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OP Pudasjärvi on OP Ryhmään kuuluva itsenäinen osuuspankki. Olemme markkinajohtaja alueellamme ja 
palvelemme pankkimme n. 12 600 asiakasta 12 henkilön voimin konttorillamme Pudasjärvellä.

Etsimme nyt joukkueeseemme vakituiseksi vahvistukseksi

ASIAKKUUSNEUVOJAA
Tehtävästä 
Asiakkaamme ovat toimintamme keskiössä ja teh
tävänäsi on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia 
räätälöimällä asiakkaillemme juuri heidän tilantei
siinsa sopivia ratkaisuja. Kohtaat ja kontaktoit asi
akkaita myös puhelimitse ja verkkoneuvotteluissa. 
Tehtävänkuvasi muotoutuu tarkemmin aiemman 
kokemuksesi ja mielenkiintosi mukaisesti.

Mitä odotamme sinulta 
Sinulta löytyy aikaisempaa kokemusta ja näyttöjä  
erinomaisesta asiakaspalvelutyöstä ja palvelu
ratkaisuiden tarjoamisesta. Olet halukas oppimaan 
ja kehittämään itseäsi sekä toimintaamme.

Tarjoamme sinulle 
Pääset meillä osaksi porukkaa, jossa jokainen 
saa olla oma itsensä. Työskentelemme yhtenä 
joukkueena kohti tavoitteita. Roolisi on vastuulli
nen, ja osaamisesi kasvaessa tarjoamme sinulle 
mielellään lisääkin monipuolisesti vastuuta.

Lisätiedot ja hakuohjeet 
Lisätietoja antaa Jonne Ivola p. 010 257 1922 
tai jonne.ivola@op.fi. Kerro meille osaamisestasi 
ja motivaatiostasi lähettämällä hakemuksesi ja 
ansio luettelosi OP:n urasivuston (opcareers.fi) 
kautta viimeistään 5.3.2021.

OP on Suomen johtava finanssiryhmä ja alan suurin työnantaja Suomessa.  
OP:n muodostavat 137 itsenäistä osuuspankkia ja niiden omistama 
keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär ja lähiyhteisöineen. Meillä työskentelee 
yli 12 000 finanssialan ammattilaista.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Timo Ahonen, puh. 040 587 0856.

3695
säkki

ALBERT KERBL
MuovinEn 
juoMA-
AuToMAATTi 
KAnoiLLE, 
3,5 LiTRAA

995
kpl

ALBERT 
KERBL
KiRKAs 
LäMpö-
LAMppu

895
kpl

jEppE 
KAnA-KAuRA  
10 Kg
Kotimainen uutuus, 
aikuisen koiran täysravinto AidosTi 

KoTiMAinEn 

KoiRAn-

RuoKA!

Olen myymässä 
tuOtteita nesteellä 

pe 26.2. klO 9-17. p. 044 508 2029

lumenpudotukset 
katolta

urakkatyönä.
Vakuutukset kunnossa.

p. outila oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

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

Toyota Carina E XLI 1,6 bens. 
vm. 1995 HYVÄ VANHUS, kah-
det renkaat, kats 6/20, aj. 378 
000 km.  1200 €

Renault Clio 1,2 bens. vm 
.2006, HYVÄ KAUPPAKASSI.
ilmastointi, kahdet renkaat. 
aj. 241 600 km, kats. 5/2020  
 VAIN 1200 €

Toyota Avensis 2,0 diesel 
sedan, vm. 2004, huolto-
kirja, ilmastointi, kahdet 
renkaat, huoltokirja, aj. 329 
tkm, kats 10/2020.  2650 €

ML Mersu 270 cdi PAKET-
TIAUTO, omasta käytöstä, 
kahdet hyvät renkaat aluil-
la. Aj. 388 000 km, kats. 
9/2020.  3900 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Toyota Corolla 1,6 bens 
farmari vm. 2002, huoltokirja, 
ilmastointi, HYVÄSSÄ KUNNOS-
SA, kahdet hyvät renkaat aj. 
275 tkm, kats 8/2020.  2750 €

myynnissä 
kuusamOn 

kalaa
pudasjärven 
s-marketin 

pihalla
ma 1.3. alkaen
klO 8.15–10.00 
ja 15.00–16.00 

p. 044 013 1493/
viljO karjalainen

SYÖTETALVINENTALVINEN

Pudasjärvi-lehden 
teemana to 4.3.2021

Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä 
maanantaina 1.3.2021 mennessä.

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti
VARAA 

ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSA!

Fysioterapiaa ja ryhmäliikuntapalveluja 
Lääkäriasema Medipudaksen tiloissa

www.katri-fysiokv.fi  |  0400 767795

Vaativaa kuntoutusta
kotikäynteinä ja vastaanotolla

Lääkäriasema Medipudaksessa Kauppatie 1, 
Pudasjärvi 

www.medikko.fi   Mari Halkola  p. 0400 681433
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi 28.2.2021 saakka vain YouTuben 

välityksellä ilman läsnä olevaa seurakuntaa.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Aikanaan Eevertti oli ollut työteliäs ja ah-
kera. Hän oli ansainnut elantonsa pienillä 
hanttihommilla naapurustossa. ”Siinä on 
sitten kova työmies”, moni oli kehunut ka-
verilleen, joka oli kysynyt apukäsiä milloin 
halontekoon, milloin muihin talon töihin.

Sittemmin elämän vastoinkäymisten 
myötä arki oli suistunut sivuraiteille. Sovi-
tut työt olivat jääneet tekemättä, eikä uu-
sia työtarjouksia sitten enää tullut. Elämä 
oli päivästä toiseen kituuttamista, eikä oi-
keastaan millään ollut enää mitään väliä. 
Moni käänsi katseensa ohi, kun törmäsi 
Eeverttiin kylän raitilla. Saattoipa joku pa-
heksuakin moista joutilaisuutta.

Kerran kylällä kulkiessaan Eevertti 
törmäsi tutun näköiseen mieheen. ”Mitä 
sinulle kuuluu?”. Eevertti säpsähti ja miet-
ti, oliko kuullut oikein. Puhuiko joku hä-
nelle? ”Mitä sinulle Eevertti kuuluu?”, kysyi 
mies uudelleen. ”Mitä minä oikein vastai-
sin”, Eevertti pohti mielessään. Sitten hän 
kuitenkin rohkaistui ja kertoi, miten yksi-
näiseksi ja arvottomaksi hän välillä – tai 
noh, lähes aina – tunsi itsensä. Juttelutuo-
kio kesti pitkän tovin. Lopuksi mies toi-
votti hänelle hyvää päivänjatkoa. ”Mitäpä 

jos tulisit pyhänä kirkkoon?”, mies ehdotti 
vielä lähtiessään.

”Minäkö kirkkoon?”, Eevertti mietti. 
Hän oli niin monet kerrat saanut kuulla, 
ettei täytä kanssaihmisten hänelle aset-
tamia ulkoisia vaatimuksia. Hänhän on jo 
vanha, eikä ole tarpeeksi edustava. ”Eikä 
minusta ole Jumalallekaan mitään hyötyä”, 
Eevertti pohti: ”Enhän minä kelpaa teke-
mään töitä ihmisille, kuinka sitten Jumalalle.”

Pyhänä Eevertti kuitenkin meni kirk-
koon. Arkana hän istui penkin päähän. 
Hän tunsi, miten monet mittailivat häntä 
katseellaan. Kuitenkin hän tunsi mielen-
sä rauhalliseksi ja koki, että siinä istuessa 
kaikki oli hyvin. 

Pappi kertoi saarnassaan naisesta, joka 
oli tullut fariseuksen kotiin yhtä aikaa Jee-
suksen kanssa. Nainen oli itkien polvistu-
nut Jeesuksen taakse. Kun Jeesuksen jalat 
kastuivat hänen kyynelistään, nainen kui-
vasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voite-
li ne tuoksuöljyllä. Fariseus oli nähnyt sen 
ja paheksunut naisen käytöstä: ”Jos tämä 
mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millai-
nen nainen häneen koskee. Nainenhan on 
syntinen”, pappi kertoi fariseuksen ajatel-

leen.
Pitkän aikaa Eevertin ajatuksissa oli 

hänen oma elämänsä – kaikki ne kivikot 
ja ylämäet, joissa hän oli elämänsä aika-
na tarpoen kulkenut ja uupunut. Mutta 
yhtä äkkiä Eevertti säpsähti ja keskittyi 
taas kuuntelemaan papin puhetta. Pappi 
kertoi Jeesuksen sanoneen tuolle naisel-
le, että ”Kaikki sinun syntisi on annettu an-
teeksi, uskosi on pelastanut sinut, mene rau-
hassa”. Eevertin pää painui alas, ja hän risti 
kätensä ja rukoili.

Jumalanpalveluksen päätyttyä Eevert-
ti lähti mietteissään kohti kotia. Olisiko 
hänkin tuon anteeksiannon ja armon ar-
voinen? Riittäisikö hänenkin rakkauten-
sa? Kuinka paljon pitäisi uskoa ja rakastaa, 
että saisi elämäänsä taas rauhan? ”Taidan-
pa tulla seuraavanakin sunnuntaina kirk-
koon”, hän tuumi mielessään.

Jeesus sanoi: ”Niinpä sanonkin sinulle: 
hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi 
hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi 
vähän, se myös rakastaa vähän. Kaikki sinun 
syntisi on annettu anteeksi.” (Luuk. 7: 47-48)

Terttu Puurunen

Eksynyt Eevertti

Sanajumalanpalvelus YouTube-kanavalla su 28.2. kello 
10 toimittaa Timo Liikanen, avustaa Jari Valkonen, kantto-
rina Keijo Piirainen.
Ystävän kammari YouTube-kanavalla to 25.2. kello 12.
Lapsiparkki pe 26.2. kello 9.30–12. Voit tuoda 1–6-vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217 
Tanja 040 868 4730 Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan.
Perhekerho seurakunnan YouTube-kanavalla ke 3.3. kel-
lo 10.
Älä pelkää lapsi Herran – toivon ja huolenpidon keskus-
teluja Raamatun äärellä (osa 1) seurakunnan YouTube –
kanavalla to 25.2. kello 17.00. Keskustelemassa Jari ja An-
neli Valkonen ja Sinikka Pietilä, musiikki Keijo Piirainen.
Nuoret Iltakahvila Rönö avoinna pe 26.2. kello 18-22. 
Rönöön mahtuu vain rajallinen määrä henkilöitä kerrallaan. 
Varaa etukäteen oma vuorosi (kello 18-20 tai kello 20-22) 
Markolta 040 752 4397, niin varmistat sisäänpääsysi ilta-
kahvilan mukavaan tunnelmaan.
Rippikoulu Muut -ryhmän leiripäivä la 27.2 kello 10-13, 
toteutetaan Teamsin välityksellä. Rippikoululaisille ja huol-
tajille on lähetetty viesti asiaan liittyen.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. Suosittelemme asioi-
maan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla 
pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun alue-
keskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jätetyt tila-
ukset välitetään keskusrekisteriin.
Haudattu: Ellen Maria Puhakka 92 v, Airi Sisko Kortesal-
mi 85 v, Martta Onerva Timonen 85 v, Anssi Johannes Kor-
tejärvi 79 v. 

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

OOlannin 

perunapakasteet
400 g (5,00/kg) 

149
ps

 

peruna
2 kg (0,75/kg) suomi 
Yleis, kiinteä ja  
jauhoinen

 

tuore ruodoton  
lohifilee
Vakuumipakattu, C-leikattu 
kasVatettu, norja 
rajoitus 2 pkt/talous

995 499
kg ps

TaRJOUKSET VOiMaSSa to-su 25.-28.2. 
EllEi TOiSin MainiTa

Plussa-kortilla

 

naudan 
jauheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

ruodoton

erä
SUOMI

SUOMI

4.- 2
ps

Yksittäin 2,09-2,49 ps (5,23-6,23/kg)
299

kg

 

sYöntikYpsä  
mango
peru/Brasilia

 

tuore  
suomalainen 
siika
kasVatettu, föglö, suomi

1495
kg

Voimassa TO-LA 25.-27.2.

erä

SUOMI

Ilman Plussa-korttia 2,19 pkt (4,06/kg)

tulppaani
10 kpl, suomi

Yksittäin 4,30 kimppu
799 2

nippua

SUOMI

reILun kAuPAn
terttu-
neilikka
kenia

ilman plussa-korttia 4,99 nippu

2
nippua8.-

-19%
Plussa-kortilla

2
pkt

 

lenkki
540 g (3,70/kg) 

sushi 
Baari 

pe 26.2. 
klo 10 - 17.30 

herkkutorillamme

4.-
KUUSaMOn  
ohra- ja  
peruna- 
rieskat 
270-330 g (6,03-7,37/kg)

rieskaViikot!

199
kpl

Meillä paistettu!

199
rs

 

kirsikkatomaatti
250 g (7,96/kg) suomi

Talviretkien
makumaisemat

jauheliha-
piirakka

kATSO reSePTI:
k-supermarket.fi tai  

k-ruoka-sovellus

Elma Alatalo in memoriam
Puolangan Askankyläl-
lä syntynyt koulunkeittä-
jä Elma Alatalo o.s. Sutinen 
sai elää pitkän ja hyvän elä-
män. Hän täytti viime ke-
sänä 100 vuotta Puolan-
gan Aittorannassa, jossa 
hän sai asua elämänsä vii-
meisen vuosikymmenen. 
Hän nukkui ikiuneen lop-
piaisen jälkeisenä päivänä 
omassa huoneessaan Aitto-
rannassa. 

Suuren osan elämäs-
tään Elma asui Perä-Kor-
pisella, jossa hän oli jo en-
nen sota-aikaa piikatyttönä 
eri taloissa. Paavon talos-
sa hän asui pitkän ajan 
Toivo Alatalon puoliso-
na. Jäätyään leskeksi 1969 
Elma asui poikansa Jaa-
kon kanssa kahdestaan ko-
tonaan Jaakkolassa syys-
kuuhun 2009, jolloin hän 
muutti synnyinpitäjään-
sä Puolangan puolelle Ait-
torannan palvelukotiin.                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

Me monet peräkorpe-
laiset muistamme Elmaa 
lämpimin kiitoksin hänen 
työstään Korpisen kou-
lun keittäjänä. Hän ruokki 
noin 30 ikäpolven koulu-
laiset, jotka olimme synty-
neet 1940 ¬  60-luvuilla ja 
kävimme kansakoulua. 

Äitiemme valmistamat 
ruoat eivät aina maistu-

neet yhtä hyviltä kuin Elman 
keittämät keitot ja kastikkeet. 
Moni sai koululla syödä joita-
kin ruokia ensimmäisen ker-
ran elämässään. Elman lait-
tamaa makaronilaatikkoa 
opimme pitämään mauk-
kaimpana kouluruokana. 

Elman valmistamia ruokia 
muistellessamme vesi tulee 
vieläkin kielelle. Keittiössä 
tai luokan uunissa valmistu-
massa olleet ruoat tuoksuivat 
ja saivat nälkäisten oppilai-
den ajatukset muualle ja ope-
tus saattoi mennä sivu suun. 
Olimme tuolloin kasvuiässä 
olevia koululaisia, joille ra-
vitseva ruoka maistui hyvin. 
Ruokatunti olikin koulupäi-
vän paras tunti. 

Elman työpäivä alkoi jo 
aamuseitsemältä kouluhuo-
neiden siivoamisella ja läm-
mittämisellä. Yläkoululaisten 
ruokailun jälkeen Elma kan-
toi poikaoppilaiden kanssa 
ruoan ja muut ruokatarvik-
keet alakoululle. Olipa ve-
sisade, tuisku tai kova pak-
kanen, ruoka saatiin aina 
lämpimänä perille. 

Ruokailun järjestämisen 
lisäksi työpäivään mahtui 
muutakin puuhaa, kuten aa-
muisin koululaisten kuljetta-
minen veneellä Villelän ran-
nasta Holapanniemeen ja 
koulun päättymisen jälkeen 
takaisin. Elman kuljettamas-

sa veneessä saattoi olla 
yhtä aikaa monta eri-ikäis-
tä koululaista, joilla ei ollut 
turvaliiviä käytössään. Ve-
nematkat sujuivat hyvin. 
Vasta Holapansillan val-
mistumisen jälkeen vene-
kuljetus päättyi.

Me Korpisen koululai-
set muistamme Elmaa läm-
möllä hänen toiminnastaan 
koulunkeittäjänä ja monen 
oppilaan varaäitinä. Oli 
turvallista mennä kouluun, 
kun siellä aina oli vastas-
sa tuttu ja turvallinen ih-
minen. IHMINEN suurilla 
kirjaimilla. 

Me Korpisen koululai-
set otamme osaa omaisten 
ja sukulaisten suruun ja toi-
vomme Elmalle siunattua 
iäisyysmatkaa.

Kenttälän Rauni 

Elma Alatalo 31.8.1920 – 
7.1.2021.

Pudasjärven Perussuomalaiset:
Asiat tärkeysjärjestykseen  

– kuntalainen ensin
Tulevalla valtuustokaudella 
toiminnan keskiöön nousee 
talous. Valtuusto hyväksyi 
joulukuussa 2020 talouden 
sopeutusohjelman, jossa pää-
tettiin hieman yli kolmen 
miljoonan sopeutustoimista. 
Mitään kovin radikaaleja kei-
noja paketti ei pitänyt sisäl-
lään, vaikka niille ilmeinen 
tarve olisi ollutkin ja perus-
suomalaisten valtuustoryh-
mä niitä oli vailla. Lyhyes-
ti voidaan todeta, että tehty 
päätös on pelkkää tekohengi-
tystä ja isot päätökset odotta-
vat nurkan takana. Tällaisena 
aikana, kun kirstun pohja ko-
lisee ja velat painavat päälle, 
ei voida vastuullisuuden ni-
missä kuntalaisille pilvilin-
noja luvata. 

Kuntien tärkein tehtävä 
on kuntalaisten hyvinvoin-
nin ja turvallisuuden edistä-
minen –peruspalvelut tulee 
turvata ja säilyttää, käytössä 
olevat varat tulee kohdistaa 
ensisijaisesti näiden kuntoon 
laittamiseksi. Tämän lupauk-
sen perussuomalaiset kunta-
laisille antavat.

Uusi valtuusto on haasta-
van paikan edessä, syömä-
velkaa on jouduttu ottamaan 
ja velkaantuminen on kasva-
nut voimakkaasti. Asiat on 
laitettava tärkeysjärjestyk-

seen, kaikki turhat ja toissi-
jaiset menot, kuten ylimitoi-
tetut ja turhat rakennus- ja 
infrahankkeet on jäädytettä-
vä. Näistä yksi esimerkki on 
Ranuantien risteysalueen re-
montointi, johon on alusta-
vasti varattu 100 000 euroa 
rahaa. Valtuuston päätös on 
käsittämätön, eritoten, kun 
samaan aikaan äänestyspää-
töksellä lakkautettiin terve-
ysaseman viikonloppupäi-
vystys, säästöä sama 100 000 
euroa. Terveysaseman vii-
konloppupäivystys on olen-
nainen osa kuntalaisten pe-
ruspalveluja ja sen toiminta 
on palautettava.

Tulevalla kaudella ote-
taan tarkasteluun myös kou-
luverkko. Perussuomalai-
set eivät hyväksy yhdenkään 
kyläkoulun lakkauttamis-
ta säästösyistä. Ihmisten 
asuin- ja elinympäristöt sekä 
matkailuyrittäjyyden mah-
dollisuudet tulee turvata. Te-
hottomat ja veronmaksajille 
kohtuuttoman kalliiksi tule-
vat tuulivoimahankkeet tu-
lee lopettaa heti alkuunsa. 
Pudasjärvellä veroprosenttia 
nostettiin samaan aikaan, kun 
peruspalveluista leikattiin. 
Näin ei voi olla, eikä tarvit-
se olla. Yhteiset varat täytyy 
käyttää kuntalaisten hyväksi; 

ei brändäämiseen tai kulissi-
en kiillottamiseen, paisuvaan 
hallintoon, koordinaattorei-
hin ja tuloksettomiin hank-
keisiin. Veroprosentti tulee 
palauttaa entiselleen yritys-
toiminnan kannattavuuden 
ja kuntalaisten ostovoiman 
turvaamiseksi. 

Jo yhteensä 30 miestä ja 
naista on käärinyt hihansa 
ryhtyäkseen laittamaan Pu-
dasjärvellä asioita tärkeys-
järjestykseen: Sirkka Pan-
kinaho, Ilona Ritola, Lauri 
Takarautio, Paula Manni-
nen, Jouko Lohilahti, Mar-
kus Laakkonen, Antti Niemi-
talo, Tuomas Ervasti, Henna 
Kosamo, Inga Vähäkuopus, 
Mauno Ruokangas, Jari Hei-
nonen, Juho Kellolampi, Ola-
vi Kärki, Heikki Erkkilä, Pau-
la Soronen, Pentti Perttunen, 
Pertti Manninen, Vesa Ruo-
kangas, Ari Pätsi, Christa van 
der Vegt, Kaisu Heikkinen, 
Antti Ruottinen, Ismo Rie-
pula, Outi Ojala, Marika Sil-
lanpää, Hannu Pulkkanen, 
Mirka Väyrynen, Vesa-Matti 
Ritola ja Hannu Nissi.  Muu-
tama vielä mahtuu mukaan, 
ota rohkeasti yhteyttä!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

Koskitraktori avaa uuden varaosa-/tarvikemyymälän

Koskitraktori Oy:n laajen-
nus on valmistunut ja uusi 
liike avataan maanantaina 
1.3. kello 7.00 nykyisten toi-
mitilojen viereen. Avajais-
päivänä talo on täynnä tar-
jouksia. 

Yrittäjä Pirkka Ylikosken 
mukaan uuden myymälän 
myötä asiakaspalvelutilat 
laajenevat, ja samalla tuo-

tevalikoima kasvaa reilus-
ti. Avattavasta myymälästä 
löytyvät tarpeelliset työka-
lut ja tarvikkeet niin raken-
tajien ja kuin muidenkin tar-
peisiin. 

Uuden myymälänä ava-
jaistarjouksena Koskitrak-
tori on järjestänyt ilmaiset 
traktoriarpajaiset, jossa ar-
votaan 4000 euron arvoinen, 

Avajaistarjouksena Koskitraktori on ilmaiset traktoriarpa-
jaiset, jossa arvotaan Valmet 565 traktori lisävarusteilla.

Uuteen myymälärakennukseen on asennettu näyttävät valomainoksia, jotka kuvastavat myytävänä olevien eri maahan-
tuojien edustamia tuotemerkkejä, IKH:n ollessa päämerkkinä. 

vm. 1965 Valmet 565 trak-
tori lisävarusteilla. Arvon-
ta tapahtuu myymälän var-

sinaisten avajaisten 26.-27.3. 
yhteydessä. Arpalipukkeen 
voi täyttää henkilökohtai-

sesti Koskitraktorilla 27.3. 
kello 12 saakka, jolloin ar-
vonta suoritetaan yleisön 

läsnä ollessa. Voittajan edel-
lytetään rekisteröivän trak-
torin omistukseensa.HT
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Dokumentaristi Visa Koiso-Kanttilan ajatuksista kertova juttu, 
Lasten puolella, Kalevassa 17.2. herätti miettimään omaa työu-
raani erityiskasvattajana ja erityisesti työpanostani jutussa vah-
vasti esiin tulleessa laitoksessa, Pohjolakodissa. Myös minä olen 
ollut työssäni lasten puolella, sekä hyvin menestyneiden että elä-
mässään epäonnistuneiden kanssa.

Kiitos entisen työnantajani, Nuorten Ystävien, edustajille Arja 
Sutelalle ja Tiina Haanpäälle Kalevassa 18.2. julkaistusta kirjoituk-
sesta. Samoin kiitos Markus Pöhölle (Kaleva 19.2) tuki- ja sijais-
perhetoiminnan kokemuksista. Entisen kollegani Auli Siekkisen 
kirjoitus (Kaleva 19.2) arjen työstä lastensuojelussa ja erityises-
ti työstä näissä laitoksissa kuvaa erittäin hyvin kasvattajan koko-
naisvaltaista asettautumista työhönsä. 

Valitettavan usein kuulee nykyään, että työmme erityiskasvat-
tajina on tuottaa pahoinvoivia, rankkoja rikoksia tekeviä nuoria. 
Henkilön, jolla ei ole kokemusta ja oikeaa tietoa erityiskasvatuk-
sesta, on helppo todeta, että Pohjolakodissa tapahtunut hyvän 
ystävän ja pitkäaikaisen työkaverin murha hänen viimeisinä työ-
päivinään olisi seurausta tekemästämme työstä ja järjestelmästä. 
Teon varsinaisille tekijöille sälytettävä vastuu pyritään minimoi-
maan kaikin mahdollisin, myös eri dokumenttien keinoin. Onko 
mitään arvoa sillä, mitä hyvää henkirikoksen kohteeksi joutunut 
arvostettu kasvattaja teki työssään nuorten hyväksi ennen koh-
talokasta hetkeä.

Visa Koiso-Kanttila ei epäile hetkeäkään, etteivätkö neljä 
haastateltavaa nuorta ja kaksi ohjaajaa puhuisi totta. Kasvattajan 
tehdessä työtään samankin nuoren kanssa useampia vuosia, voi 
tulla eteen tilanteita, joissa luotettavankaan nuoren kertomus ei 
aina ole totta. Dokumentin voi käsittääkseni tehdä luotettavasti 
pienelläkin otoksella, mutta koko lastensuojelualaa tuomitsevak-
si sillä ei ole riittävää pohjaa.

Mitä on tulosvastuu kasvatustyössä, minkä puutetta Visa Koi-
so-Kanttila tuo jutussa esille? Uskoakseni sitä ei voi ainakaan olla 
”tulos tai ulos” -vaihtoehto. Jokainen kasvatusalalle lähtenyt tun-
tee työnsä tuloksen sisällään. Epäonnistumisia ei voi välttää, eikä 
hyvään lopputulokseen aina riitä seitsemän yritystä. Täytyy yrit-
tää seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. 

Mihin perustuvat artikkelissa esitetyt väitteet, että kuntoutu-
missuunnitelmia tehdään, mutta niitä ei toteuteta. Lisäksi asian-
tuntijoiden vähäinen käyttäminen kasvatustyön tukena tuntuu 
myös olevan ongelma. On vaikea kuvitella, että jossain tehtäi-
siin yhteistyötä ammattiauttajien kanssa enemmän kuin Pohjo-
lakodissa. 

Ne nuoret, jotka ovat hyötyneet eri laitoksissa viettäneistä 
vuosistaan, ovat harvoin esillä julkisuudessa. Heistä tehtävät do-
kumentit eivät kiinnosta nykyisen keltaisen lehdistön aikakautta. 
Voisiko kukaan viime aikoina julkisuuteen tuotujen näkökohtien 
valossa enää uskoa, että tällainen elämässään onnistuneista ker-
tova dokumentti tai juttu olisi totta. Uskon, että näillä nuorilla ei 
ole tarvettakaan olla esillä elämänsä eri vaiheista. He elävät nor-
maalia elämäänsä iloineen ja suruineen perheidensä ja ystävien-
sä kanssa. Tunnen itse myös onnellisuutta ja kii-
tollisuutta kaikista hyvistä ja huonoista muistoista 
sekä niistä kummilapsista, jotka sain työurani ai-
kana Pohjolakodissa.

Vesa Holmström
Erityisopettaja, evp

Myös lasten puolella

20-vuotias nuori mies Miik-
ka Tuohimaa haluaa kan-
nustaa nuoria perustamaan 
oman yrityksen työllistääk-
seen itsensä. Hän näyttää 
mallia perustamalla viime 
kesän elokuussa kalustea-
sennusalan yrityksen Pu-
dasjärvelle ja tekee töitä 
aliurakoitsijana kihniöläisel-
le Kankarin Kaluste Oy:lle. 
Kyseessä on sekä asuntojen 
saneeraukset että uudisra-
kentaminen. Miikka on liit-
tynyt myös Pudasjärven 
yrittäjät ry:n jäseneksi. 

Miikka Tuohimaalla on 
vuokratut yritystilat Rova-
niemellä. Hän käy kotonaan 
Pudasjärvellä ja silloin asus-
telee vanhempiensa luo-
na. Isänsä Mikko Tuohimaa 
on Autohuolto Miksa Oy:n 
yrittäjä. Miikka kertoi suo-
rittaneensa ammattikoulu-
tuksen oppisopimuksella 
Puroila-Talot Oy:ssä. 

Miikka halusi perustaa 
Kalusteasennus Tuohimaa 
Oy -yrityksen kotikaupun-
kiinsa Pudasjärvelle. Hän 
tekee töitä yhdessä veljen-
sä Joonaksen kanssa. Veljek-
set tekevät kalusteiden asen-
nustöitä eri puolilla Suomea 
aina Helsingistä Lappiin. 
Viime syksynä he teki-
vät töitä Helsinki - Vantaa 
-alueella ja nyt Rovaniemel-
lä. Seuraavat työkohteet 
ovat Tampereen seudulla. 
Työmaatilana toimii paket-
tiauto, jossa tarvittavat työ-
välineet kulkevat mukana.

Kankari kalustanut  
yli 30 vuotta
Kankarin Kalusteen tuo-
tantotilat sijaitsevat Kihni-
össä Pirkanmaalla. Suuret 
tilat mahdollistavat tehok-
kaiden tuotantolinjojen ja 
tarvittaessa pitkien sarjojen 
rakentamisen. Kankari työl-
listää yli 60 henkilöä Kih-
niössä. Yritys on kalusta-
nut suomalaisia koteja yli 30 
vuotta. Keittiöt, kylpyhuo-

Kalusteasennuksia ympäri 
Suomea nuoren yrittäjän voimin

neet sekä muut kodin ka-
lusteet ovat laadukasta 100 
prosenttisesti suomalaista 
työtä. 1980 perustettu yritys 
on yksi maamme suurim-
mista vanhempien kerros-
talojen kalustesaneeraajista. 

Saneerauksien lisäksi 
Kaluste Kankari tunnetaan 
myös uudisrakennusten ka-
lusteiden suunnittelijana 
sekä valmistajana. 

- Kalusteiden kestäminen 
riippuu käytöstä ja materi-

aalista. Nykyisin tehdään 
kaappien rungot MDF-le-
vyistä. Laminaattipinnoitei-
sissa keittiökaappien ja ko-
meroiden ovissa nykytrendi 
on mustavalkoinen. Ala-
kaapit voivat olla vaaleat 
ja yläkaapit tummat ja jopa 
mustatkin, Miikka mainitsi 
nykytrendistä. 

Miikka sanoi oman yri-
tyksen perustamisen sopi-
van hänelle ja muillekin sel-
laisille nuorille, jotka eivät 

Miikka Tuohimaa asentamassa keittiökalusteita suuressa kerrostalossaTampereen Här-
mälässä. 

pelkää töitä. Hän sanoi ole-
vansa tyytyväinen yrittäjä, 
koska nyt hänellä on ollut 
töitä. Yrittäjyyteen hän on 
tavallaan päässyt tutustu-
maan jo kotonaan ja kasva-
nut yrittäjäperheen poikana.   

- Isäni kannusti yrittäjyy-
teen minun luonteenpiirtee-
ni vuoksi. Lisäksi haluan 
tehdä hyvälaatuista työtä, 
Miikka perusteli yrittäjyyt-
tään. RR

Pudasjärvi
 TO 4.3.-
LA 6.3.

AVOINNA
TO-PE 10-17

LA 10-14
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mämmi
700 g

Weetos
suklaa-
murot
375 g

pe-to 26.2.-4.3. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Old El Paso
tortilla 
8 kpl/326 g

Atria Kanan
fileesuikale

300 g, hunaja

Naudan
palapaisti

Atria hiillos 
grillimakkara 

400 g, perinteinen

Vihreä kivetön
rypäle

500 g 

HK Popsi
perhenakki

600 g

Atria
broilerinkoipi
3 kpl/ras, marinoitu

jauheliha 
sika-nauta

Arla kalinka 
jugurtit 150 g 

Atria lauantai-
makkara 

palana

Vaasan
hotdog sämpylä

12 kpl/324 g

Valio
voi 500 g

normaalisuolainen

Wasa Sport
näkkileipä

550 g

Hyvä 
nauta jauheliha 

rasvaa max 10%

Vip appelsiini- tai  
omenatäysmehut

1 l

Fazer
fasupalat

215 g

Atria
gotlermakkara

palana

Kotimainen
tuore kirjolohi

199
kg

995
kgKotimainen

naudan 
kulmapaisti
n. 5.5 kg/kpl

Kotimainen
naudan 
sydän
n. 20 kg/ltk

”seinäkuivalihaksi”

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

Porsaan
talous-

kyljykset

jäävuori-
salaatti

Espanja

Risella
puuroriisi
1 kg

Annas ohut
piparkakku
300 g

Fiskars
snow xpert
lumilapio

2500

Fiskars
lumen-
työnnin

3500

Fiskars
lumikola

4995

Valio
gefilus mehut 

1 l

kenkäosastolta

erilaisia 
kuoma 

jalkineita

Naisten ja miesten
poolo-
puseroita

4living
fleecehuopa
125x160 musta, harmaa, 
viininpunainen

Miesten
reisitasku-
housut
joustoa polvissa ja 
takaosassa,
tikkivuori

Miesten
verkkahousut
resorilla, vetoketjutaskut

Naisten
college-
housut
resorilla
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Kaupunginvaltuuston kokouksessa 
runsaasti eri toimialojen katsauksia

Pudasjärven kaupungin-
valtuusto kokoontui kulu-
van vuoden ensimmäiseen 
kokoukseensa torstai-
na 18.2. Kokous pidettiin 
etänä. Kokouksen alussa 
kuultiin kaupungin kon-
serniyhtiöiden ajankoh-
taiskatsaukset, joita esit-
tivät toimitusjohtajat Sari 
Turtiainen Pudasjärven 
Kehitys Oy, Jouko Väänä-
nen Pudasjärven Vuokra-
talot Oy, Sami Vartiainen 
Pudasjärven Lämpö Oy ja 
Marianne Mäntylehto Kai-
ran Kuitu Oy toimitusjoh-
taja. Kokouksessa kuultiin 
myös hyvinvointipäällik-
kö Outi Nivakosken esit-
tämä hyvinvointikertomus 
2017-2021 ja palvelusuun-
nittelija Sinikka Mosorinin 
esittämä yhteisöllisyysoh-
jelma ja myös Mosorinin 
esittämä järjestöyhteistyön 
asiakirja. 

Kaupungin ilmoituk-
sista päätettiin julkais-
ta pelkästään paikallista 
merkitystä omaavat kuu-
lutukset Iijokiseutu- ja/tai 
Pudasjärvi-lehdessä. Pai-
kallista laajempaa merki-
tystä omaavat kuulutukset 
julkaistaan Kalevassa. 

Keskusvaalilautakun-
nan jäsenyydestä myön-

nettiin ero Jari Pikkuahol-
le, Irma Ingetille, Päivi 
Pohjanvedelle ja Pekka 
Kinnuselle. Tilalle valittiin 
Miikka Harju (myös vara-
puheenjohtaja), Marja-Lee-
na Tykkyläinen, Tuula 
Puurunen ja Antti Hukari. 
Keskusvaalilautakunnan 
varajäsenyydestä myön-
nettiin ero Pentti Kortesal-
melle, Hilkka Parkkisen-
niemelle, Veikko Hyttiselle 
ja Ari Pohjanvedelle. Tilal-
le valittiin Mika Soronen, 
Aino-Kaisa Asikkala, Suvi 
Kipinä ja Timo Vähäkuo-
pus. 

Valiokuntien  
katsaukset
Yhteisöllisyysvaliokun-
nan katsauksen esitti va-
liokunnan puheenjohtaja 
Eero Oinas-Panuma. Val-
tuuston käsittelyssä olleet 
yhteisöllisyysohjelmaa ja 
järjestöyhteistyön asiakir-
jaa on valmisteltu pitkään 
ja käsitelty useissa valio-
kuntien kokouksissa. Ky-
seessä on merkittävät asia-
kirjat, joissa käsitellään 
Pudasjärven tärkeitä asioi-
ta luottamushenkilöille, 
kuntalaisille ja järjestöil-
le. Yhteisöllisyysohjelma 
voidaan ottaa huomioon 

kuntasuunnittelussa. Kun-
talaisten vaikutusmah-
dollisuudet paranevat. 
Päätöksien tekemises-
sä ohjelma parantaa kes-
kinäistä vuorovaikutusta, 
yhteytä ja avoimuutta. 

Elinympäristövalio-
kunnan valtuustokatsauk-
sessa puheenjohtaja Kari 
Tykkyläinen kertoi yk-
sityistieavustuksien en-
simmäisistä hakumenet-
telyiden onnistumisesta. 
Valitettavasti 25 eli 58 pro-
senttia 43 hakemukses-
ta hylättiin, koska ne eivät 
täyttäneet hakuehtoja. Ylei-
sin syy hakemuksen hyl-
käämiseen oli, että kysei-
nen tie ei täyttänyt ehtoa; 
oma-, sopimus- tai yksi-
tyistie. Käsittelyyn lähetet-
tiin myös tietosisällöltään 
puutteellisia hakemuk-
sia tai avustusta haettiin 
ei vakituiselle asutukselle. 
Valiokunnan puheenjoh-
taja painotti katsaukses-
saan tarkempaa perehty-
mistä hakemismenettelyyn 
ja totesi kaupunkilaisten 
jääneen totutuille tavoil-
le avustusten suhteen ja 
muistutti, että Pudasjär-
ven kaupunginvaltuus-
to on hyväksynyt uudet 
yksityistiekäytännöt ko-

kouksessaan 8.10.2020. 
Puheenjohtaja osallistui 
myös puheessaan tekni-
sen johtajan Janne Karhun 
ilmoittamaan suruvies-
tiin Pudasjärven pyöräi-
ly- ja liikunta-avustuksien 
hylkäämiseen valtakun-
nan pääpaikalla. Täällä, 
jos missään olisi tilaa pyö-
räillä, mutta valitettavas-
ti ministeriöissä pelätään 
pyöräilijöiden eksyvän 
erämaihin.

Hyvinvointivalio-
kunnan raportin esit-
ti valiokunnan puheen-
johtaja Sointu Veivo. 
Toisen asteen koulutuk-
sessa Pudasjärvellä pää-
dyttiin kehittämään Opin-
topolku- ajatusta, jonka 
tarkoituksena on viedä tie-
toa jo alakoululaisille paik-
kakunnan toisen asteen 
koulutusmahdollisuuksis-
ta, yrityksistä sekä kou-
lutuksen jälkeisestä työl-
listymisestä. Tavoitteena 
on herättää nuorten kiin-
nostus oman paikkakun-
nan opiskelutarjontaa, työ-
paikkoja ja yritystoimintaa 
kohtaan. 

Toisena painopistealu-
eena olleen vanhustyön 
tiimoille valiokunta on 
perustanut vanhustyöryh-

män, jonka tarkoituksena 
on perehtyä Pudasjärvellä 
tehtävään vanhustyöhön 
ja sen järjestämiseen. 

Hyvinvointivaliokun-
taan tuotiin tiedoksi Hir-
sikartanon vanhusten vä-
liaikaisesti käyttöönotettu 
asumisjärjestely ”pommi-
suojassa”. Puheenjohtaja 
vei asian keskusteltavak-
si heti seuraavana päivänä 
22.1. Oulunkaaren ja Pu-
dasjärven kaupungin yh-
teiseen kokoukseen.

Puheenjohtaja tiedot-
ti 27.1. yhdessä toisen pal-
velutuotantolautakunnan 
jäsenen kanssa PATU:n 
jäseniä ja esittelijöitä asias-

Pudasjärven Kehitys Oy:n ajankohtaiset kuulumiset esitti 
valtuuston kokouksessa toimitusjohtaja Sari Turtiainen

Pudasjärven Kehitys Oy:n
toimitusjohtaja Sari Turtiainen esitti 

valtuuston kokouksessa toimintakatsauksen 
edustamastaan osakeyhtiöstä, 

jonka kaupunki omistaa. 
Tulevissa lehdissä julkaistaan myös 

muiden kaupungin omistamien yhtiöiden 
katsauksia.

Viime vuoden ku-
luessa pudasjärveläi-
sille yrityksille saa-
tiin erilaisia julkisia 
yritystukia ja korona-
tukia yli 1,4 miljoonan 
euron arvosta. Yrityk-
set käyttivät tuet omiin 
kehittämistoimenpitei-
siinsä. Kehitysyhtiön 
yritysneuvontapalve-
lu auttoi paikkakunnan 
yrittäjiä sopivien rahoi-
tuskanavien löytämises-
sä ja tukien hakemises-
sa. Henkilökohtainen, 
maksuton ja luottamuk-
sellinen neuvontapalve-
lu on yritysten käytettä-
vissä myös jatkossa.

Pudasjärven yritys-
palveluseteliä käytti 
vuonna 2020 13 yrittä-
jää ja setelin avulla yri-
tykset kehittivät omaa 
markkinointiaan. Vuon-

na 2021 Pudasjärvellä on 
käytettävissä yrityspalve-
luseteleihin tukea yhteen-
sä 15 000 euroa. Vuoden 
2021 ensimmäinen yritys-
palvelusetelihaku on juuri 
päättynyt ja myöhemmin 
järjestetään vielä uusi yri-
tyspalvelusetelihaku. 

Myös uusia valtakun-
nallisia koronatukia on 
tulossa hakuun keväällä 
ja niistä saa lisätietoa esi-
merkiksi Valtiokonttorin 
ja Suomen Yrittäjien verk-
kosivuilta sekä paikka-
kunnan kehitysyhtiöstä. 
Kehitysyhtiö järjestää yri-
tyksille erilaisia tietoiskuja 
ja verkostoitumistilaisuuk-
sia webinaarien avulla, ja 
infoista sekä uusista tuis-
ta tiedotetaan yrityksil-
le Pudasjärven Kehityk-
sen Facebook-sivuilla sekä 
sähköpostilistan kautta. 

Myönteistä  
asiakaspalautetta
Vuoden 2020 lopul-
la kehitysyhtiö toteut-
ti oman asiakaspalaute-
kyselyn. Valtaosa eli 87 
prosenttia kyselyyn vas-
tanneista aikoi käyttää ke-
hitysyhtiön palveluja jat-
kossakin ja koki, että voi 
suositella kehitysyhti-
ön palveluja myös muille 
yrittäjille. Myös Suomen 
Yrittäjäjärjestön aiemmin 
viime vuonna toteuttaman 
Kuntabarometrin 2020 
mukaan Pudasjärven yri-
tyspalvelujen saama arvo-
sana (3,24) oli koko maan 
(2,98) ja maakunnan (3,02) 
saamaa arvosanaa kor-
keampi.  

Alueen yrityksillä on 
kasvutahtoa ja kehittä-
missuunnitelmia korona-
tilanteen aiheuttamista 
haasteistakin huolimatta. 
Pudasjärvelle on suunnit-
teilla yksityisiä matkailuin-
vestointeja yli 39,8 miljoo-
nan euron arvosta ja muita 
yksityisiä investointeja 6,8 
miljoonan euron arvosta 
vuosille 2021-2023. Mat-
kailualueella on kävijä-
määrissä koettu huimaa 

kasvua vuonna 2020, sil-
lä Syötteen kansallispuis-
ton ja retkeilyalueen kävi-
jämäärät kasvoivat peräti 
48,5 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Ko-
timaisten matkailijoiden 
yöpymiset kasvoivat vii-
me vuonna 16,6 prosenttia 
ja ulkomaisten puolestaan 
vähenivät koronatilanteen 
johdosta 46,9 prosenttia 
vuoteen 2019 verrattuna. 

Henkilöstö- 
muutoksia
Kehitysyhtiön henkilös-
töön on tulossa muutok-
sia. Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimitusjohtaja Sari 
Turtiainen siirtyy hiihto-
loman jälkeen uusiin teh-
täviin ja yhtiölle haetaan 
parhaillaan uutta toimi-
tusjohtajaa. Hakuaikaa on 
15.3. saakka. Vt. toimitus-
johtajana toimii 15.3. läh-
tien matkailun yrityske-
hittäjä Jukka Koutaniemi, 
kunnes uusi toimitusjohta-
ja on valittu ja hän aloittaa 
työnsä. Pudasjärven Ke-
hitys Oy:ön rekrytoidaan 
parhaillaan myös uutta di-
gimarkkinoinnin kehittä-
jää uuteen matkailualan 

kehittämishankkeeseen 
’Syötteen matkailualueen 
digitaalisen asiakaspolun 
kehittäminen’. Hanke toi-
mii vuoden 2021 ajan, ja 
se toteutetaan yhteistyös-
sä Syötteen Matkailuyh-
distys ry:n kanssa. Matkai-

luyhdistys on hankkeen 
päätoteuttaja ja kehitys-
yhtiö on osatoteuttajana 
ja yhteistyökumppanina 
hankkeessa.

Heimo Turunen

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastajina vuorossa 
olivat Anni-Inkeri Törmänen ja Antti Tihinen.

ta. Vanhuspalvelujohta-
ja Hannele Pöykiö selvit-
ti hoitoyksikön tilanteen. 
Välittömästi paikallis-
lehdessä olleen kuntalai-
sia hämmentäneen artik-
kelin jälkeen valiokunnan 
puheenjohtaja kävi kuule-
massa Hirsikartanon työn-
tekijöitä ja esimiestä Sirk-
ku Falia sekä tutustumassa 
jutussa mainittuun ”pom-
misuojaan”. Hyvinvointi-
valiokunta ja puheenjoh-
taja ovat siis ottaneet asian 
vakavasti ja edenneet sen 
selvittämisessä nopeasti ja 
asianmukaisessa järjestyk-
sessä. 

Vuosi 2020 oli valokui-
turintamalla vilkasta ra-
kentamisen aikaa niin 
Pudasjärvellä kuin Taival-
koskellakin. Rakennettiin 
uusia liittymiä kuluttajil-
le mökeille ja vakituisiin 
asuntoihin, paikallisille 
yrityksille uusia yhteyksiä 
ja myös isoille teleoperaat-
toreille uusia kuitureitte-
jä. Näiden lisäksi Pudas-
järvellä on menossa Hyvän 
olon keskuksen urakka 
tiereittien muutoksineen, 
mikä on selvästi näkynyt 
Kairan Kuidun työmääräs-
sä.

Ylläpidon kannalta vuo-
si oli myös vilkas. Kaapeli-
näyttöjä tilattiin yhteensä 
370 kappaletta ja erilaisia 
selvitystä vaativia toimen-
piteitä kirjattiin reilusti yli 
200. Kairan Kuidulla on 
valokuituverkkoa maassa 
reilut 1700 kilometriä, jo-
ten ylläpidossa on monen-
laista juoksevaa asiaa hoi-
dettavana. 

Mainittakoon, että kaa-
pelinäytön tilaus on kaiva-
jalle maksuton. Kannattaa 
siis aina pyytää näyttö, mi-
käli tiedossa on maankai-
vua, aitatolppien, kylttien 

tms. asennuksia.
Vilkas vuosi näkyy 

myös yhtiön tilinpäätök-
sessä. Vuoden 2020 liike-
vaihto oli 1,134 miljoonaa 
euroa, mikä on 77 000 eu-
roa enemmän kuin vuon-
na 2019. Yhtiön tulos on 
ollut lievästi positiivi-
nen vuodesta 2015 saak-
ka ja tilikauden 2020 voitto 
oli +791 euroa. Merkittä-
vä osa yhtiön tuloista me-
nee lainalyhennyksiin, sillä 
käytössä oleva varsin laa-
ja valokuituverkko on ra-
kennettu täysin nollasta al-
kaen eli investointi on ollut 
todella suuri. Lainat lyhe-
nevät kuitenkin suunnitel-
lusti, sillä lyhennysohjelma 
on ollut käynnissä vuodes-
ta 2018 lähtien.

Se paikallinen  
operaattori
Kairan Kuitu Oy:n tavoit-
teena on mahdollistaa 
pudasjärveläisille ja tai-
valkoskelaisille nopeat tie-
toliikenneyhteydet koh-
tuullisilla kustannuksilla. 
Yhtiö on alun perin perus-
tettu turvaamaan asuk-
kaiden tietoliikenneyhte-

Kairan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Marianne 
Mäntylehto esitti kaupunginvaltuuston 

kokouksessa toimintakatsauksen osakeyhtiöstä, 
jonka kaupunki omistaa. Tavoitteena on julkaista 
myös muiden kaupungin omistamien yhtiöiden 

katsauksia.

Kairan Kuitu Oy:llä vilkasta rakentamisen aikaa

Pohjois-Pohjanmaa on 
Suomen suurin tuulivoi-
mamaakunta. Vuonna 
2020 Suomen 824:stä tuuli-
voimalasta 286 sijaitsi Poh-
jois-Pohjanmaalla. Suomen 
Tuulivoimayhdistys heh-
kuttaa tiedotteessaan 10.2. 
maakunnan kuntien saa-
neen lähes kuusi miljoonaa 
euroa kiinteistöverotuloja 
tuulivoimaloistaan. Kaikis-
ta Suomen tuulivoimalois-
ta maksettiin viime vuonna 
yhteensä yli 15 miljoonaa 
euroa kiinteistöveroa eri 
kuntiin. 

Kunnille tuulivoima-
yhtiöiden tarjoukset voi-
mala-alueista näyttäyty-
vät helppona, nopeana ja 
vaivattomana ratkaisu-
na paikata romahduksen 
partaalla olevaa kuntata-
loutta. Vuonna 2019 kol-
me neljästä Manner-Suo-
men kunnasta, eli yhteensä 
225 kuntaa, teki negatiivi-
sen tuloksen. Vuosi 2020 
näyttäytyy lohdullisem-

pana valtion jakamien lä-
hes 1,5 miljardin korona-
tukien vuoksi. Kuntien 
velkaantuminen on tuki-
aisista riippumatta kovaa, 
Kuntaliiton painelaskel-
man mukaan kuntien ja 
kuntayhtymien lainakanta 
vuonna 2024 hipoo 39 mil-
jardia euroa. Se tarkoittaa 
lainakannan nousua puo-
litoistakertaiseksi vuoden 
2019 tasosta (26 miljardia 
euroa). Pohjois-Pohjanmaa 
ei tilastoista poikkea, vuo-
den 2019 maakunnan kun-
tien yhteenlaskettu tilikau-
den tulos oli -200 euroa 
asukasta kohti ja palvelu-
tarpeiden kasvaessa kun-
nissa ollaan tiukan paikan 
edessä, miten palvelut ra-
hoitetaan ja turvataan jat-
kossa.

Lukujen valossa kunti-
en kilpajuoksu tuulivoima-
hankkeiden toteuttamises-
sa on hurjaa katsottavaa. 
Suunnitteilla olevia pro-
jekteja pulpahtelee kartal-

Pudasjärven Perussuomalaiset toimittivat 
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin 

tuulivoimakannanoton Pudasjärvi-lehteen, toivoen 
kannanoton julkaisemista.

Tuulivoiman toinen puoli 
- lottovoittajan maineesta maksetaan karvas hinta

le kuin sieniä sateella. Suo-
men Tuulivoimayhdistys 
ilmoittaa Pohjois-Pohjan-
maalla olevan rakennus-
vaiheessa nyt 184 voima-
laa ja lisäksi suunnitteilla 
on yhteensä 67 projektia, 
jotka sisältävät yhteensä 
1302 voimalaa. Kiinteistö-
verotulojen osuutta koros-
tetaan, mutta vähemmälle 
huomiolle jäävät tehotto-
man ja epävarman tuotan-
tomuodon vaatimat inves-
toinnit kantaverkkoon ja 
säätövoimaan, samoin tuu-
livoimatukien (syöttötarif-
fien) maksuosuudet –nä-
mähän rahoitetaan viime 
kädessä veronmaksajien 
kukkarosta. 

Fingrid uutisoi marras-
kuussa 2020 kantaverk-
koinvestointien maksa-
van peräti kaksi miljardia 
euroa vuoteen 2030 men-
nessä, investointeja tar-
vitaan etenkin tuulivoi-
man voimakkaan kasvun 
vuoksi. Vuositasolla in-
vestointiosuus on noin 200 
miljoonaa euroa, josta ar-
vion mukaan 70 prosent-
tia voidaan laskea tuu-
livoimaan liittyväksi. Jo 
tammikuussa 2021 koko-

naissummaa tarkennettiin 
kolmeen miljardiin euroon 
vuoteen 2035 mennessä, 
yhdeksi syyksi ilmoitet-
tiin Suomen vuodelle 2035 
asettama hiilineutraali-
ustavoite. Tuulivoima on 
merkittävin tekijä massii-
visten kantaverkkoinves-
tointien takana, laskun 
maksaa veronmaksaja kas-
vavina sähkönsiirtokului-
na.

Energiavirasto arvioi 
syksyllä 2020, että uusiu-
tuvan energian syöttötarif-
fimenot (sähkön takuuhin-
ta) ovat noin 335 miljoonaa 
euroa kuluneelta vuodel-
ta, eli yli 100 miljoonaa eu-
roa enemmän kuin vuon-
na 2019. Tästä summasta 
yli 95 prosenttia koski tuu-
livoiman syöttötariffeja. 
Kantaverkkoinvestointi-
en kanssa yhteenlaskettu 
kustannus nousee vuosi-
tasolla yli 458 miljoonaan 
euroon. Pelkästään syöttö-
tariffimenot vuodelta 2020 
tekevät yli 386 000 euroa 
voimalaa kohden, samaan 
aikaan kun keskimääräi-
nen kiinteistöverotuotto on 
reilut 18 000 euroa/voima-
la. Kustannukset ovat koh-

tuuttomat tuloihin nähden 
ja tämä maksetaan jokai-
sen veronmaksajan pussis-
ta. Mikäli suunnitteilla ole-
vat tuulivoimalahankkeet 
toteutuvat, tulevaisuudes-
sa saatavien muutamien 
kymmenien miljoonien 
kiinteistöverotulot eivät 
vakuuta kustannusten rin-
nalla. 

Työ- ja elinkeinominis-
teriön ”Alueelliset Kehi-
tysnäkymät syksyllä 2020” 
–julkaisussa todetaan Poh-
jois-Pohjanmaan maakun-
nan osalta, että vuoden 
2020 puolivälissä rekry-
tointivaikeuksia kokevia 
yrityksiä oli 42 prosenttia. 
Pula osaavasta työvoimas-
ta koskettaa kaikkia Poh-
jois-Pohjanmaan seutuja ja 
monilla seuduilla pula-alat 
ja ammatit ovat samoja. 
Massiivinen tuulivoimara-
kentaminen ei houkuttele 
uusia asukkaita väestöka-
dosta jo valmiiksi kärsivil-
le alueille, samoin rakenta-
minen tulee vaikuttamaan 
negatiivisesti myös alueil-
la jo asuvien ihmisten eli-
nympäristöön. Kuinka pal-
jon tonttien ja kiinteistöjen 
arvo laskee ja kuinka halut-

tuja ne ovat voimala-aluei-
den läheisyydessä? Kuin-
ka moni lähtee muualle 
asumaan, kun luonto ja lä-
hiympäristöt muuttuvat 
teollisuusalueiksi ja harras-
tusmahdollisuudet, maa- ja 
metsätalouden- sekä poh-
joisosissa porotalouden 
harjoittaminen olennaises-
ti vaikeutuu? Maakunnan 
noste matkailun ja matkai-
luyrittämisen osalta muut-
tuu oleellisesti, eikä muu-
tos ole positiivinen.

Tuulivoimatuotan-
non vaikutukset heijastu-
vat maakuntamme tasolla 
kokonaisvaltaisesti aluet-
ta, ja sen väestöä, samoin 
elinkeinoja heikentäväs-
ti. Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry ei 
hyväksy maakuntamme 
autioittamista ja väestön 
elinolosuhteiden kurjista-
mista ideologisella, kalliil-
la ja tehottomalla tuulivoi-
marakentamisella. 

Perussuomalaisten  
Pohjois-Pohjanmaan  
piiri ry

yksien saaminen, ja tätä 
periaatetta toteutetaan 
edelleen. Liittymiä raken-
netaan samalla hinnastolla, 
olipa kohde sitten keskus-
tassa tai verkon kauimmai-
sessa reunassa. Kasvua ta-
voitellaan, jotta liittymien 
kuukausimaksuja voi-
daan alentaa. Mitä useam-
pi verkkoa käyttää, sitä 
nopeammin maksuja voi-
daan alentaa. Tässä mieles-
sä Kairan Kuitu Oy eroaa 
merkittävästi mm. isoista 
kansallisista teleoperaatto-
reista.

Kairan Kuitu Oy on ai-
dosti paikallinen teleope-
raattori? Yhtiö työllistää 
suoraan paikallisia hen-
kilöitä ja kaikki verkon li-
särakentamiset tehdään 
paikallisin työvoimin, yh-
teistyössä pudasjärveläis-
ten ja taivalkoskelaisten 
urakoitsijoiden ja palve-
luiden tuottajien kanssa. 
Käyttämällä Kairan Kui-
dun palveluita tuetaan si-
ten suoraan paikallisia toi-
mijoita!

Verkon rakentami-
sessa käytetään mahdol-
lisimman paljon lähellä 
tuotettuja materiaaleja. Esi-
merkiksi valokuitukaape-
lit tulevat pääosin Oulun 
Ruskon tehtaalta ja yhtiön 
operaattoripalveluistakin 
vastaa oululainen (tausta-
joukoissa myös Suomen 
valtio) operaattoripalvelui-
den tuottaja. 

Asiakkaat tyytyväisiä 
palveluun
Kairan Kuitu Oy:n ensim-
mäinen oma asiakastyyty-
väisyyskysely toteutettiin 
tammikuussa 2021. Kyse-
lyyn vastasi 22 prosenttia 
asiakkaista, normaalin vas-
tausprosentin ollessa 20-30 
prosentin välillä. Vastaus-
ten määrä oli siten oikein 
hyvä näin ensimmäisek-
si kyselyksi! Kairan Kuitu 
Oy:n liittymän toimivuus 
sai keskiarvosanan 3,9/5. 
Vastanneista 74 prosent-
tia antoi arvosanaksi 4 tai 
5. Tarkempia tuloksia voi 
lukea verkkosivuiltamme 
ajankohtaista osiosta.

Tulevaa
Kairan Kuitu Oy käyn-
nisti vuoden 2021 alus-
sa Ylikiimingin alueen 
selvityksen. Tiedotushank-
keelle haettiin Oulun Seu-
dun Leader ry:n rahoitusta 
ja saatiin 59 125 euroa. Ta-
voitteena on tiedottaa va-
lokuidun mahdollisuuk-
sista ja kerätä liittymistä 
kiinnostuneita mahdollis-
ta rakentamishanketta var-
ten. Ylikiimingin hankkeen 
etenemistä voi seurata Kai-
ran Kuidun verkkosivuilla 
ajankohtaista-Ylikiiminki 
osiossa sekä Facebookissa 
Valokuitua Ylikiiminkiin 
sivulla.

Tilauskirjat kertovat, 
että kesällä 2021 rakenne-

taan jälleen uusia liittymiä. 
Kannattaa siis toimia ajois-
sa, jotta ehtii mukaan ke-
sän rakentamiskierroksel-
le! Liittymän rakentamista 
ennen täytyy tehdä verk-
kosuunnittelua sekä usein 
hakea kaapelille sijoituslu-
pia, mikä vie oman aikan-
sa. Jos liittymä kiinnostaa, 
mutta vähän vielä epäilyt-
tää, niin kannattaa ilmoit-
taa kiinnostuksensa Kairan 
Kuidun verkkosivuilla ole-
van ”ilmoita kiinnostukse-
si” lomakkeen kautta! Kat-
sotaan yhdessä tilanne ja 
liittymän hinta. Ilmoitus ei 
ole millään tavalla sitova, 
vaan alustava mielenkiin-
non ilmaisu.

Suunnitteilla on myös 
uusi rakentamishanke, jos-
sa huomioitaisiin sellaiset 
kohteet, joissa rakennetta-
va matka on yli 150m ja si-
ten liittymismaksusta muo-
dostuu usein aika hintava. 
Tavoitteena olisi siis koo-
ta tällaisia pitemmän mat-
kan kohteita nippuun ja 
hakea niille yhteistä rahoi-
tusta. Näitäkin kohteita toi-
vomme ilmoitettavan verk-
kosivun lomakkeen kautta! 
Tästä hankeideasta tiedo-
tamme vielä myöhemmin 
lisää, jotta mahdollisim-
man moni sen huomaisi.

Marianne Mäntylehto

Kairan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Marianne Mäntylehto. 

Pudasjärven Kehitys Oy toimitusjohtaja Sari Turtiainen 
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Liikunta ulkona on hyvää terveydelle, se on hauskaa ja virkistää
Aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastava Kurenalla asu-
va Eija Pihlaja antoi vinkin, että hän toivoisi Pudasjär-
vi-lehdessä olevan myönteinen ja innostava juttu ul-
kona liikunnasta. ”Olisi mukavaa vastapainoa lehtien 
uutisointiin näin koronarajoitusten aikaan”, hän totesi. 

Tuumasta toimeen ja laitoimme viestiä mm. Face-
bookin kautta, että saisimme lehteen erilaisia ulkona 
liikkumisen kuvia ja tekstejä. Yleisellä tasolla on tul-
lut kommentteja: Nythän on parasta talviliikunta-ai-
kaa. Ulkoilu on kiistatta hyväksi terveydelle. Mieles-
täni ihmisten pitäisi käydä ulkona ja liikkua enemmän. 
Minusta ulkona käyminen on hauskaa ja se virkistää. 
Ulkona käyminen on myös terveellistä ja se parantaa 
kuntoa ja oloa. Mielestäni kaikkien pitäisi välillä lähteä 
kunnon lenkille ja miettiä omaa hyvinvointiaan. Ha-
luatko sinä muka löhötä huonovointisena sohvallasi 
koko loppuelämääsi. 

”Kaikki syyt, jotka estävät meitä liikkumasta, ovat 
tekosyitä”, sanoi aikanaan jo presidentti Urho Kekko-
nen. 

Kävelyä, sauvakävelyä

Lumityöt

Koirahiihtoa

Bostoninterrieri Speedy tekee hiihtoreissuja omis-
tajiensa Tuula Haverisen ja Esa Nurmelan kanssa.

Hiihtämistä

Mäkihyppyä
Paavo Ervasti on ollut vuosikymmenet aktiivitoimija 
Pudasjärven mäkihyppyharrastuksen edistämisessä. 
Hän lähetti valokuvan ja kirjoittaa, että hyvä urhei-
luharrastus monien muiden hyvien joukossa on pit-
kät ja kunniakkaat suomalaisperinteet omaava mä-
kihyppy. Jyrkkäkoskella on tätä nykyä kaksi sopivaa 
harjoitusmäkeä; K15 ja K35. Isompi mäki saatiin vii-
me kesän aikana taas hypättävään kuntoon pitkän 
tauon jälkeen. Timo Vuorma on pitänyt hyppykun-
nossa K28 mäkeä Hirvaskoskella. Hän odottaa kovas-
ti hyppääjiä sinne. Jyrkkäkoskelle on tarkoitus hel-
mikuun viimeisellä viikolla tampata pikkuinen K6 
luokkaa oleva lumimäki uusille hyppääjille, joita toi-
votaan mukaan harrastuksen pariin. Naapuripitäjäs-
sä Taivalkoskella on ehkä valtakunnan paras ja moni-
puolisin harjoittelutoimintaan sopiva Tapio Räisänen 
mäkikeskus. Yhteistyö muutenkin siihen suuntaan on 
toimivaa. Sieltä löytyy mm. ammattipätevää valmen-
nusapua. Pudasjärvellä on tällä hetkellä muutamia 
nuoria lajin harrastajia, mutta mäkijaoston puoles-
ta toivoisimme lisää nuoria joukkoon. Laji vaatii las-
ten vanhemmilta aktiivista panosta ainakin alkuun. 
Myös mäkien kunnossapito on täällä alastulo- ja vas-
tarinnettä lukuun ottamatta jaoston talkootyön varas-
sa. Mäkijaostolle on hankittu hyppyvälineitä; pukuja, 
mäkisuksia ja monoja, joten niiden puolesta alkuun 
pääsee helposti. Mäkijaosto on Pudasjärven Urheilijat 
ry:n yksi kahdeksasta alajaostosta. 

Mäkien kunnostukseen liittyvän talkootoimin-
nan, mukaansa tempaavan harrastuksen, asiantunte-
van valmennustoiminnan yms. lisäksi laji vaatii myös 
teknistä ja tarkkaan säänneltyä tietämystä arvoste-
lusäännöistä, mäkien teknisistä vaatimuksista sekä 
määräysten mukaisista hyppyvälineistä ja -puvuista.

Paavo Ervasti toimii tällä hetkellä valtakunnalli-
sena arvostelutuomarina ja teknisenä asiantuntijana. 

”Näihin tehtäviin kouluttautuneista alkaa tätä ny-
kyä olla maassa pula, joten nuorempaa polvea tarvit-
taisiin mukaan myös tähän toimintaan”. 

Huskysafarilla

Mervi Pihlaja on lähdössä huskysafarille Syötteen 
maisemissa. ”Minun lisäksi mukana oli tytär ja sis-
ko. Mulle oli toinen kerta huskysafarilla. Eka ker-
ralla olin kyydissä, nyt pääsin itse ohjaamaan, eikä 
ollut ketään kyydissä. Lujaa mentiin Tytär ja sis-
ko olivat eka kertaa huskysafarilla ja tykkäsivät 
kovasti. Minulla on Syötteellä kummikoira Alma, 
joka äitinsä Telman kanssa oli johtajakoirana val-
jakossa. Uusi reissu on jo varattuna ☺️ Hienointa 
on nähdä kuinka koirat nauttivat touhusta Muutoin 
harrastan koirien ja ystävien kanssa lenkkeilyä mil-
loin metsässä milloin tiellä ja joskus liikutaan pot-
kurillakin”. 

Mäenlaskua

Maarit Väyrynen kävi lasten kanssa laskiaismäes-
sä Jyrkkäkoskella. ”Lapsia on neljä ja käymme mä-
keä laskemassa keväällä aurinkoisella ilmalla, mo-
nesti juuri laskiaisena ja hiihtolomalla. Perheessä 
harrastetaan talvella mm hiihtoa, luistelua, kävelyä 
ja koiran kans ulkoilua. Monesti liikunta ja retket 
on ”ex tempore” tyylistä. Niinku nyt hoksattiin, että 
lähdetään kokeilemaan uutta Stiga snow Rockettia. 
Mukana oli myös pulkka ja liukureita. Lapset tyk-
kää (ja itsekin) iästä riippumatta mäen laskusta ja 
naurua riitti tälläkin reissulla”.

Jääkiekkoa

Mika Kuusijärvi lähetti junnujen jääkiekkokuvan 
Suojalinnalta. ”Harjoitukset ovat pari kertaa viikos-
sa, sään salliessa. Kiekkoharjoituksissa on muka-
na parikymmentä junnua. Muutamat junnut ovat 
käyneet jo Kiimingissäkin harjoituksissa sekä Kii-
mingin joukkueen mukana peleissä. Nuorempi-
en luistelukoulu on kerran viikossa, jossa muka-
na on kolmisenkymmentä junnua. Järjestäjänä on 
Kiimingin Kiekkopojat, vastuuvalmentajana Har-
ri Männikkö. Meitä apuohjaajia sitten paikalla 1-3”. 

Sointu Veivo kertoo talviliikunnan toteutuvat iloi-
sesti ja kuntoa kohentaen lenkkihalukkaiden eläin-
kumppaneiden kanssa. ”Kertaakaan Minni-koira tai 
Rocy-koira eivät ole ilmoittaneet vastalausetta len-
kille lähtöön. Minnin kanssa olen taivallellut raitte-
ja reilut kymmenen vuotta ja Rocyn kanssa viidettä 
vuotta. Minnille on kertynyt ikää jo kunnioitettavat 
vuosimäärät, joten sen innokkuus on välillä hitaam-
paa ja lenkit lyhyempiä. Rocy puolestaan on virtaa ja 
vetoa kukkuroillaan. Sen kanssa lenkit ovat vauhtia 
täynnä. Naapureiden koirien lenkkeilyttäminen pal-
velee meitä kaikkia kolmea. Koirien omistajat saa-
vat lemmikeilleen ylimääräisen liikuntatuokion, koi-
rat pääsevät useammin juoksemaan maastoon ja itse 
saan hyvänmielen ja mainion kunnonkohotustilai-
suuden”.

Kaarina Illikainen läh-
tee joka aamu varhain 
kävelylenkille, olipa 
millainen ilma tahansa. 
Illan suussa hän lähtee 
uudelleen ulos ja sil-
loin yleensä on vuoros-
sa hiihtäminen. ”Tänä 
talvena oli erään kerran 
pakkasta 32 astetta, se 
ei estänyt hiihtämään 
lähtemistä. Olen liikku-
nut koko ikäni. Siitä on 
tullut elämäntapa”. 

Eija Pihlaja sai sauva-
kävelyyn uutta puhtia, 
kun Eila Lahtinen esit-
teli hänelle joululahjak-
si saamiaan neljän kilon 
joustosauvoja. ”Siitä-
pä tuumasta toimeen ja 
Oulun Intersportista uu-
tuussauvojen ostami-
seen. Sauvat ovat tosin 
Ruotsissa valmistet-
tuja, mutta se ei tahtia 
haittaa, ovat tosi hyviä. 
Kun kädet tulevat jalko-
jen kaveriksi kävelyyn, 
kävely teho kasvaa noin 
40 prosentilla. Kuntoili-
jalle tämä merkitsee 
sitä, että ilman vauhdin 
lisäystä sauvakävelys-
tä tulee kokonaisvaltai-
sempi kestävyyttä sekä 
hengitys- ja verenkier-
toelimistöä kehittävä 
harjoitus”. 

Lumityöt ovat oivallista hyötyliikuntaa. Talven 
ruukku on lunta täynnä! Kivitaskussa tällaista tal-
viurheilua. Kivitaskun isäntäväki Helena lapioi lun-
ta ja lumenpudottajana on Timo. 

Olavi Lammela Varsitien varren omakotitalossa te-
kee lumityöt tunnollisesti. Ihmisten silmän iloksi 
hän on usean vuoden ajan kuvioinut lumipenkat 
kauniiksi.

Kuvan lähettäjä Jenni Peltoniemi hoitaa ahkeras-
ti kuntoaan. Kesällä juoksemalla ja talvella hiihtä-
mällä. Hän on osallistunut mm. Umpihankihiihdon 
MM-kisaan naisjoukkueen jäsenenä. ”Mustalam-
men reitillä voi ulkoilla myös lasten kanssa. Pienet-
kin viihtyvät muutaman tunnin kyydissä ja isom-
mat hiihtävät, kunhan lämmintä kaakaota ja evästä 
löytyy”.

Sirkka Stenius otti hiihtoretkellään jo kevätaurin-
koa Marikaisjärven jäällä.

Sakari Peltoniemi juhlisti 9-vuotissynttäripäivään-
sä hiihtämällä, jonka jälkeen täytekakku ja muut 
Jenni-äidin loihtimat herkut maistuivat yhdessä 
synttärivieraiden kanssa. 

Paula Manninen lähet-
ti useita kuvia hiihto-
retkillään, joista tästä 
kaksi. ”Itselleni hiihtä-
minen on ylivoimaises-
ti mieluisin tapa liikkua 
ulkona, lumikenkäily tu-
lee toisena. Pakkasis-
ta huolimatta on tullut 
lähdettyä ulos liikku-
maan joko hiihtäen tai 
lumikenkäillen. Akut la-
tautuu mukavasti luon-
nossa liikkuessa. Meil-
tä Pudasjärveltä löytyy 
niin hienoja luontoelä-
myksiä, ettei niitä kan-
nata jättää näkemättä ja 
kokematta”. 

Jyrkkäkosken hyppyrimäessä Vilma Kettunen, To-
pias Kesti, valmentaja Jouko Karjalainen ja Vie-
na-Lotta Penttilä.

Potkurilla

Kari Steniuksen mukaan potkurilla, jossa on muo-
viset levikkeet jalaksissa, pääsee liikkumaan hyvin 
mm moottorikelkan jättämillä urilla, kuten kuvassa 
Marikaisjärven jäällä. 

Emma Kuusijärvi, 4 v, liikkuu isänsä Mika Kuusi-
järven kanssa talvella mielellään mm. potkurilla ja 
luistimilla. Mainittakoon, että viime syksyn SoVe 
24h kävelyssä Hirvaskoskella Emma käveli isänsä 
kanssa 12 km suorituksen. 

Koiran kanssa

Kaverukset Sointu ja Rocy riemuitsevat lenkille 
lähdöstä.

Mäessä Emma Tumelius Piku-kissa sylissään sekä 
Sointu Veivo ja Minni-koiran kanssa. ”Joskus on 
kiva ulkoilla tällaisellakin joukolla. Edustettuna oli 
kolme eri lajia”.

Pentti Kuopusjärvi lenkkeilee 12-vuotiaan Kopo 
Gordoninsetterin kanssa 4-5 kertaa joka päivä. Koi-
ran ikä jo hieman rajoittaa lenkkien pituutta. Kopo 
on kolmas koira, joten Pentti on vienyt koiraa len-
kille tai toisinpäinkin voisi sanoa; koirat ovat vie-
neet Penttiä lenkeille vuosikymmenien ajan. Jos-
kus vaimo Liisakin lähtee mukaan kävelemään, tai 
joskus tuuraa Penttiä. 

Laskettelua

Teija Vähäkuopuksen lähettämässä kuvassa Miro 
ja Milla Liimatainen ovat käyneet Syötteellä lautai-
lemassa ja laskettelemassa. ”Ovat pysytelleet ul-
kona ja hississä menneet vain keskenään. Tulevilla 
viikoilla haluaisivat päästä taas rinteeseen”

Pyöräilyä

Teija Vähäkuopus ja Mika Illikainen kertoivat osta-
neensa viime keväänä fatbike pyörät. ”Ne ovat ol-
leet ahkerassa käytössä. Varsinkin keväästä alku-
talveen tuli ajettua paljon. On ajettu pääasiassa 

Villasukkakävelyä

Anja Kauppi lähetti villasukkakävelykuvan. ”Kävely 
noin -10 asteen pakkasessa pehmeässä lumessa, 
vaikka umpihangessa, 3-4 villasukat päällekkäin, ei 
palele, vaan jalkapohjat kihelmöi lämpimänä käve-
lyn jälkeen. Vähän huono vaan ottaa itse kuvaa kä-
vellessä liikkuvista jaloista”. 

Jyrkkäkoskella, Syöt-
teellä ja Ylläksellä. Mika 
ajaa pyörällä myös 
kaikki työmatkat. Auton 
katolla telineissä pyö-
rät kulkeutuvat muka-
na kätevästi mihin vain. 
Keväällä, kun kierrel-
tiin pyöräliikkeitä, niin 
myyjät kertoivat pyö-
rien menneen kaupak-
si normaalia paremmin. 
Monet liikkeet myivät jo 
ei oota”.
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Pudasjärven Eläkeliiton yh-
distys piti hallituksen ko-
kouksen 16.2. Suojanlinnan 
tiloissa. Yhdistyksen ker-
hot eivät ole voineet toimia 
koronarajoitusten vuoksi 
pitkään aikaan normaalis-
ti, koska olemme noudatta-
neet annettuja rajoituksia. 
Luonnollisesti jäsenet ovat 
odottaneet yhteisiä matkoja, 
kuoron tapaamista ja muun 
toiminnan kautta kohtaami-
sia. Hallitus päätti järjestää 

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksellä 50-vuotisjuhlavuosi

jäsenilleen ulkoilupäivän 
tiistaina 20.4. Rajamaan ran-
nassa, jota ilmoitetaan tar-
kemmin myöhemmin leh-
dessä. 

Muutoin kevään toimin-
takalenteria ei voi vielä to-
teuttaa – muutokset näkyvät 
kotisivuilla. Ulkotapahtu-
mat ovatkin tervetulleita. 
Tämän uuden ja poikkea-
van ajan myötä olemme op-
pimassa uusien digikäytän-
töjen käyttöä. Siinä riittää 

Puheenjohtaja Heleena Talala tiedottaa yhdistyksen ajan-
kohtaisista asioista.

Viime heinäkuussa oli Eläkeliiton ulkoilutapahtuma Koskenhovilla. Vastaava järjestetään nyt talvisissa olosuhteissa 
tiistaina 20.4. Rajamaan rannassa. 

ikääntyvän väestön kohdal-
la vielä haastetta. Ikäihmis-
ten palautteita kuunnellessa 
tulee esille huolta erilaisten 
palvelujen lisääntyvästä di-
gikäytöstä kuten sote- tai 
terveyspalveluissa. Näiden 
opastamisen haasteeseen 
toivomme yhteistyötä esi-
merkiksi nuorten osaavien 
vapaaehtoisten toimesta. 
Tänäkin vuonna päätimme 
hakea avustusta Eläkelii-

ton kautta digiyhteyksien ja 
-laitteiden sekä niiden käy-
tön opastukseen. 

Tuleva kevätkokous 
maaliskuulla eli 23.3. on sit-
ten toteutettava rajoitukset 
huomioiden ja siitä syystä 
selvitetään mahdollisuut-
ta osallistua etänä kokouk-
seen. Hallituksen tai toi-
mikunnan jäsenille tulevat 
koulutukset ovat jo osalle 
tuttuja, sillä mm. Eläkeliiton 

kautta koulutukset tai ko-
koukset tulevat etänä.

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys täyttää tänä vuon-
na 50-vuotta ja hallitus päät-
ti valmistelua varten pe-
rustaa juhlatoimikunnan. 
Ajankohdaksi päätettiin 
syyskokouksen päivä, mi-
käli koronarajoitukset eivät 
estä tapahtuman järjestä-
mistä. Jäsenet voivat seurata 
Eläkeliiton sivulta ajankoh-

taisasiaa mm. tuettuja lomia 
hakiessaan ja mitä yhdistyk-
sen ajankohtaista tiedotet-
tavaa on omilla kotisuvuil-
lamme. 

Turvallista ja valoisaa  
kevättä Teille kaikille  

toivottaa 

Heleena Talala  
puheenjohtaja

Vasemmisto tavoittelee 
yli 100 valtuutettua Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto julkaisi 
kuntavaaliohjelmansa - tavoitteena yli 100 

valtuutettua maakunnassa.

Pudasjärven Vasemmiston 
puheenjohtaja Antti Tihi-
sen mukaan Vasemmistolii-
ton kuntavaaliohjelman on 
hyvä ja siinä on hyödyllisiä 
osia myös Pudasjärven kal-
taiselle kunnalle. 

-Johtokunta linjaa lähiai-
kana konkreettisia toimia, 
joilla lähdemme edistämään 
kuntamme asioita, toteaa Ti-
hinen.

Vasemmisto nostaa 
helmikuun alkupuolel-
la julkaistussa Pohjois-Poh-
janmaan kuntavaaliohjel-
massaan esille erityisesti 
työhön, koulutukseen, so-
siaali- ja terveyspalveluihin 
ja joukkoliikenteeseen sekä 
ympäristöön liittyviä kysy-
myksiä.

- Meille tärkeintä on toi-
mia kuntapolitiikassa aloit-
teellisesti kuntalaisten hy-
vinvoinnin ja tasa-arvon 
puolesta. Tavoittelemme 
vaaleissa vaalivoittoa ja yli 
100 valtuutetun paikkaa eri 
kuntiin sekä 15 prosentin 
maakunnallista kannatusta. 
Puolueemme edustajat ovat 
tehneet viimeiset neljä vuot-

ta hyvää työtä eri kunnissa, 
joten tähän on erinomaiset 
mahdollisuudet, sanoo Poh-
jois-Pohjanmaan Vasemmis-
ton puheenjohtaja Olli Ko-
honen.

Piirijärjestö korostaa 
myös hallituspolitiikan hy-
viä saavutuksia. Alueella 
käynnistyy sen myötä mer-
kittäviä infrahankkeita ku-
ten Oritkarin kolmioraiteen 
rakentaminen.

- Jatkossa on pureudut-
tava vahvemmin alueen 
pitkäaikais- ja nuorisotyöt-
tömyyden ongelmiin. Kun-
tien on varattava riittävät 
resurssit työllisyyden hoi-
toon. Merkittävässä roolis-
sa tässä ovat useassa Poh-
jois-Pohjanmaan kunnassa 
käynnistyvät työllisyyden 
kuntakokeilut, vaaliohjel-
massa linjataan.

Piirijärjestö pitää oppi-
velvollisuuden pidentä-
mistä ja maksutonta toista 
astetta suomalaisen koulu-
tuskentän merkittävimpä-
nä myönteisenä uudistuk-
sena peruskoulun luomisen 
jälkeen. Kunnissa on kiinni-

tettävä Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmiston mukaan huo-
miota siihen, että opinnoista 
syrjäytymisen estämiseksi 
on luotava työpajaopintoja 
ja muita käytännön ratkai-
suja, joilla tuetaan kouluvai-
keuksista kärsivien toisen 
asteen koulutusta.

Piirijärjestö korostaa 
myös sitä, että Pohjois-Poh-
janmaalla on taattava toi-
mivat hyvinvointipalvelut 
ihmisille mahdollisimman 
lähellä koteja myös sinäl-
lään tarpeellisen sote-uu-
distuksen jälkeen. Sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden on 
kavennettava terveysero-
ja ja perusterveydenhuol-
lon palveluihin on päästävä 
nopeasti. Erityisesti vanhus-
palveluiden ja matalan kyn-
nyksen mielenterveyspal-
veluiden toimivuudesta on 
huolehdittava.

Joukkoliikenteessä ko-
rostetaan Tornioon asti tar-
vittavan kaksoisraiteen 
merkitystä koko maakun-
nan elinvoiman kannalta. 
Satsauksia tarvitaan myös 
Oulun seudulliseen junalii-
kenteeseen.

Vahva tuki annetaan 
myös Oulun kulttuuri-
pääkaupunkihakemuksel-
le. Tavoitteen toteutuessa 

se toisi vahvemman vireen 
maakunnan kuntien kult-
tuurielämään auttaen myös 
Pohjois-Pohjanmaan alueta-
loutta. 

Piirijärjestö korostaa 
myös sitä, että turpeesta ir-
rottautuminen lähivuosina 
on erityisesti Pohjois-Poh-
janmaata koskeva haaste.

- Turpeen energiakäy-
töstä on luovuttava ilmas-
ton ja luonnon takia. Samal-
la on ehdottoman tärkeää, 
että valtion ja EU:n turpees-
ta luopumistuki on hyödyn-
nettävä muutoksesta. Tur-
veyrittäjiä ja työntekijöitä on 
toettava muutoksessa.

Piirjärjestö korostaa 
myös yrittäjyyden roolia 
maakunnan tulevaisuudel-
le.

- Yrittäjyyttä on tuettava 
kunnissa varmistamalla toi-
mintaedellytykset esimer-
kiksi yritysten kohtuuhin-
taisten toimitilojen saamisen 
muodossa. Pohjois-Pohjan-
maalla on otettava käyt-
töön etsivä yrittäjätyö, jolla 
parannetaan yksin- ja pien-
yrittäjien toiminta- ja kasvu-
mahdollisuuksia.

Jaakko Alavuotunki 
Toiminnanjohtaja 

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

www.keitelegroup.fi

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

Kysy nyt puukauppatarjous alueesi 
hankintaesimieheltä:

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

Hankinta-alue: Ranua ja  
Pudasjärvi

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Koskitraktori Oy • Pudasjärvilehti TO 25.2.2021 • 254 x 365 mm 
Aineisto: TI 23.2.2021 • ilmoitukset@vkkmedia.fi

Talvitakki
Alna 2.0
•  vedenpitävä  

ja hengittävä 
Helly Tech® Performance –kalvo

•  lämmin ja kevyt Primaloft® -vanu
•  värit: fl. oranssi ja fl. keltainen
•  koot: S-3XL

Talvihousut
Alna
•  vedenpitävä ja hengittävä 

Helly Tech® Performance –kalvo
•  lämmin ja kevyt Primaloft® -vanu
•  värit: fl. oranssi ja fl. keltainen
•  koot: C46-C60

HH71392-269-369-S/3XL

239,-

HH71490-269-369-C46/C60

199,-

HI60010361

99,-

Pora/ruuvinväännin 
10,8 V / 1,5 Ah
DS10DAL
•  max. 1300 rpm
•  max. vääntö 36 Nm
•  sis. 2 x 1,5 Ah Li-ion 

akku, laturi, ja laukku

PAT505O/K-S/5XL

79,-

Talvipilottitakki
•  100 % polyesteri,  

120 g/m², 150D  
oxford, kalvokangas

•  EN ISO  
20471:2013 lk 3

•  värit: fl.oranssi/musta, 
fl.keltainen/musta

•  koot: S-5XL

GAVIN

XT06200 99,-

Kompressori 1,1 kW / 230 V
•  säiliö 6 l, imutuotto 200 l/min
•  2900 rpm
•  max. 8 bar

SH06211TW

590

Työkäsineet
•  50% PU/PA-sekoite, 

50% polyamidi
•  EN 420, CAT 1
•  koko 11

ASI025 1990

Hylsysarja 
1/2”, 16 osaa
•  sis. 13 kpl hylsyt, räikkäväännin 

pikavapauttimella, jatkovarsi  
125 mm, nivelkappale

WH07152 1990

Ruuvitalttasarja, 
6 osaa
•  patentoitu SoftFinish-kahva
•  SL3,5 x 204 mm, SL4,5 x 236 mm, 

SL5,5 x 261 mm, SL6,5 x 268 mm, 
PH1 x 191 mm, PH2 x 281 mm

Uuden myymälän 
AVAJAISET MA 1.3.

Talo täynnä upeita avajaistarjouksia!

ARVOMME 
TRAKTORIN!

Arvo varusteineen 4000 €. Osallistu arvontaan myymälässämme. 
Arvonta suoritetaan lauantaina 27.3.
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Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

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

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

pudasjärven 
hautaustOimistO ja 
kukka ky, pihlaja 
toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Pudasjärven Osuuspankilla vahva kasvun vuosi
Pudasjärven 

Osuuspankki julkisti 
vuoden 2020 tulos- 
ja toimintatiedot, 

joista toimitusjohtaja 
Pertti Purola kertoi 
Pudasjärvi-lehdelle 

seuraavaa:
Pudasjärven Osuuspankin 
luottokysyntä jatkui edel-
lisvuodesta ja luottokannan 
kasvu oli yli 13 prosenttia. 
Luottoja nostettiin noin 43 
miljoonaa euroa vuoden ai-
kana eli noin kuusi miljoo-
naa euroa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Liike-
voitto laski edellisvuotises-
ta 9,7 prosenttia, ollen 1,221 
miljoonaa euroa. Alhaise-
na pysyneestä korkotasos-
ta huolimatta korkokate 
parani hieman. Arvonalen-
tumiset saamisista ja järjes-
tämättömät saamiset nou-
sivat edelliseen vuoteen 
verrattuna. Talletuskanta 
kasvoi. Vakavaraisuus py-
syi laskusta huolimatta erin-
omaisella tasolla, ollen 54,98 
prosenttia. Vakavaraisuu-
den lasku johtui pääasias-
sa laskentavan muutoksesta 
EKP:n taholta. Omistaja-asi-
akkaita oli vuoden lopus-
sa 6879. Pankin toimintaa 
pyöritettiin keskimäärin 12 
työntekijällä. 

Korkotaso säilyy 
matatala
Koronapandemia koette-
li maailmantaloutta pahoin 
vuonna 2020. Kevään jyrkän 
pudotuksen jälkeen talous 
alkoi toipua kesällä, mut-
ta pandemian toisen aallon 
seurauksena elpyminen hi-
dastui vuoden lopulla uu-
delleen. Talous kuitenkin 
kärsi tartuntojen lisäänty-
misestä huomattavasti vä-
hemmän kuin keväällä. Ra-
hoitusmarkkinat toipuivat 
keskuspankkien tuella no-
peasti kevään kriisistä. Osa-
kekurssit ovat nousseet ro-
kotusten ja talouspoliittisen 
elvytyksen tuoman optimis-
min myötä. Elvyttävä ta-

louspolitiikka, ja odotukset 
talouden elpymisestä heijas-
tuivat vuoden lopulla laajal-
ti myös muihin sijoituksiin. 
Euroopan keskuspankki pi-
densi elvyttäviä rahapoliitti-
sia toimiaan joulukuussa, ja 
samalla korosti, että ohjaus-
korot säilyvät pitkään ma-
talina. Markkinakorot ovat 
säilyneet kauttaaltaan mata-
lina. Koronapandemia ei ole 
koetellut Suomea yhtä pal-
jon kuin muuta Eurooppaa. 
Euroaluetta maltillisemman 
notkahduksen jälkeen ta-
lous kääntyi kasvuun kol-
mannella vuosineljännek-
sellä muun euroalueen 
tavoin. Talouden elpymi-
nen hidastui, mutta ei täysin 
pysähtynyt vuoden viimei-
sellä neljänneksellä. Taan-
tuma on koetellut talout-
ta epätasaisesti. Vaikeudet 
ovat kohdistuneet osaan ko-
ronapandemiasta kärsiviin 
aloihin, kuten matkailu- ja 
ravintolapalveluihin. Muu-
toin kotitalouksien ja yritys-
ten taloudellinen tilanne oli 
loppuvuonna laajalti hyvä. 
Asuntomarkkinat piristyi-
vät loppuvuonna, ja pande-
mian aiheuttama notkahdus 
jäi lyhyeksi. Koronapande-
mia pitää yhä yllä epävar-
muutta talouden näkymistä. 
Rokotusten edetessä talous 
voi jatkaa elpymistä. Korko-
ympäristö säilyy kuitenkin 
euroalueella yhä matalana. 

Aktiivinen toimija  
yhteiskunta- 
vastuussa
Pankki on ollut toiminta-
vuoden aikana aktiivinen 
toimija yhteiskuntavastuun 
merkeissä; pankki on ollut 
mukana työllistämässä pu-
dasjärveläisiä nuoria Ke-
säduuni-kampanjassa. Tä-
män lisäksi pankki myönsi 
Sadasta toiselle rahastos-
taan toimintavuoden aika-
na yhteensä 6 300 euroa seit-
semään eri hankkeeseen. 
Pankki on jo useana vuon-
na ollut tukemassa pudas-
järvistä nuorisoliikuntaa, 
niin myös toimintavuonna, 
muun muassa yhteistyössä 

Viime heinäkuisena iltana sateenkaari komisti Pudasjärven Osuuspankin toimitaloa.

Yhteiskuntavastuun kantamisessa OP Pudasjärvi lahjoitti Sadasta toiselle rahastostaan toimintavuoden aikana yhteen-
sä 6 300 euroa seitsemään eri hankkeeseen, kuva avustusten jakotilaisuudesta. Pankki työllisti myös nuoria Kesäduu-
nikampanjassa sekä tuki nuorisoliikuntaa. 

Ikänainen, mummi, vanha nainen, ikäloppu, eläkeläinen, miehen 
kylkiluu, nyrkin ja hellan välin lämmittäjä, leski, taustahenkilö, äiti, 
kahvinkeittäjä. Tuttuja määrittelyjä naisesta ja erityisesti ikänai-
sesta. 

Väkisinkin tunnen ärsyyntyväni luettuani noita nimityksiä. Osa 
on ihania nimityksiä toki ja tottakin, mutta vähättely ja taustaroo-
lissa oleminen paistavat läpi. Ei itseään kunnioittava ihminen ha-
lua elää toisen varjossa ja almuilla, vaan jokainen mies ja nainen 
ansaitsee oman asemansa niin perheessä kuin työelämässä. Pe-
rinteisesti nainen on hoitanut kodin ja lapset ja jäänyt ilman elä-
kettä. Toki pieni kansaneläke on saatu, mutta sekin on mennyt 
yleensä yhteisiin menoihin. Naisilla ei ole ollut omaa rahaa. Rahan 
anelu ruokaan, vaatteisiin tai virkistykseen on ollut ja on kump-
panilta vallankäyttöä, alistamista. 

Lasten hoitaminen kotona on arvokasta työtä, mutta ei tar-
koita, että huono vaihtoehto olisi naisten työssä käynti. Naisille, 
jotka haluavat opiskella ja tehdä työtä kodin ulkopuolella, pitää 
olla siihen mahdollisuus. Työelämä romahtaisi, jos kaikki naiset 
jäisivät kotiin. Melkoinen määrä verotulojakin jäisi saamatta.

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta tuli voimaan 
1.1.1987 ja minulla oli tilaisuus tavata Suomen naispuolinen ta-
sa-arvovaltuutettu Tuulikki Petäjäniemi myöhemmin. Tai oli mah-
dollisuus tavata, kun kutsuin hänet paikkakunnalle yhdistyk-
semme vieraaksi. Tuo liikku kannatti, se sytytti kipinän naisten 
asioiden huomioimiseen. En tarkoita nyt mitään kiihkofeminis-
miä, vaan reilua yhteiseloa ihmisten kesken. Arvostusta, huomi-
oimista, kokemuksen ymmärtämistä, osaamisen hyödyntämistä 
minä kaipaan!

En halua leimautua yhden asian ajajaksi, vaan haen kaikkia 
hyödyttävää elämisen ja toimimisen tapaa. 

Moni odottaa eläkkeelle pääsyä. Niin minäkin tein. Työelämän 
hektisyys ja jatkuvat muutostrendit, kiireen tuntu, epävarmuus 
ja tulos tai ulos -mentaliteetti ovat pelottavia. Työelämän työs-
säjaksamisesta, uupumuksesta, masennuksesta, ajan tasalla pysy-
misestä jne puhutaan paljon. Työyhteisöjä koulutetaan, esimiehiä 
trimmataan, alaistaitoja haetaan, mutta työelämän valtahierarki-
at näyttävät pysyvän yllättävän sitkeästi. Vallasta ei haluta luopua, 
eivätkä työyhteisöt kehity. Onneksi on valtaisa määrä yrityksiä, 
joissa tapa tehdä työtä on muutettu. Ei ole kellokortteja, vaan 
työn lopputulos on tärkeämpää kuin työpisteessä istuminen, luo-
vuutta arvostetaan (sehän ei pääse parhaimpaansa välttämättä 
juuri työajalla) ja eri ikäisiä arvostetaan. Yllättäen 50-60-vuotiai-
ta palkataankin töihin! 

Yhteiskunnassamme edellytetään työurien jatkamista kum-
mastakin päästä. Omalla kohdallani aloitin porkkanapellolta jo 
varhain ja hoidin koko kesän neljää serkkuani 12-vuotiaana (nuo-
rin oli 6 kk). Nyt eläkkeelle jäätyäni aktivoin vanhan y-tunnukse-
ni ja päätin alkaa yrittäjäksi. Päätös oli selkeä. Olen saanut kou-
luttautua yhteiskunnan varoilla koko elämäni ja nyt haluan antaa 
vielä takaisin saamastani hyvästä. Minulla on osaamista ja nyt voin 
jakaa sitä, valita työaikani ja kenen kanssa teen töitä. Luksusta 
suorastaan. Minulle se oli päätös elämänlaadulle! Ikänaisena voin 
vaikuttaa.

Katri Virtanen
Filosofian tohtori, osa-aikaeläkeläinen, 
osa-aikayrittäjä, 
terveydenhuollon osa-aika-ammattilainen, 
koulutuksen osa-aika-ammattilainen.
www.katri-fysiokv.fi, info@katri-fysiokv.fi

Näkyy ajankohtaisia, hyviä, kriittisiä, ryppyisiä, 
rakastavia ja kannustavia kannanottoja ja 

tökkäisyjä.

Ikänaisen peili
Ponin kanssa

Tuula Kuukasjärvi kertoi nauttivansa ulkoilmaliikunnasta 
ponin kanssa. ”Ponin kanssa kärryt jätetty tauolle ja otet-
tiin sukset ja potkuri käyttöön, samalla lenkillä molemmat 
saa liikuntaa. Liikunta on lisääntynyt tänä talvena”

Pudasjärven Urheilijoiden 
ja Kurenpoikien kanssa.

Liikevoittoon vaikut-
ti erityisesti kulujen kas-
vu. Tuotot oman pääoman 
ehtoisista sijoituksista ovat 
OP-Osuuskunnalta saatuja 
osuuspääoman korkoja. Lii-
ketoiminnan muita kuluja 
kasvatti OP Ryhmän sisäiset 
kehittämismaksut.

Palkkiot luotonannosta ja 
maksuliikkeestä kasvoivat. 
Palkkiotuottoihin sisältyy 
vähennyksenä omistajajäse-
nille myönnetyt OP-bonuk-

set.

Kasvulukuja
OP Pudasjärven tase kasvoi 
16,8 prosenttia ja oli vuoden 
lopussa 243,7 miljoonaa eu-
roa. Talletukset kasvoivat 
6,1 prosenttia ja olivat vuo-
den lopussa 166,4 miljoonaa 
euroa ja luottokanta kasvoi 
9,5 prosenttia ja olivat vuo-
den lopussa 176,3 miljoonaa 
auroa. Maksoimme omista-
jajäsenillemme OP-bonuk-
sia vuoden aikana 571 000 
euroa, jossa kasvua edelli-

seen vuoteen oli 3,4 prosent-
tia. Uusia asiakkaita pankki 
sai vuoden aikana yhteen-
sä 499. 

Erityisen ilahduttavaa oli 
jo toisena vuonna peräkkäin 
yritysluottokannan hui-
ma kasvu, joka oli nyt pe-
räti 38 prosenttia ja edellise-
nä vuonnakin päästiin jo 17 
prosenttiin. Tämä antaa hy-
vää pontta paikkakunnan 
kasvulle ja yritystoiminnal-
le.

Heimo Turunen

OP Pudasjärven toimitusjohtaja Pertti Purola näkee erityi-
sen ilahduttavana yritysluottokannan kasvun, joka antaa 
hyvää pontta Pudasjärven kasvulle ja yritystoiminnalle. 

Asiakastilat ja henkilökunnan 
taustatilat remontilla rauhalli-
semmiksi ja viihtyisämmiksi

Pudasjärven Osuuspankissa aloi-
tettiin helmikuun alussa asiakas-
tilojen ja henkilökunnan taus-
tatilojen remontti. Suunnittelun 
keskiöissä oli henkilökunnan toi-
veet ja mielipiteet remontin to-
teutuksen suhteen. Remontissa 
mm. purettiin pari neuvottelu-
huoneketta, jotta tilalle saatiin 
tehty kolme uutta työhuonetta 
rauhallisempia asiakastapaami-
sia varten. Henkilökunnan taus-
tatiloista tulee remontin jälkeen 
rauhallisemmat ja entistä viihtyi-
sämmät. Kalustus uusitaan neu-

votteluhuonekkeista ja taustati-
loista lähes kokonaan. Remontin 
yhteydessä uusitaan lisäksi ka-
tutason kaikki verhot. Pankin ul-
ko-ovet on pidetty kiinni remon-
tista johtuen helmikuun ajan 
tiistaisin ja torstaisin. Uudet ti-
lat saadaan käyttöön maaliskuun 
alusta lähtien ja remontin viimei-
setkin työt saadaan tehtyä maa-
liskuun aikana, kertoo remontin 
puuhamiehenä toimiva OP Pu-
dasjärven myyntijohtaja Jonne 
Ivola. HT

Asiakkaiden odotustilan kalustuksen uusinta oli meneillään helmi-
kuun viimeisellä viikolla. Myös katutason ikkunoihin tulee uudet sä-
leverhot.
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kiellän ehdOttOmasti 
moottorikelkalla ym. 

moottoriajoneuvoilla ajon 
omistamillani mailla siurualla. 

Rekn:o 15:47 (maastoliikennelaki § 4).

Allek. Eero Pätsi

livon metsästysseuran 
talvikOkOus 

lauantaina 6.3. klo 14.00, 
kokoontuminen koululle. 

Hallitus kokoontuu klo 13.00. 
Riistakolmion hiihtäjät kokoontuminen 

koulunpihalle klo 9.00. 
Omat maskit mukaan.

PUDASJARVI.FI

KUNTAVAALIT PUDASJÄRVELLÄ 2021
KUNTAVAALIEN EHDOKASASETTELU
Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Pudasjärven 
kaupunginvaltuustoon 27 valtuutettua ja heidän varavaltuutettunsa.
Yhteislistan, vaaliliiton tai vaaliliittoon kuulumattoman puolueen ehdokkaita saa 
olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli Pudasjärvellä 
40.
Ehdokkaiden asettamista koskevia ja muita vaalilain mukaan keskusvaalilautakun-
nalle annettavia asiakirjoja ottaa vastaan maaliskuun 9. päivänä 2021 klo 8.00-16.00 
sekä tätä ennen muulloinkin keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Moilanen (puh. 
040 740 2550 tai hänen estyneenä ollessa asiakassihteeri Marja-Leena Jokikokko 
(puh. 0400 671 944), molemmat Pudasjärven kaupungintalolla (Varsitie 7).
Vaalilain mukaisesti puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen 
on annettava ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 
maaliskuun 9. päivänä 2021 ennen klo 16.00.  Vaaliliittoon yhtyneen puoleen vaali-
asiamiehen on annettava ilmoitus vaaliliittoon yhtymisestä samanaikaisesti puo-
lueen ehdokashakemuksen kanssa ja yhteislistan asiamiehen annettava ilmoitus 
yhteislistasta ja siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä samanaikaisesti valitsijayh-
distyksen ehdokashakemuksen kanssa edellä sanottuun määräaikaan mennessä.
Valitsijayhdistysten ja yhteislistojen asiamiesten sekä puolueiden vaaliasiamiesten 
on tarvittaessa täydennettävä ja oikaistava keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakir-
jat viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 ennen klo 16.00.
Vaaliasiamiehen on viimeistään torstaina 18.3.2021 ennen klo 12.00 tehtävä ehdo-
kashakemuksen peruutus sellaisen puolueen tai valitsijayhdistyksen osalta, jonka 
ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty.
Asiakirjat voi lähettää myös postitse, osoitteella Pudasjärven kaupungin keskusvaa-
lilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi, jolloin niiden tulee olla perillä edellä mainittui-
hin määräaikoihin mennessä.

ÄÄNIOIKEUSREKISTERIN NÄHTÄVILLÄ OLO JA ILMOITUSKORTTI
Vaaleja varten perustettu äänioikeusrekisteri on 8.3.2021 alkaen tarkastusta varten 
nähtävänä Digi- ja väestötietovirastossa.
Ennen vaaleja, viimeistään torstaina 25.3.2021 lähetetään kaikille äänioikeutetuille, 
joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortti, johon liitetään luettelo äänestäjän kotikun-
nassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden 
osoitteista ja aukioloajoista.

KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen keskusvaalilautakunnalle päättyy 6.4.2021 klo 
16.00.

Pudasjärvi 26.1.2021 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

Fysioterapia  |  Toimintaterapia  |  Puheterapia  

Monipuoliset kuntoutuspalvelut  
ammattitaidolla

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

Varaa aika soittamalla numeroon 010 525 8801  
tai kätevästi verkosta ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Liisa Hurskainen 
Fysioterapeutti

Sarita Angeria 
Fysioterapeutti

Maria Anias 
Fysioterapeutti

Jaana Rantala 
Fysioterapeutti

Johanna Holmström 
Puheterapeutti

Riitta Tiainen 
Fysioterapeutti

Sanni Jörgensen 
Toimintaterapeutti

Kaupunginhallitus päätti 
perustaa ympäristötarkastajan viran
Pudasjärven kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 

23.2. käsitellen runsaan asialistan.

Vaalan kunta on liittynyt 
Oulunkaaren ympäristö-
palveluiden jäsenkunnak-
si myös ympäristönsuoje-
lun osalta kuluvan vuoden 
alusta alkaen, jolloin kaik-
ki jäsenkunnat Pudasjärvi, 
Ii, Vaala ja Utajärvi ovat 
täysjäseniä sekä ympäris-
töterveydenhuollon mu-
kaan lukien eläinlääkintä 
että ympäristönsuojelun 
osalta. Liittymiseen on ar-
vioitu tarkoittavan noin 
noin 0,5 ympäristötarkas-
tajahenkilötyövuoden li-
sätarvetta sekä lisäksi 
osuutta ympäristönsuoje-
lun asiakassihteerin sekä 
ympäristöjohtajan työpa-
noksesta. Sopimusneu-
votteluiden aikana Vaalan 
kunnalle on tuotu esil-
le, että liittymisen jälkeen 
kuntaan kohdistuu vähin-
tään puolikkaan tarkas-
tajan työpanos. Kaupun-
ginhallitus päätti perustaa 
ympäristötarkastajan vi-
ran huhtikuun alusta al-
kaen. Viran sijoituspaikka 
on Pudasjärvi ja toimialue 
koko Oulunkaaren ym-
päristöpalveluiden alue. 
Virkaan sisältyvät kun-
nallisen ympäristönsuo-
jelutarkastajan tehtävät ja 
tehtävät painottuvat ym-
päristöjohtajan esityksen 
mukaisesti. 

Syötteeltä asiaa
Syötteen asemakaa-
va-alueen rakentaminen 
on ollut lähiaikoina ak-
tiivista ja alueella käy-
dyn tonttikaupan ja esi-
selvitysten perusteella 
rakentaminen tulee myös 
jatkumaan lähitulevaisuu-
dessa. Rakentaminen ai-
kaansaa tarpeen raken-
nuspaikalta poistettujen 
puhtaiden kaivuumai-
den hallittuun läjitykseen 
ja vastaanottoon. Yksityi-
sen rakentamisen puo-
lelta Syötteen alueella ei 
ole luvitettuja maanläji-
tysalueita. Syötteen Väli-
huikonen –tien varressa 
on olemassa Pudasjärven 
kaupungin maalla sijaitse-
va vanha maanläjitysalue. 
Pudasjärven kaupun-
gin tulevat kunnallistek-
niset rakennustyöt Lohi-
lammen-Luokkavaaran 
alueella vaativat omal-
le toiminnalle osoite-
tun maanläjitysaleen val-
mistelun lähialueelle. 
Yksityisen rakentamisen 
tarpeisiin luvitetun maan-
läjitysalueen puuttues-
sa alueelta, myös sieltä 
puolen rakentamishank-
keissa on ilmeinen tarve 
hallitulle kaivuumaiden 
vastaanotolle. Teknis-
ten ja ympäristöpalvelui-
den esityksestä päätettiin, 

että alue jaetaan kahteen 
osaan, jossa toinen puo-
li, noin 1,3 hehtaaria, osoi-
tetaan kaupungin omaan 
käyttöön ja toiselle puolel-
le, noin 1,7 hehtaaria, hae-
taan vastuullista toimijaa. 
Sopimusajaksi esitetään 
10 vuotta. Toimija valitaan 
neuvottelumenettelyllä. 
Maanläjitysalueesta peri-
tään toiminnan volyymiin 
suhteutettua vuosivuok-
raa mikä määritellään tar-
kemmin sopimusneuvot-
teluvaiheessa. 

Henkilöstömajan 
vuokraus ja  
henkilöstöasiaa
Kaupunginhallituksen hy-
väksymän henkilöstöma-
jan käyttösääntöön hen-
kilöstötoimikunta haki 
muutosta vuokrahintojen 
osalta. Henkilöstötoimi-
kunta on käsitellyt asiaa 
helmikuun puolessa vä-
lissä pidetyssä kokoukses-
sa ja henkilöstötoimikun-
nan esityksestä päätettiin, 
että Syötteellä sijaitsevan 
henkilöstömajan vuokra-
hintoja korotetaan viidel-
lä eurolla lokakuun alusta 
alkaen seuraavasti: vuok-
rahinnat olisivat sesonki-
aikoina 30 euroa/vuoro-
kausi ja muina aikoina 25 
euroa/vuorokausi. 

Pudasjärven kaupun-
gin vuoden 2019 henki-
löstöraportissa nousi eri-
tyisesti kaksi kehittämistä 
vaativaa osa-aluetta esiin; 
lyhyiden sairauspoissa-
olojen nousu ja voimakas 
eläköityminen aloilla, jois-
sa jo tänäkin päivänä on 
haasteita saada ammatti-
taitoisia osaajia. Hallitus 
hyväksyi aktiivisen välit-
tämisen toimintamallin ja 
käyttöönoton kevään 2021 
aikana.

Hyvinvointialueesta
Pohjois-Pohjanmaan kun-
nille on toimitettu kunta-
kirje valmistautumisesta 
Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialueen perusta-
miseen. Pääministeri San-
na Marinin hallitus on 
antanut viime joulukuus-
sa esityksensä eduskun-
nalle hyvinvointialuei-
den perustamisesta sekä 
sosiaali- ja terveyden-
huollon ja pelastustoimen 
järjestämisen uudistami-
sesta. Ehdotuksen mu-
kaiset hyvinvointialueet 
perustettaisiin lakien hy-
väksymisen ja vahvis-
tamisen jälkeen. Lait 
tulisivat voimaan por-
rastetusti, hallituksen ta-
voiteaikataulun mu-
kaisesti osa 1.7.2021 ja 
viimeiset 1.1.2023. Sosi-

aali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjes-
tämisvastuu siirtyisi hy-
vinvointialueille 1.1.2023 
alkaen. Pohjois-Pohjan-
maalla kehittämistyötä 
tehdään useassa eri työ-
ryhmässä. Valmistelua 
linjaavat ja ohjaavat luot-
tamushenkilöistä koostu-
vat laaja ja suppea poliit-
tinen ohjausryhmä sekä 
valmistelua seuraavat alu-
eelliset poliittiset seuran-
taryhmät. Laajaan ohjaus-
ryhmään kuuluvat myös 
Pohjois-Pohjanmaan kun-
tajohtajat, pelastustoimen 
edustajat sekä sidosryhmi-
en edustajat. Oulunkaaren 
kuntayhtymän ja jäsen-
kuntien välillä on käy-
ty neuvottelu edustajan ja 
varaedustajan nimeämi-
sestä ja yhteisenä esitykse-
nä esitetään Oulunkaaren 
varsinaiseksi edustajak-
si kuntayhtymän johta-
ja Leena Pimperi-Koivis-
to ja varaedustajaksi 
Pudasjärven kaupungin-
johtaja Tomi Timonen. 
Hallitus hyväksyi hyvin-
vointialueen väliaikaistoi-
mielimen asettamisen ja 
edustajien nimeämisen.

Kuntavaaleista
Kaupunginhallitus on 
tammikuussa valinnut 
vuoden 2021 kuntavaale-
ja varten vaalitoimikun-
nan. Vaalitoimikunnan 
kokoonpano on seuraa-
va: Martti Räisänen pu-
heenjohtaja, Seija Siurua 
varapuheenjohtaja, Leena 
Rantala jäsen, Pekka Tör-
mänen varajäsen, Tatjana 
Huitsi varajäsen ja Mat-
ti Holmström varajäsen. 
Kaupunginhallitus valit-
si vaalitoimikuntaan tar-
peellisen määrän varajäse-
niä jo aiemmin valittujen 
lisäksi. Vaalitoimikuntaa 
täydennettiin varajäse-
nillä Seppo Sammelvuo, 
Mervi Sammelvuo ja Eija 
Ahonen. 

Sirkka Pankinaho on 
lähdössä kuntavaalieh-
dokkaaksi ja sen vuoksi 
pyytänyt eroa Sarakylän 
äänestysalueen vaalilauta-
kunnan jäsenyydestä. Hal-
litus myönsi eron ja valitsi 
tilalle Petri Salmelan.

Oulunkaaren  
työterveys Oy:lle 
pääomalainaa
Oulunkaaren Työterveys 
Oy on aloittanut toimin-
tansa tammikuussa 2020 ja 
Covid-19 epidemia on vie-
nyt tuloja, koska työterve-
yshuollossa ei hoideta nyt 
lainkaan infektiopotilaita. 
Oulunkaaren Työterveys 
Oy:n hallitus esittää, että 
Oulunkaaren Työterveys 
Oy:n omistajat antaisivat 
pääomalainaa 113 000 eu-
roa. Pudasjärven kaupun-

gin yhtiöjärjestyksen mu-
kainen osuus on 41 504,90 
euroa. Päätettiin esittää 
kaupunginvaltuustolle, 
että se myöntäisi Oulun-
kaaren Työterveys Oy:l-
le 41 504 euron suuruisen 
pääomalainan viiden vuo-
den laina-ajalla. 

Tilinpäätösasiaa
Hallintosäännön mukai-
sesti kaupunginvaltuusto 
hyväksyy talousarviossa 
toiminta-alueille tehtä-
väkohtaiset ja hankekoh-
taiset toimintatavoitteet, 
määrärahat ja tuloarvion. 
Valtuusto hyväksyi vuo-
den 2021 talousarvion jou-
lukuun kokouksessaan. 
Hyväksyttiin toimin-
ta-alueitten käyttösuunni-
telmat. Merkittiin vuoden 
2020 tilinpäätöstilanne tie-
doksi ja päätettiin käsitel-
lä tilinpäätöksen valmis-
telutilanne seuraavassa 
kokouksessa 9.3.

Nuorten k 
esätyökampanja
Hyväksyttiin koululais-
ten- ja nuorten tämän vuo-
den kesätyökampanjan 
järjestäminen ja toteutta-
minen Pudasjärven 4H 
-yhdistyksen jättämän tar-
jouksen mukaan 23 820 
euroa. Kustannukset kate-
taan kehittämisrahastosta.

Työllisyysasiaa
Kaupungin työllisyyspal-
velut ovat toimineet ny-
kyisen organisaatiomallin 
mukaisesti vuoden 2019 
alusta lähtien. Työllisyys-
palvelut ovat osa hallin-
totoimen toiminta-aluetta 
ja toiminnasta vastaa työl-
lisyyspäällikkö. Ryhmä-
työllistämisen kohderyh-
mänä ovat Pudasjärven 
kaupungin alueella olevat 
pitkäaikaistyöttömät, vai-
keassa työmarkkinatilan-
teessa olevat henkilöt ja 
kuntouttavan työtoimin-
nan asiakkaat. Toimin-
nan tavoitteena on tuottaa 
ryhmämäistä työllistämis-
tä siten, että henkilön työl-
listämisehto täyttyy tai 
henkilö on kuntouttavas-
sa työtoiminnassa. Ryh-
mätyöllistämisen avul-
la kehitetään Pudasjärven 
kaupungin ja yhdistys-
toimijoiden välistä työl-
listämisen yhteistyötä. 
Työllisyyspalvelujen te-
hostamistoimenpiteiden 
avulla voidaan osoittaa 
ryhmätyöllistämisen tu-
keen jaettavaksi 47 500 eu-
roa. Työllisyyspalvelujen 
esityksestä kehittämisra-
hastosta osoitettiin lisäksi 
52 500 euroa ryhmätyöllis-
tämiseen. 
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Muutoksia seurakunnan omakotitalo- 
tonttien vuokra- ja myyntihintoihin
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 22.2. Todettiin, 
että seurakunnan omakotita-
lotonttien vuokrasopimuk-
set ovat pääosin 50 vuoden 
pituisia ja ne on tehty 1970 
-luvulla. Omakotitalotont-
tien vuokrahinnat ovat noin 
65–120 euroa/vuodessa, eli 
hinnat ovat hyvin alhaiset 
ns. päivänhintaan nähden. 
Ensimmäiset 1970 -luvulla 
tehdyt omakotitalotonttien 
vuokrasopimukset päättyvät 
vuoden 2021 lopussa. Kiin-
teistötyöryhmä on käsitellyt 
tonttien vuokra- ja myynti-
hintoja kokouksissaan viime 
syyskuussa ja tämän vuoden 
tammikuussa. Talouspäälli-
kön esityksestä omakotitalo-
tonttien uusiksi myyntihin-
noiksi esitettiin valtuuston 
hyväksyttäväksi 3,5 euroa 
neliömetriltä ja vuosivuok-
riksi kahdeksan prosent-
tia myyntihinnasta, joka on 
sama hintataso kuin Pudas-
järven kaupungin omakoti-
talotonttien myynti- ja vuok-
rahinnat keskustan alueella. 
Vuokra-aika on 50 vuot-
ta. Rivi, kerrostalo- ja teolli-
suustonttien uudet vuokrat 
ja myyntihinnat päätetään 
erikseen tapauskohtaisesti. 
Vuokrasopimukset ja tont-
tien kauppasopimukset alle-
kirjoittavat kirkkoherra ja ta-
louspäällikkö yhdessä. 

Omakotitalotont-
teja Hilturannassa 
ja Haapokarissa, 
kaavamuutos vireille 
Tuulijärven tonteille 
Todettiin, että seurakunnan 
kannalta olisi tärkeä saa-

da myyntiin omakotitalo-
tontteja uusien asukkaiden 
ja seurakuntalaisten saami-
seksi. Tältä pohjalta rakenta-
mattomien rakennuspaikko-
jen myyntiin asettamista oli 
selvitetty talouspäällikön ja 
kiinteistötyöryhmän toimes-
ta. Seurakunnalla on Tuuli-
järvellä neljä tonttia, joihin 
on haettu loma-asuntokaa-
va vuonna 2013 KimmoKaa-
va/Kimmo Mustosen toi-
mesta. Tontit ovat kooltaan 
noin 3700-4300 neliömetrin 
määräaloja. Näille tonteille 
kirkkoneuvosto päätti hakea 
kaavamuutosta vakituisen 
asumisen tonteiksi. Kaava-
muutoshakemus annetaan 
KimmoKaavan tehtäväk-
si ja se haetaan yhdessä Ko-
mulaisen perikunnan tont-
tien kanssa. Kustannukset 
jaetaan puoliksi. Ennen kaa-
vamuutoksen vireillepanoa, 
selvitetään kaupungin alus-
tava kanta kaavamuutok-
sen hyväksymiseksi. Lisäksi 
Tuulijärven tonteille johta-
valle Tuhnulantielle perus-
tetaan tiekunta, joka valitsee 
tielle tiehoitokunnan tai toi-
mitsijamiehen tien kunnos-
tusta ja ylläpitoa varten. 
Hilturannassa on rakennus-
kaavan mukaan yhdeksän 
rakennuspaikkaa, joista seit-
semän paikkaa on vakituisen 
asumisen rakennuspaikko-
ja. Lisäksi seurakunnalla on 
myymättä toinen (0,97 ha) 
aikaisemmin myynnissä ol-
leista Haapokarin tonteista. 
Kirkkoneuvosto päätti lait-
taa myyntiin Hilturannan 
vakituisen asumisen tontit, 
sekä Haapokarin tontin.
Ison paatin lähellä olevasta 
metsäpalstasta on tehty osto-

tarjous, josta kirkkoneuvos-
to teki päätöksen, ettei osto-
tarjouksesta jatkoneuvotella, 
vaan esitetään ostotarjouk-
sen tehneelle kulkuoikeuden 
hakemista maamittaustoi-
mistolta seurakunnan mai-
den kautta omalle maalle. 
Lisäksi kirkkoneuvosto teki 
periaatepäätöksen, ettei se 
puolla metsämaiksi kaavoi-
tettujen maiden myyntiä ta-
sapuolisuuden vuoksi. Neu-
vosto antoi talouspäällikölle 
valtuudet Hilturannan va-
kituisen rakennuspaikko-
jen (7) ja Haapokarin tontin 
myynnistä. Myynti toteu-
tetaan suljetuilla tarjouksil-
la ja seurakunta pidättää oi-
keuden hyväksyä tai hylätä 
tarjoukset. Talouspäällikön 
mukaan myynti aloitetaan 
lumien sulattua touko-kesä-
kuussa.

Diakoniatyön ja 
erityisnuorisotyön 
sijaisjärjestelyt
Diakonissa Eeva Leinonen 
on valittu diakonian virkaan 
Kiimingin seurakunnas-
sa. Hänelle myönnettiin vir-
kavapautta ajalle 22.3.-31.5. 
sekä 1.7-30.11. Vuosilomaa 
myönnettiin 4.-8.3., 13.-21.3. 
sekä 1.-30.6. Erityisnuoriso-
työnohjaaja, sosionomi-dia-
koni (AMK) Marko Väy-
rynen siirrettiin diakonian 
viransijaiseksi ajalle 22.3.-
30.11. Kirkkoherra valtuu-
tettiin selvittämään nuoriso-
työn sijaisjärjestelyjä sille 
ajalle, kun Marko Väyrysen 
hoitaa diakonian virkaa.
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Lukijan kynästä

Marketeissa ja muissakin kauppaliikkeissä pitäisi mahdollistaa 
kasvomaskin saanti, vaikka niin, että käsidesin lähellä olisi mas-
kipaketti ja lipas, johon pudottaa kolikko maksuksi. Joskus vain 
käy niin, että lähtökiireessä asia unohtuu ja on noloa ja turva-
tonta mennä toimittamaan asiaa maskittomana. Jossain on asia 
huomattu ja toimittu tässä kiitettävästi, joten siitä mallia.

Erittäin tärkeää on ikäihmisten luona asioidessa käyttää 
maskeja, eikä kieltäytyä ottamasta paketista tarjottua maskia, 
kun pyydetään, jos omaa ei ole mukana. Ei suojaa anna mas-
ki, joka on autossa. Suojaus on meidän kaikkien yhteinen asia.

Jaksetaan vielä

Maskeista 
vielä kerran

Jokaisen voimistelijan juhlavuosi 
- Voimistelun liittotoimintaa jo 125 vuotta

Suomalaisen voimistelun 
liittotoiminta alkoi 125 vuot-
ta sitten. Tänä päivänä mo-
nipuolisen lajin parissa viih-
tyy Suomen Voimisteluliiton 
jäsenseuroissa 130 000 liik-
kujaa. Voimistelu koskettaa 
puolta miljoonaa suomalais-
ta. Sadoista voimisteluseu-
roista ympäri maan löytyy 
kaiken ikäisille oma tapa 
liikkua harrasteesta huip-
pu-urheiluun.

Voimistelu on lisännyt 
suomalaisten hyvinvointia ja 
rakentanut tasa-arvoa ja ter-
veyttä edistävää liikunnallis-
ta yhteiskuntaamme vuosien 
saatossa rohkeiden perus-
tajajäsentensä viitoittamalla 
tiellä. Voimistelussa on teh-
ty vahvasti kautta aikojen 
myös liikuntakasvatustyö-
tä. Tämä työ näkyy edelleen 

siinä, että voimistelu koulut-
taa vuosittain tuhansia luot-
tamushenkilöitä ja toimijoita 
urheilun hallintotehtäviin ja 
tarjoaa nuorille naisille johta-
miskokemusta. 

Osana traditiota voimis-
telun toimijat kunnioittavat 
liittotoiminnan perustajanai-
sia vierailemalla Elin Kal-
lion, Elli Björkstedin ja Anni 
Collanin haudoilla Hietanie-
men hautausmaalla. Ilman 
aktiivisia voimistelutoimi-
joita ja voimisteluseuroja ei 
olisi myöskään voimistelun 
liittotoimintaa. Siksi kysees-
sä on jokaisen voimistelijan 
juhlavuosi.

Voimistelun juhlavuo-
si aloittaa voimistelun uu-
den strategiakauden, jon-
ka yhteisenä tavoitteena on 
laadukas lasten voimiste-

Pudasjärven Urheilijoiden Voimistelujaoston 
puheenjohtaja Jaana Valkola lähetti 

Pudasjärvi-lehteen Suomen Voimisteluliiton 
125-vuotisjuhlatiedotteen. Hän kertoi samalla, että 

matkaamme Pudasjärveltä vuoden aikana kohti 
Gymnaestrada Tamperetta 2022 ja Gymnaestrada 

Amsterdamia 2023.

lu. Juhlavuoden kohokoh-
tana järjestetään Helsingis-
sä näytös ja kaikille avoimet 
voimistelun kokeilupisteet 
lauantaina 22.11. Voimiste-
lun juhlavuoden ajan seurat 
ja voimistelijat pyrkivät juh-
limaan paikallisesti omien 
ryhmiensä ja joukkueiden-
sa kesken, mutta juhlavuo-
den huipennus tapahtuu ke-
säkuussa 2022, kun 12 000 
voimistelijaa kokoontuu liik-
keen ja voimistelun super-
tapahtumaan Gymnaestra-
daan Tampereelle. 
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UUdET YHTEYSTIETOMME 
1.1.2021 LäHTIEN:

ILMOITUKSET: 
KalevaMedia, Kimmo Patosalmi

p. 0400 266 556, 
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

PääTOIMITTAJA: 
VKK-Media Oy, Heimo Turunen, 

p. 0400 385 281, 
vkkmedia@vkkmedia.fi

SIVUNVALMISTUS: 
VKK-Media Oy, Katariina Niemitalo

p. 050 382 6585, 
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Tervetuloa pudasjärvisten yksinyrittäjin iltaporinoille jaka-
maan ajankohtaisia ja mielessä olevia asioita. Iltaporinat to-
teutetaan Teams-palaverina keskiviikkona 24.2. kello 18. 
Nämä porinat on tarkoitettu kaikille pudasjärveläisille yksi-
nyrittäjille! Tapahtuman järjestäjänä on Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät ry ja Pudasjärven Kehitys Oy.

Mikäli Teams ei ole tuttu, yhteys avataan jo kello 17.30, jol-
loin voi tarvittaessa pyytää apuja sisäänkirjautumisessa 045 
169 3997 Auvo Turpeinen.

Yrittäjille
ajankohtaista

Jaana Valkola juontamas-
sa viimekertaista Voimistelu-
jaoston vuosittaista liikunta-
näytöstä Sammelvuo -salissa. 
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KUNTAVAALIT 2021
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. 
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7. - 13.4.2021 ja ulkomailla 7. - 10.4.2021.
Äänioikeus vuoden 2021 kuntavaaleissa on 
1) Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, 
joka viimeistään vaalipäivänä eli 18.4.2021 täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen 
kunta on 26.2.2021 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.
2) Äänioikeus on myös muulla edellä mainitut edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, 
jos hänellä 26.2.2021 on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan eli kotikunta 
Suomessa 26.2.2019 lukien.
Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo 
hänen äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänes-
tyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.  
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestys-
paikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa 
(äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 klo 9.00 – 20.00.  
Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite

1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu Oy  
(Ervastin entinen koulu)

Puolangantie 1148

2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8

3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7

4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426

5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941

6. Syöte-Iinattijärvi- 
Hirvaskoski

Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 7. - 13.4.2021. 
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 12.1.2021 § 12 perusteella ennakkoää-
nestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:
Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
7. - 9.4.2021  klo 9:00 - 18:00 
10. - 11.4.2021  klo 9:00 - 14:00 
12. -13.4.2021  klo 9:00 - 19:00
Koronatilanteen vuoksi kaupungintalon ennakkoäänestyspaikassa varataan äänes-
tysaika klo 9 - 10 välillä ensisijaisesti koronan riskiryhmiin kuuluville äänestäjille.
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
7.4.2021   klo 10:00 - 13:00
Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
8.4.2021   klo 9:30 – 11:30
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
8.4.2021   klo 13:00 - 15:00
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
9.4.2021   klo 9:30 - 12:00
Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
12.4.2021   klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennak-
koäänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Hirsikar-
tano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa 
laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella. Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä lai-
toksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekiste-
riin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa talou-
dessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. 
Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle sa-
malla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 7. - 13.4.2021 sattuvana 
päivänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven kaupungin 
keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-740 2550 –  tai 
puh. 0400 671 944) viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00. 
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kir-
jallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusmi-
nisteriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on 
saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaali-
lautakunnan sihteeri Mirja Moilanen, puh. 040-740 2550 tai asiakassihteeri Marja-Leena  
Jokikokko, puh. 0400 671 944.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, 
hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtai-
sesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilau-
takunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. 
Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikai-
sen henkilökortin.

MAINONTA
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen 
alkua eli 31.3.2021

Pudasjärvi 26.1.2021 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

www.pudas-kone.fiPudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

NYT NIITÄ TAAS SAA!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

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

10-v
●  Takavaihtaja: Shimano Deore 

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

hydraulinen levyjarru 180/180 
mm levyillä

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

●  Moottori: Shimano Steps 
E7000 250 W, 60 Nm

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

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

km
● Rekisteröity kahdelle
● Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
● Karkeat 26” maastorenkaat 

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

sä ja takana
● 2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa

● Kytkettävä etutasauspyöräs-
tön lukko

● Ohjaustehostin
● Vinssi
● Vetokoukku

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

60 km/h
● Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona
● Levyjarrut edessä ja takana
● Tukevat tavaratelineet edes-

sä ja takana
● 2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
● Kytkettävä etutasauspyöräs-

tön lukko

● Vinssi
● Vetokoukku
● Rekisteröity kahdelle

TAlvIpAkeTTI 
möNkIjÄN 

oSTAjAlle:
lumIlevY, 

TuulISuojA jA 
kAhvAN-

lÄmmITTImeT.
hINTA Norm. 790€, 

NYT 390€ 
eTuSI 400€! 

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

TAkuu 6 vuoTTA!

2950€

mADe IN hANko!

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

TAlvIpAkeTTI 
möNkIjÄN 

oSTAjAlle:
lumIlevY, 

TuulISuojA jA 
kAhvAN-

lÄmmITTImeT.
hINTA Norm. 790€, 

NYT 390€ 
eTuSI 400€! 

TAkuu 6 vuoTTA!

TrappEr hummEr 
125 lasTEnmönkijä 
● Helppotoiminen vaihteen-

valitsin
●  Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
●  Näyttävät LED valot eri 

toiminnoilla
●  langaton kaukokäyn-

nistys ja sammutus
●  Nopeusmittari kierrosluku-

mittarilla

●  Turvallisuutta lisäävät kä-
densuojat ja astinlaudat

●  Tyylikkäät koristekapselit
●  Eteen - Vapaa - Peruutus
●  Voimakas 120 kuutioinen 

nelitahtimoottori
●  Sähköstartti

1190€
+ toimituskulut

uuTuuS!

Oulunkaaren koronarokotustiedote
Oulunkaaren kunnissa rokotetaan tällä hetkellä: 
80-vuotiaita ja sitä vanhempia sekä heidän kans-
saan samassa taloudessa asuvia omaishoitajia 
sekä alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä. 

70-80-vuotiaiden rokotukset eivät ole jää-
neet välistä, vaan heidän rokotuksensa alka-
vat heti yli 80-vuotiaiden jälkeen, näillä näkymin 
maaliskuussa. Kuntalaisten ei tarvitse tehdä mi-
tään, vain odottaa yhteydenottoa. Toistaiseksi ro-
kotuksiin kutsutaan soittamalla henkilölle kotiin, 
joten rokotusvuorossa olevien kannattaa vas-
tata myös itselle tuntemattomiin numeroihin. 
Jos kuntalainen ei vastaa ensimmäisellä kerralla, 
henkilökunta yrittää tavoitella uudestaan. Tarvit-
taessa, jos esimerkiksi ikäihminen ei vastaa, Ou-
lunkaaren henkilökunta ottaa lopulta yhteyttä 
omaisiin. Kukaan ei siis jää rokottamatta sen ta-
kia, että ei olisi huomannut vastata puhelimeen. 

Alle 70-vuotiaista riskiryhmäläisistä ensim-
mäisenä ovat vuorossa henkilöt, joilla on vaka-
valle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti 
altistava sairaus. Tällaisia sairauksia ovat esimer-
kiksi elin- tai kantasolusiirto, tietyt syövät, vaikea 
puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen 
munuais- tai keuhkosairaus, kakkostyypin diabe-
tes ja downin oireyhtymä. Sen, kuuluuko henki-
lö riskiryhmään, arvioi hoitava lääkäri yhdessä 
Oulunkaaren muun henkilökunnan ja tarvittaes-
sa Oys:n kanssa. Esimerkiksi syöpäpotilaiden ro-
kotukset järjestetään niin, että ne sopivat ajalli-
sesti yhteen mahdollisten syöpähoitojen kanssa. 

Kela ei korvaa rokotusmatkoja, joten Oulun-
kaaren henkilökunta ei voi valitettavasti kirjoit-
taa taksilappuja. 

Koronaan liittyvää työtä tekevät työnteki-
jät sekä ikäihmisten asumisyksiköiden asukkaat 
ja henkilökunta ovat saaneet ensimmäisen ro-
kotteen ja osa jo vahvistusrokotteenkin. Vah-
vistusannos annetaan jatkossa 12 viikkoa en-
simmäisestä rokotteesta. Henkilökunta antaa 
kummatkin rokotusajat puhelimessa kerralla.

Oulunkaaren alueella ensimmäisen rokot-
teen on saanut tällä hetkellä noin 1600 henki-

löä. Toisenkin rokotteen saaneita on noin 380 
henkilöä. Rokotusmäärien tiedot päivittyvät pa-
rin päivän viiveellä. Tilanne etenee Oulunkaaren 
eri kunnissa väkilukuihin suhteutettuna tasaises-
ti. Rokotteita annetaan koko ajan sitä mukaa, kun 
niitä Oulunkaarelle saadaan.

Jos epäilee sairastavansa koronaa, tulee soit-
taa oman terveysaseman ajanvarausnumeroon. 
Rokotuskysymyksissä sen sijaan tulee soit-
taa kuntakohtaiseen koronarokotusnumeroon. 
Ajantasaista tietoa rokotusten etenemisestä saa 
muun muassa Oulunkaaren nettisivuilta, Face-
book-tililtä ja paikallismedioista.

-Yhteistyö neuvola- ja terveyspalveluiden, 
vanhuspalvelujen sekä Oulunkaaren työter-
veysyhtiön kesken on ollut sujuvaa. Lisähen-
kilökuntaa on löytynyt toistaiseksi mukavasti 
muun muassa eläköityneistä terveydenhoitajis-
ta. Vs. perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkö-
nen jatkaa rokotuksiin liittyvän lisähenkilökun-
nan rekrytointia edelleen tulevia kevään ja kesän 
massarokotuksia varten. Työntekijöitä tarvitaan 
sekä puhelinpalveluun, ajanvaraustyöhön että 
itse rokotustapahtumiin.

-Ikäihmiset ovat olleet iloisia saadessaan ro-
kotusajan. Lisäksi itse rokotustilanne on tarjon-
nut vaihtelua arkeen. Rokotuksen jälkeen vointia 
seurataan rokotuspaikalla 15 minuutin ajan, mikä 
on tarjonnut mukavan turvavälein tapahtuvan 
rupattelutuokion muiden rokotettavien kanssa, 
vastaanottojen palveluesimiehet kertovat.

Rokotusnumeroista voi kysyä lisätietoja 
koronarokotuksiin liittyen. Myös saamansa ajan 
voi muuttaa tai perua. Tällä hetkellä ajanvarauk-
sia ei voi tehdä itse, vaan henkilökunta soittaa 
kotiin ja tarjoaa aikaa.

Pudasjärvellä rokotusnumero on 08 5875 
5012 palvelee ma-pe klo 8-9. Rokotuspaikkana 
toimii Pudasjärven terveysasema / neuvola, Ju-
hontie 8.

Oulunkaari tiedotus 


