:n suositusten mukaan BioNtechin/Pfizerin ja Moderan 
rokotteita annetaan jatkossa ensisijaisesti ikäihmisille ja uutta 
AstraZenecan rokotetta taas alle 70-vuotiaille. 70-80-vuotiai-
den rokotukset eivät siis ole jääneet välistä, vaan heidän ro-
kotuksensa BioNtechin/Pfizerin ja Moderan rokotteilla alka-
vat heti yli 80-vuotiaiden jälkeen, näillä näkymin maaliskuussa. 

Kaikissa käytettävissä rokotteissa toinen rokote eli vahvis-
tusannos annetaan jatkossa noin 12 viikkoa ensimmäisestä ro-
kotteesta. Koko Eurooppaa koskevat rokotteiden toimituson-
gelmat näkyvät myös kuntayhtymään tulleiden rokotteiden 
määrässä. Rokotteita annetaan koko ajan sitä mukaa, kun niitä 
Oulunkaarelle saadaan. 

Oulunkaaren alueella ensimmäisen rokotteen on saanut 
tällä hetkellä noin 1200 henkilöä. Toisenkin rokotteen saaneita 
on noin 360 henkilöä. Rokotusmäärien tiedot päivittyvät parin 
päivän viiveellä. Tilanne etenee Oulunkaaren eri kunnissa väki-
lukuihin suhteutettuna tasaisesti. 

Jos epäilee sairastavansa koronaa, tulee soittaa oman terve-
ysaseman ajanvarausnumeroon. Rokotuskysymyksissä sen si-
jaan tulee soittaa kuntakohtaiseen koronarokotusnumeroon. 
Ajantasaista tietoa rokotusten etenemisestä saa muun muassa 
Oulunkaaren nettisivuilta, Facebook-tililtä ja paikallismediois-
ta. 

Ohjeet rokotukseen saapuvalle 
Tule vain terveenä. Jos sinulla on koronaan liittyviä oireita ku-
ten vähäisiäkin flunssan oireita, peru sinulle varattu aika. Tar-
kista, että tulet oikeaan paikkaan. Rokotus voi olla kunnassasi 
myös muualla kuin terveysasemalla. Käytä maskia ja käside-
siä. Pidä turvaväli muihin rokotettaviin. Rokote pistetään kä-
sivarteen, joten kannattaa pukeutua niin, että käsivarren saa 
helposti paljaaksi. Varaa aikaa mahdolliseen jonottamiseen ja 
että voit viipyä rokotuspaikalla 15 minuuttia vielä rokottami-
sen jälkeen. Koronarokotteet kuten muutkin rokotteet voivat 
aiheuttaa haittavaikutuksia rokotteen saamisen jälkeen, minkä 
vuoksi vointiasi seurataan 15 minuuttia rokotuspaikalla. Saat 
rokotuspaikalta ohjeet, miten sinun kuuluu toimia, jos sinulla 
tulee rokotuksesta oireita.   

Henkilökunta soittaa
Rokotusnumeroista voi kysyä lisätietoja koronarokotuksiin 
liittyen. Myös saamansa ajan voi muuttaa tai perua. Tällä het-
kellä ajanvarauksia ei voi tehdä itse, vaan henkilökunta soittaa 
kotiin ja tarjoaa aikaa. 

Rokotusnumero Pudasjärvellä 08 5875 5012 palvelee ma-
pe kello 8-9, rokotuspaikkana Pudasjärven terveysasema/neu-
vola, Juhontie 8. 

Oulunkaari tiedotus 

Rokotusvuorossa ovat yli 80-vuotiaat sekä 
lisäksi alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset 
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Toimin aktiivisesti Kipinän 
kylällä, tavoitteeni on edis-
tää kaikkien kylien tasaver-
taisuutta! 

Mielestäni tasa- arvoi-
set kylät, tarkoittaa sitä, että 
kaikki ovat samalla lähtövii-
valla ja kaikki kylät olisivat 
saman arvoisia. Tämä ei kui-
tenkaan Pudasjärvellä toteu-
du. 

Vapaaehtoiset kyläläiset 
pyörittävät kylien toimin-
taa, mutta entä sitten, jos 
niitä vapaaehtoisia ja osaa-
via ihmisiä ei ole? Silloin 
on kylä hukassa, palvelut 
tyrehtyvät, kun kukaan ei 
pidä puolia ja yleensä kaikki 
toiminta lakkaa, jolloin ky-
läläisillä ei ole mitään jäljel-
lä. Vain tyhjä kylä vailla tu-
levaisuutta.

Kaikilla kylillä ei asiat 
kuitenkaan ole näin huonos-
ti, me täällä Kipinässä olem-
me erittäin onnekkaita, kos-
ka meillä on koulu, jota on 
laajennettu ja jonka yhtey-
dessä toimii myös nykyisin 
päiväkoti. On meillä kuiten-
kin silti paljon sellaisia asioi-
ta, jotka eivät toimi kuten 
pitäisi ja paljon on vielä ke-
hitettävää, jotta kylämme 
olisi samalla viivalla kehitty-
neempien kylien kanssa pal-
veluiden ja tasa-arvon suh-
teen.

Kylien taustalle pitäisi ra-
kentaa toimivampi tukiver-
kosto, joka ei anna yhden-
kään kylän hukkua, vaan 
silloin kun apua tarvitaan, 
niin pelastusrengasta tarjo-
taan.

Kylillä on eri ikäisiä 
asukkaita ja kaikki eivät 
välttämättä osaa käyttää ny-
kyajan teknologiaa viestin-
tään, hakemusten tekoon 
yms. Kylät tarvitsisivat tu-
kihenkilöitä, jotka auttai-
sivat näissä asioissa. Kylät 

Kylät kaipaavat tukea enemmän kuin koskaan
voivat myös tarvita apua ta-
pahtumien organisoimises-
sa, koska joillekin tällainen 
voi olla ylivoimaisen vai-
keaa toteuttaa, jos väkeä on 
vähän. On monia kyliä, jot-
ka haluaisivat kovasti kehit-
tää oman kylänsä palvelui-
ta, mutta tämä vaatisi rahaa. 
Onko mahdollista, että tule-
vaisuudessa kylät voisivat 
saada enemmän neuvoja ja 
rahallista tukea hankkeisiin 
ja kylien palveluiden ja toi-
minnan kehittämiseen? 

Paljon kylille välitetään 
tietoa erilaisista mahdol-
lisuuksista ja toiminnasta, 
mutta entä jos tätä tietoa on 
vaikea sulattaa, kymmenien 
sähköpostien virta kuukau-
dessa voi olla hyvinkin epä-
selvää. Kylät tarvitsisivat 
konkreettista apua näissä-
kin asioissa. Tällä hetkellä 
monella kylällä on vaikeat 
ajat, kun tapahtumat ja lä-
hes kaikki toiminta on tau-
olla. Juuri nyt kylät kaipaa-
vat enemmän tukea kuin 
koskaan. 

Kyläläiset tarvitsevat 
myös virikkeitä, esimerkik-
si liikuntapaikkoja, nuoti-
opaikkoja ja lasten leikki-
paikkoja, sekä tiloja, joissa 
kokoontua. Kylät tarvitse-
vat paljon enemmän tukea 
myös viriketoiminnan jär-
jestämiseen eri ikäisille kylä-
läisille. Valitettavasti nämä 
asiat, jotka kuulostavat niin 
yksinkertaisilta, eivät välttä-
mättä ole arkipäivää kaikil-
la kylillä. Onko se oikeuden-
mukaista, jos palvelut eivät 
kaikille ole samat? Kyllä 
meidän kyläläistenkin täy-
tyy saada urheilla kunnol-
lisilla urheilualueilla, kyllä 
meidänkin lasten on saata-
va leikkiä jossakin yhdessä 
toisten lasten kanssa ja kyl-
lä nuotiopaikat ja kodat ovat 

meille tärkeitä ja niissä voi 
järjestää myös tapahtumia 
retkeilyn lisäksi. Kaikki ky-
läläiset ovat arvokkaita ja 
ansaitsevat mahdollisuuden 
viettää aikaa ikäistensä kylä-
läisten kanssa. Kylien asutus 
on hyvin hajanaista ja mah-
dollisuus osallistua ei aina 
ole itsestään selvää. Tarvit-
semme tukea asioiden järjes-
tämiseen siten, että jokainen 
otetaan huomioon. Kyläläi-
set kaipaavat perhekerho-
ja, kyläiltoja ja kerhoja, jois-
sa harrastaa ja nähdä muita 
ihmisiä. Liian moni ihminen 
on yksin. Yhteiset tapahtu-
mat, kerhot ja tapahtuma- ja 
urheilupaikat luovat yhteis-
henkeä ja yhteisöllisyyden 
tunnetta kyläläisten välille! 

Miltä näyttää kylä, jos-
sa lapset ja aikuiset eivät il-
taisin enää pelaa pipolätkää 
tai jalkapalloa, miltä näyttää 
kylä, jossa ei enää hiihdetä, 
kun ei ole latua? Miltä näyt-
tää kylä, jossa ei ole paik-
kaa missä retkeillä?  Mil-
tä näyttää kylä, jossa ei ole 
enää koulua, ei kerhoja eikä 
leikkipaikkaa lapsille? Miltä 
näyttää kylä, jossa ei ole ti-

loja missä kokoontua? Miltä 
tuntuu asua paikassa, jossa 
kukaan ei enää välitä? Tämä 
valitettavasti on totta jo mo-
nella kylällä, mutta siihen 
voisi tulla muutos, jos me 
vain haluamme niin!

Myös kylien yhteistyö-
tä on syytä lisätä, ei anneta 
naapurikylien vaipua unho-
laan, vaan autetaan naapu-
ria hädässä ja järjestetään jo-
takin yhteistä!

Kylät tarvitsevat tukea, 
kylät tarvitsevat ihmisiä, 
jotka neuvovat, jos jokin on 
epäselvää tai omat voima-
varat eivät riitä. Kylät tar-
vitsevat arvostusta, kan-
nustusta, tukea ja rahallista 
tukea, jotta asiat saadaan 
järjestykseen! Kylät tarvit-
sevat toisia kyliä! Emme ha-
lua pelkkää tekohengitys-
tä, vaan haluamme herätä 
eloon!

Emmehän me halua, että 
Pudasjärvi on vain Kurena-
lus ja Syöte, vaan me ha-
luamme, että me kaikki 
olemme yhdessä Pudasjär-
vi! 

Sanna Parkkila

Merkonomi Sanna Parkkila on ehdolla tulevissa kunnallis-
vaaleissa Pudasjärven vihreissä.

Kuten paikallislehtien mielipidekirjoituksista olemme voineet 
lukea, kirjoituksissa todetaan, että syksyllä 2020 on tehty ko-
vasti töitä talouden tasapainottamiseksi, hyvä näin. Säästöpa-
ketti hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa. Yhtenä asiana oli 
tuulivoiman hyväksikäyttö ja sieltä saatavat rakennusaikaiset 
investoinnit sekä myöhemmin saatavat vuosittaiset kiinteis-
töverot. Myös yksittäisten kiinteistöjä omistavien talouksien 
joko myyntitulot tai vuokratulot ovat kuntalaisille tervetul-
leita. 

Tuulivoimalat rakennetaan kulloinkin voimassa olevien la-
kien mukaisesti eikä niillä tietoisesti pyritä aiheuttamaan hait-
taa lähiasutukselle. Suomessa ja muissa pohjoismaissa sekä 
ympäri Eurooppaa on nykyisin rakennettu tuulivoimaloita, 
joista saatava energia on puhdasta, päästötöntä ja uusiutuvaa.  

Pudasjärven luonnonvaroista turpeen ja veden käyttö 
energian tuotannon lähteenä on aikansa elänyt. Turpeen pe-
rään on energiatuotannossa turha haikailla. Turvetta ei pystytä 
täällä Pudasjärvellä hyödyntämään jatkossa yhtään enemmän 
kuin Suomen lainsäädäntö sitä mahdollistaa. Turve on uusiin-
tuvaa, mutta sen uusiintumisaika on todella pitkä. 

Esimerkiksi merimaisemista ja matkailusta tunnetut kun-
nat ja kaupungit kuten; Ii, Raahe, Pyhäjoki ja Kalajoki ovat huo-
manneet puhtaan ja luontoystävällisen tuulienergian taloudel-
liset edut ja siksi siellä kilpaillaan kovasti kiinteistöverotuloja 
tuottavien voimaloiden sijoituspaikoista. On helppo vastus-
taa ja vähätellä tuulivoimaa ja sen vaikutusta talouteen, kun 
sen rinnalle ei esitetä muita työllistäviä ja verotuloja tuottavia 
vaihtoehtoja.  Työllisyyden hoitamiseksi sekä 
verotulojen kartuttamiseksi jokainen työllistä-
vä hanke on poimittava. Nyt energiantuotan-
nossa on panostettava tulevaisuuteen, puhtaa-
seen ja uusiutuvaan tuulivoimaan.

Reijo Talala

Tuulienergia tuo 
elinvoimaa

Viime viikon Pudasjär-
vi-lehden SDP:n kunta-
vaalitilaisuuden jutun ku-
vatekstissä oli nimivirhe. 
Kuvateksti oikein kirjoi-
tettuna: Kuntavaalien eh-
dokassuostumusta allekir-
joittamassa vuodesta 1985 
ehdokkaana joka kuntavaa-
leissa ollut Tapio Pohjanve-
si. Uutena ehdokkaana on 

lähtemässä mukaan Pekka 
Jurmu Sarakylästä.

Kuvatekstissä virheelli-
sesti mainittu Tapio Poiju-
la otti yhteyttä ja kertoi, että 
hänellä ei ole poliittisia kyt-
köksiä mihinkään puoluei-
siin. 

Toimitus 

Oikaisu

Lukijan kynästä

Katselin huolestuneena koronarokotusten aikatauluja. Mi-
hin ovat pudonneet yli 70 v riskiryhmäläiset? Taloudessani on 
vakavasti monisairas, riskiryhmään kuuluva, ikäihminen, juuri 
tuohon ikähaaarukkaan 70-79 vuotiaat, kuuluva henkilö. 

Omaisen puolesta hyvin huolestunut

Koronarokotuksista

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja 
Tulvakeskus varoittavat hyyteiden nostamasta 
korkeasta vedenpinnasta Iijoen vesistöalueella

Tulvakameran kuvaa Kostonjoen Kypäräkoskelta, Taivalkoski.

Syksyn runsaiden sateiden 
myötä Iijoen valuma-alueel-
la on paljon vettä ja Iijoes-
sa virtaama ovat ajankoh-
taan nähden suuria. Tämän 
vuoksi Iijokeen ei ole pakka-
sista huolimatta joka paik-
kaan muodostunut hyyteiltä 
suojaavaa jääkantta. Jääkan-
nen puuttumisen takia jo-
kivesi on päässyt kokonai-
suudessaan jäähtymään ja 
Iijokeen on jo viikkojen ajan 
muodostunut virtausta hait-
taavaa hyydettä.

Vaikka virtaamat ovat 
viime viikkoina huomatta-
vasti pienentyneet, jokivesi 
on edelleen haitallisen kor-
kealla Taivalkosken ja Pu-
dasjärven alueilla. Virran 
mukana kulkeutuva hyy-
de on tukkinut jokiosuuk-
sia jääkannen alla kymme-
nien kilometrien pituudelta. 
Vedenkorkeus on hyyteiden 
vuoksi paikoin yhtä korkeal-

la kuin kevättulvan aikana.
Joessa ei ole varsinaisia 

hyyteiden muodostamia pa-
toja, vaan koko joki on hyy-
teen tukkima, minkä takia 
varsinaisiin tulvan torjun-
tatöihin ei voida ryhtyä esi-
merkiksi räjäyttämällä tai 
kaivinkoneella jäämassoja 
siirtäen.

Muilla jokivesistöillä ku-
ten esim. Kiiminkijoella 
hyydetilanne on rauhoittu-
nut ja vesipinnat ovat las-
kussa.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus kehottaa tul-
variskialueilla varautu-
maan hyyteen nostamaan 
korkeaan vesipintaan mm. 

omatoimisella kiinteistöjen 
suojaamisella ja poistamal-
la tulvavaara-alueilla kastu-
misvaarassa olevat tavarat.

ELY-keskus ja Oulu-Koil-
lismaan pelastuslaitos seu-
raavat tilannetta säännölli-
sesti.

Ely-keskus tiedotus



10 nro 7PUDASJÄRVI -lehti 18.2.2021

vuosiKoKous 
la 6.3.2021 klo 12.00 Hankasarvessa.

Esillä sääntömääräiset asiat. Hirvikokous ja
ilmoittautuminen hirvenmetsästykseen

syksyllä 2021. 
Käytäthän maskia, kiitos. Sihteeri

ervastinseudun metsästysseura 
ry:n sääntömääräinen

Pudasjärvi-lehden 2-2021 
Livon savotat savottakäm-
pän valokuva poiki heti leh-
den ilmestyttyä parikin pu-
helinsoittoa. Viinikoskelta 
syntyisin oleva Antti Varpu 
soitti Puolangalta ja oli tun-
nistanut valokuvasta Ant-
ti Kokon ja Arttu Kuusiston 
sekä Kalle Kipinän. 

Risto Hiltula oli myös 
tunnistanut kuvasta vasem-
malta flanellipaitaisen hen-
kilön isäkseen Vilho ”Ville” 

Hiltulaksi. Risto kertoi Li-
volta kotoisin olleen Villen 
kulkeneen paljon savotois-
sa. Ristokin oli ollut muka-
na 12-16 vuotiaana mukana 
ja hieman muisteli, että oli-
siko ollut itsekin kuvanotta-
misaikoihin samassa uitossa 
isä Villen mukana. Mainit-
takoon, että Ristolta ilmes-
tyi viime vuoden lopulla 
omaelämänkerta kirja ”Hil-
tu-Villen poika”. HT

Savottakämpän kuvan 
henkilöistä vielä tunnistus

Pudasjärvi-lehden numero kaksi Pentti Uusi-Illikaisen Li-
von savotat jutun savottakämpän kuvan henkilöitä tunnis-
tettiin edelleen.

PUDASJARVI.FI

KAUPUNGINTALO JA ASIAKAS-
PALVELUPISTE PALAAVAT TOI-
MINTAAN 15.2.2021, TIETYIN 
RAJOITUKSIN 
Asiakaspalvelu toimii normaaleilla aukioloajoilla, 
ma-pe 8.00-16.00, puhelinnumerossa 040 826 6417. 
Tietyt rajoitukset kaupungintalolla asioidessa ovat 
kuitenkin toistaiseksi voimassa seuraavasti:
• Kaupungintalolla tulee pyrkiä asioimaan ainoas-

taan ajanvarauksella. Voit varata ajan suoraan 
siltä henkilöltä, jota asiasi koskee. Voit myös 
tiedustella yhteystietoja kaupungin vaihteesta, 
asiakaspalvelun puhelinnumero.

• Kaupungintalolla asioidessa on vahva suositus 
kasvomaskin käytölle. Jos sinulla ei ole kasvo-
maskia, saat sen tullessasi asiakaspalvelupis-
teestä.

• Kaupungintalolle saavuttaessa tulee ensin pestä 
kädet aulan wc-tiloissa tai käyttää aulassa ole-
vaa käsihuuhdetta.

• Asiakaspalvelupisteen neuvontaan odottaessa 
pyydämme huomioimaan turvavälin, 2 metriä. 

• Kaupungintalolla noudatetaan hyvää käsi- ja ys-
kimishygieniaa. Ohjeistukset ovat esillä aulassa

• Kaupungintalon aulan yhteiskäyttötietokone ei 
ole käytössä.

• Yhdistykset ja järjestöt voivat varata asiakaspal-
velupisteestä neuvotteluhuoneista vain Otsoa ja 
Otavaa omaan tarpeeseen. Huomioitavaa on, että 
neuvotteluhuoneiden kapasiteetti on puolitettu, 
jotta osallistujat voivat pitää 2 metrin turvavälit 
toisiinsa. Maksimäärä osallistujia on Otsossa 12 
henkilöä ja Otavassa 20 henkilöä. Yhdistyksiä ja 
järjestöjä pyydetään huomioimaan AVI:n päätök-
set yleisistä kokoontumista ja kokouksista, joissa 
on 10 hengen kokoontumisrajoitus.

• Kaupungintalolle ei saa tulla, jos on hen-
gitystieoireita tai tunnet itsesi vähänkään 
flunssaiseksi tai sairaaksi. Tässä tapauksessa 
pyydämme asioimaan ainoastaan puhelimitse 
tai etäyhteyksillä asiakaspalvelupisteeseen tai 
kaupungin työntekijöiden kanssa.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kaiken kaikkiaan elämä ja tekeminen Pudasjärvellä on vä-
rikästä ja elämänmyönteistä. Tuore kokemus siitä avau-
tui silmieni eteen lenkkeillessäni Rajamaanrannan suunnal-
la Työkeskuksen läheisyydessä. Työkeskuksen väen tekemät 
iloisen väriset jäärakennelmat positiivisuudessaan nostatti-
vat suupielet hangon keksille ja ajatukset liitoon. Kirkkaina 
hohtavat punaisten, sinisten, vihreiden, keltaisten ja muiden 
värisävyjen peittämät muurien kuviot näyttäytyivät minulle 
kuntalaisten hyvinvointiin ja elinvoimaan liittyvinä asiakoko-
naisuuksina. Yksi värikäs palkki edusti kaupunkimme lasten ja 
nuorten sekä kaiken tasoisen koulutuksen kokonaisvaltaista 
huomioimista, keittämistä, päivittämistä sekä kannustamisen 
tarvetta. Lapsiperheiden ja yleensäkin apua tarvitsevien per-
heiden hoidettavat asiat kiiluivat omana värinään. Vanhustyö 
hoito-, hoiva- ja omaishoitopalveluineen halusi oman vahvan 
huomiota herättävän värinsä. Työllisyyden/työttömyyden 
hoitaminen hohti yhdessä yrittäjyyden ja matkailun kehit-
tämisen kanssa omina voimalliseen tulevaisuuteen uskovi-
na värikimpaleina. Liikunta-, kansalaisopisto- ja kulttuuripal-
velut saivat tietenkin omat upeat väripalkkinsa. Kaupungin 
keskustan kanssa sulassa tasavertaisessa sovussa kimmelsi-
vät elinvoimaisten kyliemme ja yhdistystemme sähäkän väri-
set muodostelmat. Koronan uhkaa uhmaaville rohkeille mei-
tä muita auttaville ja palveleville eri alojen työntekijöille näin 
suuren loistavan värikimpaleen. Monille muillekin kaupunki-
laisten asumiseen, kaavoitukseen, rakentamiseen, elämiseen, 
työntekoon ja palveluihin liittyviä väripylväitä riemunkirja-
vista värimuureista löytyy, kun vain niitä tarkkaan ja mieliku-
vitusta käyttäen tutkailee.

Kyseinen hyvällä mielellä rakennettu silmien, sielun ja 
ajattelun piristysruiske muistuttaa siitä, että ympärillämme 
olevat asiat, toiminnot ja ihmiset ovat suuremman arvosta-
misen arvoisia kuin hoksaammekaan. On liian helppoa sor-
tua nurjaan arvosteluun ja synkistelyyn, jos unohtaa, että 
minä itse/me itse voimme yhdessä tarttua härkää sarvista 
ja aloittaa asioiden kohentamisen käytössä olevilla voimava-
roilla ja tositoimilla katsoen itseemme uskoen värikkääseen 
ja kasvuvoimaiseen tulevaisuuteen. ”Onnelli-
suus ei tarkoita sitä, että kaikki on täydellis-
tä. Se tarkoittaa, että olet päättäväinen naut-
tiaksesi elämästä sen epätäydellisyyksistä 
huolimatta.” Tuntematon.

Sointu Veivo

Väriä tylsyyden 
torjuntaan

Kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto on suorit-
tanut johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kaupunginjoh-
tajan työn arvioinnin tammikuussa 26.1. kaupunginhallituksen 
kokouksessa. Ennen kokousta luottamushenkilöt ovat saaneet 
antaa arvionsa webropol -kyselyn avulla johtajasopimuksen 
mukaisten tehtävien ja painopisteiden hoitoa koskeviin kysy-
myksiin. 

Arvioinnissa ei ole noussut esiin mitään erityistä huol-
ta aiheuttavaa tehtäväaluetta, vaan luottamushenkilöt katso-
vat kaupunginjohtajan onnistuneen tehtävissään pääosin hyvin 
tai erinomaisesti. Luottamushenkilöt ovat erityisen tyytyväi-
siä siihen, että asioiden valmisteluvaiheessa tuodaan ennakoi-
vaa tietoa hallituksen jäsenille ja puheenjohtajistolle. Samoin 
kaupunginjohtajan panos elinkeinojen kehittämisessä saa eri-
tyisen hyvät arviot. Kaupungin talouden johtamisessa sekä 
Oulunkaaren omistajaohjauksen, kuntayhteistyön ja laajan hy-
vinvointityön johtamisessa kaupunginjohtajan arvioidaan on-
nistuneen edellisvuosia paremmin. 

Johtajasopimuksessa sovittu vuotuinen kaupunginjohtajan 
ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan välinen kehittymiskes-
kustelu on myös toteutettu. Se vastaa muiden kuntatyönteki-
jöiden kehityskeskustelua ja on otettu tällä valtuustokaudella 
käyttöön Kuntaliiton suosituksen mukaisesti myös Pudasjär-
vellä. Siinä paneudutaan tarkemmin kaupunginjohtajan henki-
lökohtaisiin tavoitteisiin osaamisen ja työhyvinvoinnin edistä-
misessä. Kehittymiskeskustelu on toteutettu helmikuun alussa 

Tomi Timonen kaupunginjohtaja, Anni-Inkeri 
Törmänen kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaupunginjohtajan 
työn arviointi 2020 

Jarno Niemelä kehittää Karhupajalle digipajaa
Karhupajalla puhaltelee 
uudet pirteät nykyaikai-
set nuoria palvelevat tuulet 
niin valmennuksessa kuin 
kalustuksen ja työkoneiden-
kin uusimisen tiimoilla. Hel-
mikuun alussa työvalmen-
tajakaartissa aloitti tehtävät 
Utajärveltä tullut 39-vuoti-
as sosionomi-datanomi Jar-
no Niemelä.  Uusi työval-
mentaja Niemelä tituleeraa 
itseään ikuiseksi opiskeli-
jaksi. Hän on suorittanut 
monia opintoja aina yrittä-
jyydestä psykologian perus-
opintoihin. Nykyisin opis-
kelun alla on sosiaalityö ja 
siinä erityisesti rakenteelli-
nen sosiaalityö ja nuoriso-
työttömyyden sekä syrjäy-
tymisen ehkäisy.

Hänen tietotaito aluee-
seensa kuuluu kokemus 
sähköisen liiketoiminnan 
kehittämisestä mikro- ja 
pk-yritysten parissa. Tieto-
tekniikan aktiiviseen harras-
tamiseen kuuluu koneiden 
kasaaminen komponenteis-
ta. Ohjelmointi- ja koulutta-

mistyö ovat myös Niemeläl-
lä hallussa.

Niemelän työura koos-
tuu suurelta osin työllisyy-
den hoitoon liittyvistä teh-
tävistä. Hän on toiminut 
työllisyydenhoidon hanke-
työssä sosiaaliohjaajana pit-
käaikaistyöttömien parissa 
ja näin hän on päässyt ke-
hittämään erilaisia pitkäai-
kaistyöttömyyteen liittyviä 
ratkaisuja, erityisesti asia-
kasohjausta. Kokemusta ja 
asiantuntemusta Niemelälle 
on kertynyt myös maahan-
muuttajatyöstä. 

Uusi työvalmentaja har-
rastaa intohimoisesti tie-
totekniikkaa ja hyötylii-
kuntaa, joista hän varmasti 
pystyy löytämään käytän-
nön työkaluja Karhupajal-
la tapahtuvaan työvalmen-
nukseensa.

Pudasjärveä kaupunkina, 
sen asukkaita ja uusia työ-
kavereitaan Niemelä kuvaa 
ystävällisiksi, myönteisik-
si, asiantunteviksi ja yhteis-
työhenkisiksi. Ensivaikutel-

mana Karhupajasta hänellä 
on se, että Karhupajalla on 
paljon mielekästä tekemistä 
nuorille hyvissä ja asianmu-
kaisissa tiloissa.

Niemelä odottaa innol-
la pääsevänsä kehittämään 
Karhupajalle digipajaa pal-
velemaan nuorten tarpei-
ta. Hän ottaa mielellään 

vastaan kehittämisideoi-
ta niin nuorilta kuin yhteis-
työkumppaneilta. Niemelä 
suunnittelee nuorille järjes-
tettävää kyselyä, jonka avul-
la digipajaa voidaan kehit-
tää nuorille mieluisaksi.

Sointu Veivo

Karhupajan työvalmentaja Jarno Niemelä työkoneensa ää-
rellä.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Seuran jäsenille tiedotetaan, 
että sääntömääräinen vuosikokous 
siirretään koronarajoitusten vuoksi 

pidettäväksi ensi kesänä.
Puheenjohtaja

ala-siuruan 
metsästysseura ry



11PUDASJÄRVI -lehti 18.2.2021nro 7

Polkua kulkee hiljainen mies. Hakkuuaukion reunalla mutkit-
televan ikivanhan reitin toisella puolella on vankka talous-
metsä, joka odottaa reilua harvennusta. Utelias kuukkeli len-
tää metsästä kynnetyn hakkuuaukion puolelle. Maasta revityn 
männyn juuri osoittaa taivaaseen. Kuukkeli laskeutuu juuren 
päähän ja kääntelee päätään ikään kuin ihmetellen ihmisen al-
lapäin maleksivaa olemusta. Mies muistaa tämän kohdan edel-
lisestä kerrasta. Silloin siinä vielä kohosi valtava muurahaispe-
sä. Nyt sen kohdalla kulkee puoli metriä syvä moton jälki. Mies 
postaa kuvan avohakkuusta. Itkunaamoja satelee. Metsätalo-
usinsinööri on tehnyt hyvää tulosta. Kipu on kova.

Vanhurskas kauppias odottaa tuoretta kalaa Norjasta. Tori 
on sulkeutunut neljätoista vuotta sitten ja nykyään kala tu-
lee tiskiin lentokoneella. Rannikon pienet kalastusyritykset 
ovat myyneet kalustonsa ja omistajat muuttaneet kaupunkiin 
ja menneet tehtaaseen töihin. Lohta on nyt Trond Einarin teh-
taasta tarjolla edullisesti myös valmiiksi suolattuna, savustet-
tuna ja loimutettuna. Jokainen pala maistuu valmistustavasta 
huolimatta samalle puulle. Herra on kuitenkin tuonut viime 
aikoina kauppiaalle kalaa ja leipää reilummin ja helpommal-
la kuin ennen vanhaan. Somessa kauppias hoitaa homman ja 
peukkuja kohoilee.

Intiassa kylänmies haluaa tappaa kalastajakissan. Kissa vie 
miehelle kuuluvan kalan öisestä lammesta. Naapuri on samaa 
mieltä, kissat on tapettava sukupuuttoon. Niitä ei ole enää 
onneksi montaa yksilöä jäljellä. Aamulla naapuri ottaa kuvan 
miehestä, joka roikottaa kuollutta kalastajakissaa hännästä. 
Sosiaalisessa mediassa sataa hymynaamoja ja peukkuja sekä 
ylös- että alaspäin.

Samaan aikaan Suomessa luontoyhteydestä irronnut luon-
toihminen haluaa tappaa sudet. Luontoihmisen pitkälle jalos-
tettu, hyvästä suvusta viidellä tuhannella eurolla hankittu met-
sästyskoira on joutunut susilauman ruoaksi. Luontoihminen 
öljyää aseensa ja laittaa facebookiin kuvan rakkaaksi perheen-
jäseneksi tapauksen jälkeen muuttuneen pitkän jalostusasteen 
häkkikoiran verisestä kaulapannasta ja saa tukea yhteisöltä. 
Kosto ja oikeutus on tässä ja nyt.

Kelkkaileva luontoihminen ajaa sataa järven jäällä. Alla on 
tuore peli ja siinä upea alusta, joka nielee järven jään kaikki 
epätasaisuudet. Kelkkamies hiljentää kuuteenkymppiin ja ot-
taa itsestänsä selfien. Kelkkamies on taitava kuski. Lynx solah-
taa sulaan. Peukkuja satelee.

Tampereella nuori opiskelija allekirjoittaa kansalaisaloit-
teen turpeen energiakäytön lopettamiseksi, avohakkuiden 
kieltämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. 
Hän postaa toimintansa someen hyvin perustellen. Sydämiä ja 
peukkuja ilmestyy opiskelijan somekanavaan. Päivän hyvä työ 
on tehty. Nyt on kiva lähteä Hämeenpuistoon iltakävelylle. Ka-
neja näkyy olevan yllättävän paljon liikkeellä tänä iltana.

Keskustan nuorisoryhmän jäsen ottaa kantaa postaukseen. 
Tarmokkaasti perustellen, isänsä jalanjäljissä kulkeva tulevai-
suuden toivo rakastaa väittelyä ja ottaa kuvan sormistaan, 
joissa on kukkamultaa kynsien alla. Nyt on pantava kaupun-
kilaiselle kova kovaa vastaan. Eikö täällä kunnioiteta perintei-
siä arvoja? Kuinka joku rohkenee pilata toisen polven yrittäjän 
tulonlähteen? Miten käy talleissa seisoville miljoonakoneille? 
Entäs työntekijät? Mukamastensa uudelleen koulutettaviksi 
joutuvat. Emoji toisensa jälkeen ilmestyy feediin.

Kaksitoistapiikkisten hirvensarvien vieressä seinästä tör-
röttää täytetty karhun pää. Suu ammollaan, hampaat näyttä-
västi esillä. Silmät kiiltelevät yllättävän aidosti. Lattialla takan 
edessä on samaisen karhun talja. Taljan päällä selällään lepää 
perhoskoira vasen jalka pystyssä. Kelohirsisessä mökissä on 
muutenkin aito tunnelma. Nyt on jo unohdettu maskit ja etäi-
syydet. Viinilasissa on libanonilaista Chateau Musar punavii-
niä vuodelta 2013.  Mökkikylän omistaja luonnehtii punaviiniä 
seurueelleen hymyillen: Chateau Musar on tanniininen, viiku-
namainen, vivahteikas ja lyijykynäinen. Kaikki nauravat. Mökki-
kylän omistaja on kuitenkin pettynyt ja kireä. Hesarin verkko-
lehden mukaan suunniteltu kaivos ei saanut ympäristölupaa ja 
kaivosmiesten tuleminen jäi pelkäksi haaveeksi. Siitä ei kanna-
ta postata, joku saattaisi pahastua. Hei, otetaanpa taas ja men-
nään valoa päin! 

Janne Autere

Luontoihmisiä 
elämän ja kuoleman 

somefeedissä Kurenpoikien vuosikoko-
uksessa 31.1. Ravintola Me-
ritassa todettiin menneen 
koronavuoden 2020 olleen 
toiminnan kannalta todella 
hankala. Harrastajamääriin 
oli tullut notkahdusta, mut-
ta johtokunta ryhtyy toimiin 
toiminnan vakauttamisek-
si koronaa edeltävälle ajal-
le. Positiivista haastavas-
sa kaudessa oli yksittäisten 
pelaajien ja joukkueiden ke-
hitys ja menestys sekä toi-
saalta talouden pysyminen 
vakaana haasteista huoli-
matta.

Vuosikokous sai hy-
väksyttäväkseen uuden 
toimintasuunnitelman ja 
talousarvion sekä tarkastel-

tavakseen edellisen vuoden 
talouskertomuksen. Talous-
kertomus osoittaa seuran 
olevan vakavarainen, mikä 
osaltaan helpottaa toimin-
nan kehittämistä. Toimin-
tasuunnitelmasta voi lukea, 
että FC Kurenpojat haluaa 
tukea valmentajien koulu-
tusta sekä pelaajien kehi-
tystä. Tämän lisäksi paino-
pistealueena on yhteistyön 
kehittäminen ja sitä kaut-
ta eritasoisten harrastaja-
ryhmien lisääminen sekä 
osallistujamäärien kasvat-
taminen. Kilpatoiminta ja 
matalan kynnyksen harras-
tetoiminta kulkevat seuras-
sa käsi kädessä. 

Hyvän taloudellisen ti-

lanteen vuoksi johtokunta 
esitti vuosikokoukselle toi-
mintamaksun pysyvän jä-
seneltä 30 euroa/vuosi kai-
kissa ikäryhmissä, myös 
miesten edustusjoukkuees-
sa maksu alenisi samaan 
muiden kanssa. Maksukat-
tona perhettä kohti pidetään 
edelleen 90 euroa/vuosi. 
Toimintamaksu kattaa ohja-
tun toiminnan, sali- ja kent-
tämaksut sekä välineet ja 
varusteet. Kilpatoimintaan 
osallistuvat maksavat lisäk-
si Palloliiton toiminnassa 
vaadittavan pelipassin, joka 
on 25-45 euroa/vuosi. Vuo-
sikokous hyväksyi johto-
kunnan esitykset maksuista.

Toimintasuunnitelmaa 

toteuttamaan ja seuraa joh-
tamaan vuosikokous va-
litsi johtokunnan. Seuran 
johdossa jatkavat puheen-
johtaja Toni Niemelä, vara-
puheenjohtaja Teemu Tor-
vinen, sihteeri Olli-Pekka 
Kokko sekä rahastonhoitaja 
Markku Lehmikangas. Joh-
tokunnassa jatkavat Sami 
Myllymäki, Juha Kipinä, 
Teija Niemelä ja uutena mu-
kaan valittiin Jaakko Juuso-
la. Varajäseniksi valittiin 
Lilja Kettunen, Jani Kanto-
niemi sekä Anuliina Sara-
järvi.

Teija Niemelä

Kurenpoikien vuosikokous 
vahvisti mennyttä ja linjasi tulevaa

Pudasjärven Kehitys Oy ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät järjestää 
kaikille yrittäjille tärkeän infon 

perhevarallisuuden suunnittelusta ja omistajanvaihdok-
seen valmistautumisesta. Info on tiistaina 2.3. kello 14–15.30 
Teams-koulutuksena. 

Ohjelmassa on:  Yrittäjän perhevarallisuuden suun-
nittelu Hanna-Leena Rissanen EY. Osana riskienhallintaa jo-
kaisen yrittäjän tulisi laatia omaan tilanteeseensa sopivat per-
hevarallisuusdokumentit. Järkevästi laadittuina avioehtosopimus, 
testamentti ja edunvalvontavaltuutus auttavat varmistamaan 
asioiden hoitumisen sekä verotuksellisesti kestävän lopputulok-
sen myös poikkeustilanteissa. 

Ajoissa omistajanvaihdokseen Paula Pihlajamaa Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjät. Jokainen yrittäjä joutuu jossain kohti 
luopumaan yrityksestään jollain tavalla. Tähän on hyvä varautua; 
ensimmäinen askel on lähteä ajoissa liikkeelle ottamaan selvää 
mitä omistajanvaihdosprosessiin kuuluu. Sen jälkeen jokainen 
yrittäjä miettii aikataulun missä ajassa omistajanvaihdos toteute-
taan.

Sisäänkirjautumisessa saa apua ottamalla yhteyden yritysneu-
voja Auvo Turpeiseen. 

Yrittäjien kustannustuen hakeminen on käynnis-
sä, kerrotaan Pudasjärven Kehitys Oy:stä. Hakuaika jatkuu 26.2. 
saakka. Kustannustukea saadakseen sitä ei tarvitse hakea heti 
haun avauduttua. Tuesta säädetään laissa, joten kaikki yritykset, 
jotka täyttävät tuen saamisen edellytykset ja hakevat sitä määrä-
aikaan mennessä, tulevat sen saamaan.

Tuen edellytyksenä on liikevaihdon lasku. Kustannustuki on 
tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pu-
donnut yli 30 prosenttia kesä–lokakuussa 2020 verrattuna vastaa-
vaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 
tai sen jälkeen, vertailukausi on 1.1.–29.2.2020.

Tuen piiriin kuuluvat toimialat on määritelty 18.12. annetus-

sa valtioneuvoston asetuksessa. Lista toimialoista tarkentaa tuen 
kohdentumista koronasta kärsineille yrityksille. Toimialalistauksen 
avulla voidaan huomioida mahdolliset muut syyt yrityksen liike-
toiminnan laskemiseen. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen liiketoi-
minnan kausivaihtelu tai liikevaihdon lasku muista kuin korona-
epidemiasta johtuvista syistä.

Jos yrityksen toimiala ei asetuksen mukaan kuulu tuen piiriin, 
yritys voi kuitenkin hakea kustannustukea, jos sen liikevaihto on 
laskenut koronan vuoksi yli 30 prosenttia vertailukauteen näh-
den. Yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen 
liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. Erityisen paina-
vaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen rajoitus tai mää-
räys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut.

Kustannustukilaskurilla voi laskea kustannustuen määrää. Ku-
lujen kartoittaminen kannattaa tehdä yhdessä esimerkiksi oman 
tilitoimiston kanssa. 

Valtiokonttori palvelee tuen hakijoita. 
Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa haekustannustukea.

fi on runsaasti tietoa, usein kysytyt kysymykset ja kattavat oh-
jeet hakemuksen täyttämiseen tuen hakijoille. Lisäksi hakijoiden 
käytössä on kustannustukilaskuri, jonka avulla maksettavan tuen 
määrää voi arvioida.

Hakijoille on saatavilla myös chat- ja puhelinpalvelu arkisin 
9–15 numerossa 0295 50 3050. Chatpalvelu on saatavilla asioin-
tikanavaan kirjautuneille.

Kustannustukihakemukset ja -päätökset julkaistaan Valtio-
konttorin verkkosivuilla. Sivulta voit seurata esimerkiksi hake-
musten käsittelyvaihetta sekä raportointitietoa hakemuksista ja 
niiden käsittelystä. Ensimmäiset tilastot hausta julkaistaan haun 
käynnistymistä seuraavana päivänä.

Hakemukseen liittyvissä asioissa lupaavat auttaa Pudasjärven 
kehityksestä matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi ja yritys-
neuvoja Auvo Turpeinen. HT

Yrittäjille ajankohtaista 

Yhdistykset voivat olla yh-
tenä toimijana mukana ke-
hittämässä lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa ”Harras-
tamisen Pudasjärven mal-
lin” mukaan. Harrasteohjaa-
jana toimimisesta maksetaan 
korvaus, joka sisältää kerho-
tuntien valmistelutyöt. Ker-
hot voivat kokoontua vii-
koittain tai vain sopivana 
ajanjaksona. Kerhotoiminta 
voidaan aloittaa, kunhan sal-
litaan koulun ulkopuolisten 
henkilöiden vierailun.

Pudasjärven kaupun-
ki sai Opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä myönteisen ra-
hoituspäätöksen kevääksi 
2021 ”Harrastamisen Suo-
men malli” -pilottihankkee-
seen. Hankkeen päätavoit-

teena on lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin lisääminen. 
Harrastamisen Suomen mal-
lissa yhdistyvät lasten ja 
nuorten harrastustoiveiden 
kuuleminen, olemassa ole-
vien hyvien käytäntöjen ja 
toimintatapojen koordinoi-
minen sekä koulun ja har-
rastustoimijoiden yhteistyö. 
Tavoitteena on, että jokai-
sella lapsella ja nuorella oli-
si harrastus, joka on mielui-
sa, maksuton ja mahdollista 
toteuttaa koulupäivän yh-
teydessä. Pudasjärven kau-
punki sai toiminnan toteut-
tamiseen ja koordinointiin 
sekä kalustoinvestointiin 60 
000 euroa.

Harrastamisen Pudasjär-
ven mallissa rakennetaan 

omiin tarpeisiimme sopiva 
toimintamalli. Tammikuussa 
alkavassa toiminnassa ovat 
mukana Hirsikampuksen ja 
Lakarin koulun 1–9 luokkien 
sekä lisäopetuksen oppilaat. 
Hirsikampuksen alaluokil-
la ja Lakarin koululla harras-
tekerhoja järjestetään kou-
lupäivisin. Hirsikampuksen 
yläluokilla harrastekerhoja 
on kello 10.30–11 ja 13–13.30 
sekä kello 15 jälkeen. Malli 
on tarkoitus laajentaa kaikil-
le Pudasjärven kouluille ensi 
syksynä.

Harrastustoiminnan to-
teuttamisen pohjana on Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön 
harrastustoimintaan liitty-
vää koululaiskysely. Kyselyn 
tulosten perusteella Hirsi-

kampuksen ja Lakarin kou-
lun oppilaiden suosituimpia 
harrastuksia olivat kuvatai-
de, arkkitehtuuri, valoku-
vaus, bändi, pelisuunnitte-
lu, ruoan valmistus, sirkus, 
parkour, ratsastus, lumilau-
tailu, lentopallo, kuntosali ja 
mopon korjaus. Mutta useita 
muitakin harrastuksia mai-
nittiin, esimerkiksi kädentai-
dot, katutaide, kuoro, soitta-
minen, elokuva ja historia, 
sarjakuva, lukeminen, sana-
taide, media, teatteri, kamp-
pailu, keilailu, kiipeily, kori-
pallo, käsipallo, mailapelit, 
luistelu, jääkiekko, melon-
ta, mäkihyppy, hiihto, jal-
kapallo, biljardi, frisbeegolf, 
street-tanssi ja jooga. RR

Harrastekerhoihin toivotaan ohjaajia

Päätehakkuulla on vain vähän ystäviä ja heistäkin val-
taosa löytyy metsäammattilaisten joukoista.
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4h:n avulla voimistetaan nuorten omatoimisuutta, 
yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa
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.

Olemme esitelleet pal-
kittuja yhdistyksiä Pu-
dasjärvi-lehdessä - esitte-
lyvuorossa Pudasjärven 
4h-yhdistys.

Toissa vuonna 90 vuot-
ta täyttänyt Pudasjärven 
4H-yhdistys on sitoutuma-
ton nuorisojärjestö ja yh-
distyksen tarkoituksena on 
4H-nuorisotyön avulla voi-
mistaa nuorten omatoimi-
suutta, yritteliäisyyttä ja 
käytännön taitojen hallin-
taa; tukea nuorten tervei-
tä elämäntapoja, kestävän 
kehityksen kunnioittamis-
ta; edistää nuorten elämän-
hallintaa ja ehkäistä heidän 
syrjäytymistään sekä edis-
tää nuorten ja heidän per-

heidensä hyvinvointia.
Pudasjärven 4H-toimin-

nan avaintuotteita ovat ker-
hot, kurssit, työllistämi-
nen sekä yrittäjyys. Vuonna 
2019 järjestettiin kerhoja yh-
teensä 11 kappaletta ympä-
ri pitäjää. Ohjaajina toimi 
24 nuorta ja 8 aikuista sekä 
vapaaehtoisia vastuuaikui-
sia. Nuorten kurssi-, leiri- ja 
kilpailupisteitä kertyi 1300. 
4H-yrityksiä oli 11 kappalet-
ta. Päiväleirejä järjestettiin 
16 päivää. Taitavat kädet 
kursseja 42 kpl ja nuorten 
yrittäjyys- ja työelämäkurs-
seja neljä kpl. Alueellises-
ti vaikuttavin työkasvatuk-
seen liittyvä toimintamalli 
Pudasjärven 4H-yhdistyk-
sessä on nuorten kesätyöl-
listäminen, joka toteutetaan 
yhteistyössä Pudasjärven 

kaupungin, yritysten ja yk-
sityisten työntilaajien kans-
sa. Kesäduuni 2019 kam-
panjan kautta työllistettiin 
121 nuorta. 

-Ylläpidämme kierrätys-
myymälä TOPI-toria ja ma-
talan kynnyksen kohtaamis-
paikkaa TOPI-tupaa sekä 
käsityömyymälää. Vanhus-
palvelu on myös osa toi-
mintaamme. Järjestämme 
monenlaista toimintaa ja toi-
mintaamme osallistuukin 
satoja henkilöitä vauvasta 
vaariin. Toimintaamme ovat 
kaikki tervetulleita mukaan, 
toivottaa toiminnanjohtaja 
Tiina Salonpää.

4H-yhdistyksen toimin-
nasta ja hallinnosta vastaa 
Tiina Salonpää ja hänen li-
säkseen yhdistyksellä on 
kokopäiväinen, määräaikai-
nen toiminnanohjaaja Mir-
va Kirveskari. Vuonna 2019 
Pudasjärven 4H-yhdistys 
työllisti 140 nuorta (makset-
tu palkkasumma nuorille oli 
74 170 euroa) ja palkkatuki-
työntekijöitä, harjoittelijoi-
ta, työkokeilijoita ja ilman 
tukea eri pituisiin jaksoihin 
työllistettyjä oli 48 henkilöä.

Koronasta huolimatta 
saimme vuonna 2020 järjes-
tettyä todella paljon toimin-
taa. Toimintatilastot eivät 
vielä ole ihan valmiit, mut-
ta tapahtumapisteet jäävät 
pienemmäksi kuin vuon-
na 2019. Yksi viime vuoden 
onnistumisista oli lapsille ja 
nuorille järjestetty Lempi-
vuodenaikani piirustuskil-
pailu, johon osallistui yli 75 
lasta ja nuorta. 

Viime vuonna Kulttuu-
ristipendin ja Vuoden Merk-
kihenkilövalinnan lisäksi 
Pudasjärven 4h:n huomioi 
LähiTapiola Pohjoinen lap-
si- ja nuorisotyön avustuk-
sella ja Kaleva Medialta tuli 
myös toimintalahjoitus.

Tänä vuonna tavoitteena 
on tehdä kaikkea sitä mitä 
olemme tehneet muinakin 
vuosina: järjestämme kerho-
ja, kursseja, päiväleirejä, ret-
kiä, työllistämme nuoria ja 
koulutamme uusia 4H-yrit-
täjiä. Viime kesänä aloitet-
tua Satosankarit- toimintaa 
jatketaan, eli ostamme mar-
joja. Jatkamme kuusenker-
kän ja kihokin vastaanottoa 
ja Törrön viljelypalstatoi-
mintaa kehitetään. Toteu-
tamme ryhmämäistä työllis-
tämistä tehokkaasti.

-Kuluneen laskiaisvii-
kon ja edellisen viikon ai-
kana olemme järjestäneet 
kuutena päivänä verkko-
koulutuksena työelämäkou-
lutusta Kampuksen kaikille 
yhdeksällekymmenellevii-
delle yhdeksäsluokkalaisel-
le, kertoi Salonpää tuoreim-
pia kuulumisia.

-Tuvalla puikot heiluvat 
työntekijöiden neuloessa si-
nivalkoisia suojuksia Pudas-
järven seurakunnan yhteis-
vastuujumppakeppeihin. 

Pudasjärvi-lehti

Toiminnanjohtaja Tiina Salonpää ja toiminnanohjaaja Mir-
va Kirveskari myymässä Topi-Tuvan tuotteita viime kesän 
lähiruokatapahtumassa Rajamaanrannassa. 

TOPI-torilla on myynnissä monenlaisia tuotteita. Kuvassa työntekijät Anna Liisa Moila-
nen ja Miia Luokkanen.

Lasten valmistamia taideteoksia luonnontuotekursseilla.

TOPI-tupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa valmistettuja tuotteita on 
myynnissä käsityömyymälässä. Tuvan hyvinvointiryhmäläiset lahjoittivat valmistaman-
sa peitot vanhusten iloksi Kurenkartanoon.

Viime kesänä Satosankarit toimintaan osallistui runsaas-
ti nuoria. 

Viime kesänä aloitettua Satosankarit- toimintaa jatketaan 
eli ostetaan marjoja sekä jatketaan kuusenkerkän ja kiho-
kin vastaanottoa. Kuvassa Eemeli Honkanen ja Mirva Kir-
veskari.

Pudasjärven Yrittäjät arvosti 4h:n tekemää arvokasta työtä valitsemalla Pudasjärven 
4h-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tiina Salonpään Pudasjärven Vuoden 2020 Merkkihen-
kilöksi. Palkitseminen tapahtui marraskuussa Pudasjärven Yrittäjien pikkujoulussa Ho-
telli Iso-Syötteellä.


