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Kurenalan 
kyläyhdistys ry.

Kesätorin juhlalliset
 avajaiset
keskiviikona 7.7. klo 9.00. 

tervetuloa
! 

Klo 10 torin siunaus toiminnalle ja työlle, 
seurakuntapastori Jari Valkonen ja uuden 

kaupunginvaltuutetun puhe, Katri Virtanen.
Kahvitusta, Pudasjärven Syöpäyhdistys.

Elävää musiikkia ja yhteislaulua, Suopunki-yhtye.
Peräkärrykirppis. Paikkavaraukset 5.7. mennessä, 

Kerttu Simu p. 040 730 9481.

HUOM! Torin tietopiste avataan 
ma 12.7. (avoinna ma-pe 9-15).

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

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 Avensis 2.4 bensa, farmari, auto-
maatti, vm. 2004, aj. 255 600 km, SIISTI, 
kahdet renkaat aluvanteilla, ilmastointi.   
 2900 €

Toyota Avensis 1.6 bensa, sedan vm. 1998, 
aj. 346 400 km, kahdet renkaat, auto on HYVÄ 
kuntoinen.  1100 €

Toyota Corolla 1.6 bensa farmari, vm. 
2004, aj. 311 020 km, HYVÄ AUTO, ilmas-
tointi, kahdet hyvät renkaat, huollettu.   
 2500 €

Toyota Carina 1.6 bensa sedan, vm. 
1994, aj. 378 000 km, kahdet renkaat, iso 
huolto tehty, katsastettu 24.5.21, HYVÄ 
KÄYTTÖAUTO.  1000 €

Pe 2.7.2021
TUNNELMALLISELLA JYRKKÄKOSKELLA
TANSSITAAN JÄLLEEN PE 2.7.2021
JA TEITÄ VIIHDYTTÄÄ

Klo 20.00-01.00
Liput 15 euroa

Koko alue K-18

Myrskypuiden tekoa 
metsureilla 

tai korjuukalustolla.
Osuuskunta Pohjolan Metsätyö

p. 040 832 7227

PUDASJÄRVI -lehti
yhteystietomme:

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

12.7.-25.7. väisena aikana: yrityksille@kalevamedia.fi, 
08 5377 180

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.
pudasjarvi-
lehti.fi

299-. PLUSSA-TARJOUS

PLUSSA-TARJOUS

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14, su 10-14   www.k-rauta.fi

Hinnat voimassa 6.7. saakka, rajoitettu erä!

1-.

Kumivene 330

Kumivene 230

Erittäin vakaa kumivene, jossa on merivedenkestävä ja öljyä 
hylkivä kolmikerroksinen materiaali. Ulkopuoli on todella 
tukevaa PVC:tä ja sisäkerros polyesteriverkkoa. Kumivene on 
varustettu yhdellä istuimella.

599-.
Erittäin tukeva kahden hengen kumivene, jossa on lius-
kepohja. Sopii maksimissaan 4 hevosvoiman moottorille. 
Merivedenkestävä. Ulommainen kerros on paksua PVC:tä ja 
sisus polyesteriverkkoa.KESÄKUKAT 

KAUNEIMMILLAAN!

PUDASJÄRVEN 
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335, 0400 239 754   

AvoinnA: mA-pe 9-18, 
lA 10-16, su 12-16

Olemme facebookissa!
www.pudasjarvenpuutarha.fi

UPEITA AMPPELEITA!

MONIVUOTISET 
KUKAT

OSTA 5 MAKSA 4

MANSIKAN ISOT 
SATOTAIMET 
20,- / 5KPL     
30,-/ 10 KPL

Erkki 
Honkanen

Ravakat 
kiitokset äänistä ja 
kannustuksesta. 

Kirppis
la 3.7. Klo 11-15  

ja 13.-14.7.
 Klo 11-15.

lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 4.7. kello 10. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Sauli Vaitiniemi. Messua voi seurata myös 
seurakunnan YouTube-kanavan välityksellä. 

Sanajumalanpalvelus su 4.7. kello 13 Sarakylässä Juu-
tislammen laavulla. Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina 
Sauli Vaitiniemi. Kyläseura tarjoaa kahvit. Säävaraus, sa-
teen sattuessa Kappelilla. Ajo-ohje: Sarakyläntieltä kään-
nytään Lehmisuontielle, ajetaan n. 1,3 km parkkipaikalle, 
josta vajaan kilometrin kävelymatka laavulle.

Kesäillan hartaushetki kirkossa to 1.7. kello 18. Toimit-
taa Jari Valkonen, kanttorina Sauli Vaitiniemi. 

Kesäillan musiikkihetki kirkossa to 8.7. kello 18. Esiin-
tyy Elisa Ojala ja Sauli Vaitiniemi. Vapaa pääsy. Striimaus 
seurakunnan YouTube-kanavalla.

Soikoon taivaan ääret- Saloisten mieskvartetin kon-
sertti seurakuntakeskuksessa su 11.7. kello 18. Hartaus 
Jari Valkonen. Tilaisuudessa on myynnissä kvartetin le-
vyjä.

Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe kello 11–17.

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

Nuotioillat: Kaupunginkartanossa ma 5.7. kello 18,
Livon koululla ti 6.7. kello 18,
Siuruan osakaskunnan laavulla to 8.7. kello 18,
Marikaisjärven toimitalolla ma 12.7. kello 19,
Syötteen kylätalolla ti 13.7. keklo 18,
Aittojärven koululla ke 14.7. kello 18,
Metsälän kylätalolla to 15.7. kello 19,
Paukkerinharjun Hautapahdalla ke 21.7. kello 18
Kuren kylätalolla ma 26.7. kello 18,
Petäjäkankaalla (Perulantie 18b, Pikkuaho) ti 27.7. 
kello 18.
Nuotioillan ohjelmaan kuuluu yhdessäoloa, makkaran-
paistoa ja hartaus.

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu Kirk-
koherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–16, p. 08 882 3100. 

Rauhanyhdistykset: Suviseurojen kuuntelumahdolli-
suus ry:llä su 4.7.

Haudattu: Tuomo Ahti Uolevi Kauhanen 89 v, Eero Ta-
pio Koivukangas 61 v.

Norjalainen teologian professori Fre-
derik Wislöff kirjoittaa seuraavasti:

 ”Jumala antaa kasvun.
Miten ihmeellisen lohdullisia nämä sanat 

ovatkaan! Olemme kaikki saaneet hoidetta-
vaksemme pienen maan Jumalan suuressa 
puutarhassa. Siihen meidän tulee kylvää ja 
istuttaa. sitä kastella, järjestellä ja vartioida.

Mutta kasvun on Jumala antava. Sinulta 
kysytään uskollisuutta. Siinä on sinun vastuu-
si. Kun sinun kerran on tehtävä tili, ei Herra 
tiedustele sinulta työsi tuloksia. Sinun on teh-
tävä tili uskollisuudestasi.  Sekin vastuu on 
kyllin raskas. Mutta raskaampaa olisi – niin, 
monessa tapauksessa aivan ylivoimaisen ras-
kasta – jos minun täytyisi vastata tuloksista. 
Jos tulokset ovat huonoja, tulee minun kyl-

lä nöyrästi tutkia itseäni ja työtäni Herran 
kasvojen edessä. Mutta jollen huomaa itses-
säni mitään hutiloimista tai uskottomuutta, 
saan luottavaisena jatkaa työtäni. Sillä työn 
tulokset ovat Herran oma asia. Jumala an-
taa kasvun. Minulla on aikaa odottaa. Minä 
luotan Häneen. Minun asiani on olla uskolli-
nen. Hänen asiansa on kasvun ja hedelmän 
antaminen. ”

 Tekstin sanoma on mielestäni huojen-
tavan lohduttava joskin toisaalta varsin 
vaativa. Jumalan on antanut meille jokai-
selle oman talenttimme, henkisen maa-
palan, jota meidän tulee vaalia, hoitaa, ke-
hittää ja käyttää tuottavasti saamiemme 
kykyjen mukaan. Jos käytämme meille 
annettuja taitoja ja mahdollisuuksia kun-

niallisesti ja uskollisesti Jumala huolehtii 
niiden kasvusta ja hyviin päämääriin pää-
semisestä. Jos kuitenkin hutiloimme ja 
hoidamme tehtävämme huonosti, peli ei 
ole vielä menetetty. Nöyrästi virheemme 
ja vääryytemme tunnustaen ja anteeksi-
pyytäen voimme rukoilla Jumalalta uut-
ta mahdollisuutta maapalasemme parem-
paan hoitamiseen.

Hengen hedelmää taas on rakkaus, ilo, 
rauha, kärsivällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole 
laki. Gal.5:22-23.

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Jumala antaa kasvun

Harva petolintu on so-
peutunut niin hyvin suo-
malaisiin kuusimetsiin 
kuin kanahaukka. Va-
litettavasti vanhat kuu-
sikot ovat vähentyneet 
varsinkin eteläisestä Suo-
mesta lähes olemattomiin 
muutamia suojelualuei-
ta lukuun ottamatta. Suo-
men talousmetsätkin 
ovat nuorentuneet viime 
vuosikymmeninä niin, 
että kanahaukan on en-
tistä vaikeampi löytää tu-
kevaoksaisia kuusia pe-
säpuuksi. Kuten muun 
muassa sääksellä, myös 
kanahaukan pesä on vuo-
sia käytössä ja siitä voi 
tulla hyvin suuri ja ko-
mea.

Vanhojen kuusikoi-
den vähentyessä on kana-
haukka joutunut sopeu-
tumaan varsin rajuihin 
muutoksiin Suomen met-
sissä. Se on joutunut tin-
kimään kuusikoiden 
tuomasta suojasta ja te-
kemään pesänsä jopa leh-
timetsiin. Tällöin pesän 
voi löytää vaikkapa haa-
vasta tai koivusta. Kana-
haukalla voi olla pienellä 
alueella useitakin pesiä, 
joita se vuosittain vaihte-
lee. Mikäli pesä on nuo-
ressa puussa, se helpos-
ti tippuu alas tai ainakin 
kallistuu uhkaavasti. 

Suomen metsien muu-
tokset alkoivat koneellis-
tumisen myötä 1950- ja 
1960-luvuilla. Kanahauk-
ka kantaa pesän kehyk-
seksi paksuja oksia ja 
pesälle tulee painoa sa-

toja kiloja. Keväisin ras-
kaan nuoskalumen ai-
kaan monet pesät tippuvat 
alas. Siksi pesä vaatii tu-
kevat alusoksat. Onnek-
si lintuharrastajat ovat 
ruvenneet auttamaan kana-
haukkaa rakentamalla te-
kopesiä, jotka kanahaukka 
on usein myös hyväksy-
nyt pesäkseen. Pahimmas-
sa tapauksessa haukka jou-
tuu tekemään pesänsä jopa 
maahan. 

Haukan reviiri on useita 
kymmeniä neliökilometre-
jä. Vaikka kanahaukka on 
suurehko lintu, se liikkuu 
ketterästi tiheissäkin kuusi-
koissa varsin lyhyiden sii-
piensä ansiosta. Koiras on 
naarasta pienempänä ket-
terämpi saalistaja. Haukan 
suosiossa ovat olleet soiden 
reunakuusikot. Tavallisesti 
lintu saalistaa metsän suo-
jassa, mutta toisinaan se 
nappaa suon tai pellon lai-
dalta myös jäniksen, riekon 

tai kahlaajan. Kanahauk-
kaa ei voi olla vertaamatta 
sen pienempään serkkuun 
varpushaukkaan. Molem-
mat ovat niin ulkonäöltään 
kuin elintavoiltaankin sa-
mantapaisia. 

Haukat saalistavat no-
pein iskuin ja kovalla vauh-
dilla siivet supussa. Niin 
varpushaukka kuin kana-
haukkakin pesivät mie-
lellään soiden reunamien 
kosteissa korpikuusikois-
sa ja rämeillä. Varpushau-
kan litteä risupesä ei ole 
varsinainen taidon näyt-
tö. Sitä mukaan kuin met-
sät ovat nuorentuneet, ovat 
myös pääravinto kanalin-
nut vähentyneet. Kana-
haukka on joutunut myös 
muuttamaan saalislajejaan. 
Vainon vähennyttyä laji 
on siirtynyt varsinkin tal-
visin lähemmäksi taajamia 
saalistamaan rusakoita ja 
varislintuja. Nykyinen il-
maston muutos kenties on 

helpottanut haukan elä-
mää. Kovina talvina lin-
tuja on löytynyt usein 
kuolleina ja nälkiintynei-
nä. Kanahaukan saalis-
ravinto on keskimäärin 
pienentynyt viimeisten 
vuosikymmenien aikana, 
ja tämä on vaikuttanut 
myös haukkojen kokoon. 
Tämä kertoo, kuinka hy-
vin kanahaukka pystyy 
sopeutumaan ravintoti-
lanteeseen. 

Onneksi Suomessa ka-
nahaukka on pärjännyt 
varsin hyvin verrattuna 
läntisen Euroopan val-
tioihin. Tosin Suomi oli 
viimeisten maiden jou-
kossa rauhoittamassa ka-
nahaukan vuonna 1989. 
Vielä puolivuosisataa sit-
ten kanahaukalla ei juu-
ri ollut ystäviä muutamia 
luontoharrastajia lukuun 
ottamatta. 

Jarmo Vacklin

Vanhojen kuusikoiden vähentyessä on kanahaukka joutunut sopeutumaan varsin rajui-
hin muutoksiin suomen metsissä.

Kanahaukka on yhä 
etupäässä kuusikoiden laji

Lukijan kynästä

Laidunalueelta olin kävelemässä sateella terveysasemalle. Reu-
mani vuoksi kävelemiseni sujui hitaasti. Yllätys oli suuri, kun ohi 
kulkeva auto pysähtyi ja naishenkilö kysyi, minne olet menos-
sa. Tulehan kyytiin, hän sanoi ja kyyditsi terveysasemalle. Olen 
todella ihmeissäni tästä ystävällisyydestä.

Toinen asia myös ihmetyttää täällä Pudasjärvellä. Ihmiset 
tervehtivät, joka on todella mukavaa.

Kovasti kiitollinen

Kiitos!
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nesillakiap akkiapalaökäN  
 neesimättihek namiovnile

.nootsijatsude niknapsuusO nevräjsaduP ellodhe utesA ?naamattukiav naakum oktaulaH  
atsillakiap näämätside naakum tesääp aj nooketneskötääp isikknap assamattukiav telo assotsijatsudE  

 .aamiovnile
 

 tilaavnotsijatsude/fi.po :00.61 olk 1202.9.01 – 00.8 olk 1202.8.61 ellodhe utesA
 

ätnemmykiskak tavestilav taakkaisa-ajatsimo atsiakkodhE .1202.11.71-4 näätetsejräj tilaaV  
 .ätsiriipilaav ätsedhy aajatsude

 netrav isäämäle – suukkaisa-ajatsimO

Kesäkeittiön

PARHAAT

Tavallista parempi ruokakauppa
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 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

ERÄ

Voimassa TO-LA 1.-3.7.

KuRKKu
Suomi

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-Su 1.-4.7. ELLEI TOISIN MAINITA

Ilman Plussa-korttia  
4,29 pkt (10,21/kg)

8.-
KuningATAR    
jÄÄTElö- 
vEnE
6 kpl/420 g (9,52/kg)

KAnAn  
PAiSTilEiKKEET
300-350 g (7,11-8,30/kg)

249
rs

HK

TAKuumuREA  
KOKOnAinEn  
nAudAn SiSÄfilEE
n. 1,8 kg

Plussa-kortilla

Kariniemen

KAnAnPOjAn  
gRillimAKKARAT
260 g (11,50/kg)

299
PKT

099
KG

TuORE 
KOKOnAinEn 
lOHi
Kasvatettu, Norja
Rajoitus 2 kalaa/talous 699

KG

Atria 
PORSAAn 
KASSlER
n. 2,5 kg 595

KG

mAnSiKKAKAuSi  
On nyT AlKAnuT!  

SAAmmE mAnSiKKAA  
mA - PE 5 Kg  
lAATiKOiSSA  

PÄivÄn  
HinTAAn!

KiRSiKKA- 
TOmAATTTi 
250 g (3,96/kg)099

ras

EDULLISESTI KOKO 
KUUKAUDEN

vESimElOni
Kokonaisena 
Espanja

099
KG

Saarioinen

PizzAT
200 g (5,00/kg)

1.-KPl

Atria

wilHElm 
gRilli- 
mAKKARA 
1 kg

549
PKT

25.-

149nIPPu

PORKKAnA- 
nOPPu 
Suomi 
säävaraus 2995

KG

GRILLATTU  
NAUDAN SISÄfILEE
resePTI K-ruOKa.FI/resePTIT 
TaI K-ruOKa-sOVellus

UUTUUS UUTUUS

2
pkt

ulKOmyynniSTÄ!
KESÄn PAPERimARKKinAT!
PERjAnTAinA 2.7. KlO 9.30 - 17.00

ERÄ!
2 SÄKKiÄ lOTuS SOfT EmbO 24 Rll 

+ lOTuS EmiliA 12 Rll
Yhteensä  60 rullaa paperia

TASARAHAAn

SUOMISUOMI

SUOMI
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Oulunkaaren näkymät positiiviset - yhteistä ponnistelua 
tarvitaan edelleen alueen kehittämiseksi
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus järjesti yhdes-
sä Oulunkaaren kuntien 
(Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja 
Vaala) johdon kanssa seu-
tuseminaarin 23. kesäkuu-
ta. Seminaarissa todettiin 
Oulunkaaren näkymien 
kehittyneen pandemias-
ta huolimatta positiivises-
ti. Yritystoiminta on virey-
tynyt ja työllisyydessäkin 
on positiivista kehitystä. 
Pandemian ja energiamur-
roksen vaikutukset näky-
vät lisääntyneenä tarpeina 
muun muassa kaavoituk-
selle. Myös kotimaan mat-
kailu on lisääntynyt alueel-
la. Yhteistä ponnistelua 
tarvitaan alueen kehittämi-
seksi jatkossakin.

Työllisyys ja yritysten ti-
lanne kokonaisuudessaan 
on Pohjois-Pohjanmaalla 
paranemassa hyvää vauh-
tia, kertoi johtaja Petri Ke-
ränen. Oulunkaaren seutu-
kunnassa työllisyystilanne 
on maakunnan heikoim-
pia ja samaan aikaan koe-
taan myös haasteita osaa-
van työvoiman saamisessa. 

- Yrityksiä Oulunkaarel-
la on syntynyt hyvin ja nii-
tä tarvitaan edelleen lisää 
työllisyyden kohentami-
seksi. Hyvä verkostoyhteis-
työ koko yrityspalveluver-
kostossa on tukenut hyvää 
kehitystä.

 Erityisesti alkavien yrit-
täjien ja yritysten osalta 
kuntien elinkeinopalvelut 
ovat keskeisessä roolissa.  
Toimialojen ja alueidenkin 
välillä on elinkeinojen toi-
pumisessa kuitenkin ero-

Johtaja timo mäkikyrö kertoi muun muassa 4-tien jatkoke-
hittämissuunnitelmista.

oulunkaaren kuntien ja eLy-keskuksen seutuseminaaria 
johti Pudasjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Anni-inkeri törmänen.

ja. EU-rakennerahastokausi 
ja maaseuturahasto tarjoaa 
edelleen rahoitusta kehittä-
miseen.

Johtaja Maire Mäki Poh-
jois-Pohjanmaan TE- toi-
mistosta painotti puheen-
vuorossaan sitä, että osa 
tämän alueen kunnis-
ta on jo mukana työllisyy-
den kuntakokeiluissa, osa 
ei. TE-palvelut 2024- toi-
mintamallin kehitystyö on 
kuntakokeilujen rinnal-
la meneillään. Uuden mal-
liin käyttöönotto koskettaa 
kaikkia kuntia. Kumppa-
nuustyö tukee muutok-
sen valmistelua. Yhteisellä 
työllä saamme työllisyys-
astetta nostettua, kannus-
ti Mäki.  

Ylijohtaja Jonas Lii-
matta alusti keskuste-
lua ajankohtaisilla ympä-
ristöasioilla. Esille nousi 
seutukunnan tuulivoima-
hankkeiden lisääntyminen 
mahdollisimman hallitus-
ti, hiilinieluista huolehti-
minen, turvetuotannon hii-
puminen sekä kuntien 
verkostoituminen vesien-
hoidossa. ELY-keskuksen 
ja seudun strategisena ta-
voitteena on ilmastonmuu-
toksen hillitseminen sekä 
ilmastonmuutokseen so-
peutuminen. Alueella on 
ollut ilmastonmuutoksen 
hillintään liittyvää aktiivis-
ta toimintaa jo pitkään ja 
suurin osa kunnista on ns. 
HINKU-kuntia. Sopeutu-
misesta on hyvä esimerk-
ki Pudasjärven koordinoi-
ma vesihuoltoon liittyvä 
varautumishanke Koillis-

maalla sekä Vaalan ja Uta-
järven yhteistyö vesihuol-
lonkehittämiseksi.  

-Vähähiilisyyden ener-
giamurros ja kiertotalous 
näkyy jo alueellamme ja 
siinä on haasteiden lisäksi 
runsaasti kasvun mahdolli-
suuksia. Rahoitusta näihin 
teemoihin on haettavissa 
EU:n rakenne- ja maaseu-
turahaston sekä korona el-
pymisvälineiden kautta, to-
tesi Liimatta.

Johtaja Timo Mäki-
kyrö kertoi seminaaris-
sa liikennesektorin katsa-
uksen.  Valtatien 4 Oulu 
- Kemi hankkeen raken-
nustyöt saadaan päätök-
seen kuluvana vuonna Iin 
pohjoispuolella. Nelostien 
jakokehittämistä suunni-
tellaan kuitenkin koko ajan 
ja Iin ohikulkutien toteut-

tamissuunnitelmien käyn-
nistämin ensi vuonna on 
ELY-keskuksen tavoittee-
na. Lisäksi nelostien tu-
levaisuuden kehittämistä 
selvitetään Olhavan ja Kui-
vaniemen välillä syksyllä 
käynnistyvällä suunnitte-
luhankkeessa.

-Iin ohitustien paikka on 
kaavassa vahvistettu. Tien 
parantaminen vaadittuun 
tasoon nykypaikallaan re-
pisi Iin keskustaajaman, 
eikä se olisi realistinen 
vaihtoehto Mäkikyrö tote-
si valtatien säilyttämisen 
mahdollisuudesta nykyi-
sellä paikallaan.

Olhava – Kuivaniemi 
välin hän kertoi kaipaa-
van vielä uusia liikennerat-
kaisuja, etenkin taajamien 
kohdalla.

-Helsinki – Tornio ydin-

verkkokäytävänä 4-tie tar-
vitsee korkeamman no-
peustason esimerkiksi 
Kuivaniemen kohdalla, jos 
nyt ajetaan kilometrikau-
palla kuuttakymppiä, Timo 
Mäkitalo kertoi tulevaisuu-
den ratkaisutarpeista. 

Seudun kuntien alueel-
la tehdään mittavia pääl-
lystystöitä valtatiellä 4 sekä 
valtatiellä 22. Lisäksi uu-
delleen päällystetään Uta-
järveltä Puolangalle joh-
tavaa tietä noin 15 km 
matkalla. Tienpidon ra-
hoitus ei kuitenkaan riitä 
vähemmän liikennöidyn 
päällystetyn tieverkon kun-
nostamiseen, joten niiden 
kunto heikkenee edelleen. 
Pudasjärvellä rakennetaan 
uutta kiertoliittymää val-
tatielle 20 ja lisäksi hank-
keen yhteydessä tehdään 

tiejärjestelyjä. Hanke toteu-
tetaan kokonaisuudessaan 
Pudasjärven kaupungin ra-
hoituksella. 

ELY -keskus on pe-
rustanut alueelliset jouk-
koliikennetyöryhmät, 
jotka käynnistävät palve-
lutasosuunnittelun Utajär-
ven, Vaalan sekä Pudasjär-
ven alueella. Väylävirasto 
laatii lähijunaliikenneselvi-
tystä Oulun seudulle.

Seutuseminaaria johta-
nut Pudasjärven kaupun-
ginhallituksen puheenjoh-
taja Anni-Inkeri Törmänen 
oli tyytyväinen päivän an-
tiin.

-Kuntien ja valtionviran-
omaisten yhteistyö toimii ja 
on tärkeää yhdessä kehit-
tää alueen elinvoimaa, hän 
totesi. MTR

Torilla toimintaa koko kesän ajan
Kuva viime kesän elokuun alun kesätoripäivästä, jossa yhteislaulut veti suopunki-yhtye ja sydänyhdistys oli pitämäs-
sä lettukahvilaa.

Pudasjärven torilla on ke-
sätorin avajaiset keskiviik-
kona 7.7. Tori avataan jo 
kello yhdeksän peräkärry-
kirppiksen myyjille. Oh-
jelma alkaa kello 10 torin 
siunauksella, jonka toimit-
taa seurakuntapastori Jari 
Valkonen. Kaupungin pu-
heenvuoron esittää uusi 
kaupunginvaltuutettu Kat-
ri Virtanen. Elävää musiik-

kia esittää ja yhteislaulua 
vetää Suopunki-yhtye. To-
rikahvilaa pitää Pudasjär-
ven Syöpäkerho ja tarjol-
la on mm. juuri paistettuja 
lettuja sekä kahvia ja gril-
limakkaroita. Seuraavat 
peräkärrykirppikset ovat 
torstaisin 15.7., 22.7., 29.7., 
5.8., 12.8. Niihin pyritään 
saamaan myös musiikki-
esityksiä esiintymislavalta. 

Peräkärrykirppikselle il-
moittautumiset tulee tehdä 
toriemäntä Kerttu Simulle. 
Tänä kesänä ei ole toripaik-
kamaksuja. 

Torikahvila Tietopiste 
avataan maanantaina 12.7. 
Kahvilan toiminnasta vas-
taavat eri yhdistykset vii-
kon kerrallaan. Varaukset 
on tehtävä Kerttu Simulle. 
Myytävänä on kahvia, tee-

tä, mehua, pullaa, jäätelöä 
ja limukkaa. Lättykin voi 
paistaa. Viikon ajan tuot-
to menee luonnollisesti sitä 
ylläpitävälle yhdistykselle.  

-Toivotaan, että tori saa-
daan eläväksi myös tänä 
kesänä yhteisvoimin, tote-
aa toriemäntä Simu. HT

Lue 
Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.pudasjarvilehti.fi
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

PERJANTAI-LAUANTAI 
2.-3.7.

MAANANTAI-ToRsTAI
5.-8.7.

695

Wurth 
TERAssIRUUvI
ruskea 55 mm
250 kpl

MELA puu

1995

Alkaen

AIRoT 240 cm

3895

Pisla 
RULLAkAIhTIMET
pimentävät
luonnonvalkoiset
Esim. 120x80 cm

2890

100

149

079

299

129

100

100

100
plo

199
3 prk

pkt

249 250100

2 pss/talous

pkt

249

299

299

179

399

pss

pss

pkt

pkt

100

199

100
pkt

kg

2 filettä/talous

1295
kg pss

prk

295

300

pkt

049

300

2 pkt

1295
kg

100 g

pkt

2 pkt

kpl

pkt

pkt

pss

pkt

499
pkr

695
kg 1295

kg

895
kg 500

695
kg 159

kg

995
kg

299
kg

kpl

pss

Kotimaista

MANsIkkAA

IRToNA JA
5 kg 

LAATIkoITTAIN

MA-TI 5.-6.7.         kE-To 7.-8.7.

PE-To 2.-8.7.

kENkÄosAsToLTA

Suomalainen
sIPULI-
NIPPU

Atria 
Murea&nopea
PossU, kANA 

tai NAUTA
200-250 g

PE 2.7.       LA 3.7.

Old El Paso
ToRTILLA

8 kpl/326 g

Eldorado
ToMAATTI-

MURskA
390 g

Taffel sIPsIT 
ja sNAksIT 
MEgA-
PUssEIssA
160-325 g

Kotimainen
sUIPPo-
PAPRIkA
2 kpl/pss

Pfanner
JÄÄTEET
2 l

Fazer
kEsÄkAssI
500 g

Annatädin
vohvELIT
325 g

Kananpojan 
paneroidut

kANANUggETIT
200 g

HK
MAksA-

MAkkARA
500 g

sAToJA TARJoUksIA 

JokA PÄIvÄ!

199

Atria
hIILLos

gRILLIMAkkARAT
400 g tai 

MAkkARAPIhvI 
320 g

RAUTAosAsToLTATEksTIILIosAsToLTA

Barilla
PAsTAT
500 g

Snadi
PILLIMEhUT
10 x 2 dl

Aicon
koMPREssoRI  
24L 3HP 2-syl. Teho 3.0hp/2.2kW  

259,-

- Suoravetoinen  
- 2-sylinterinen V-lohko  
- Käyttöjännite: 230V~ 50Hz
- Vapaatuotto 413 l/min, paineen alainen  
  tuotto noin 330 l/min
- Max. työpaine 8 bar
- 1 kpl pikaliitin  
   ulosottoa
- 2 mittaria
- 5” umpikumi- 
  renkaat
- Paino: 37 kg 

Sievin 
kUMIsAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

NUohoUs-
sETTI

1495

Oululainen
REIssUMIEs
tosi ohut
TÄysJyvÄ-
RUIsLEIPÄ
5 kpl/175 g

Dennis Rafkin
PIzzAT
400g
pakaste

HK PyTTI-
PANNU tai 
kANA-
vIILLokkI 
250-300 g

HK
kAbANossI
gRILLI-
MAkkARA
360-400 g

Dan Sukker
TALoUs-
sokERI
1 kg

Arla
vIILI, kEvyTvIILI
tai 1% vIILI
200 g

Poprilli
gRILLI-
MAkkARA
400 g

Hartwall
NovELLE 
1,5 l, kalsium, 
citronelle tai 
mustaherkkan-
lehti-sitruuna
sis. pantin

Aito sAvU-
sAUNA-
kINkkU
palana ja 
siivuina

Magnum
JÄÄTELö-
PUIkoT
88-110 g

Tuore villi
LUoNNoNLohI-
fILEE
ruodoton

IRTo-
kARkIT

ERÄ! PELAsTUs-
LIIvIT

2990
kpl

Kotimainen
TUoRE-

kURkkU

2 kpl

2,7 l

Rakentajan
PUUöLJy
esim. pähkinä
0,9 l

650 1695

Kariniemen
kANAN-
PoJAN

sIsÄfILEE-
PIhvIT

500 g

Porsaan
gRILLI-
kyLJyksET
naturell tai
maustettu

Naudan
PALA-
PAIsTI

Hyvä
NAUTA
JAUhE-
LIhA
rasvaa
max 10%

HK
vILJAPoRsAAN  
LIhA-
sUIkALE
400 g

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA
2 kg/talous

Kananpojan
bRoILERIN-
koIPI
3 kpl/ras
marinoitu

Naudan
kEITToLIhA- 
PALAT
makuluulla

Kariniemen
bRoILERIN 
gRILLIboxI
n. 1,7 kg
marinoitu

2 pkt

3990 4990

4990 5890

62904190 6490

4990

Naisten  
TrueNorth 
RETkEILy-
hoUsUT/
shoRTsIT
koot: XS-XXL

Naisten  
TrueNorth 
sofTshELL  
TAkkI
100 % polyesteri
koot: XS-XL

Naisten Rohde
PIsTokAs
koot: 37-41

Naisten Suave
PIsTokAs
koot: 36-42

Naisten Suave
sANdAALIT
koot: 36-42

Naisten Rohde
sANdAALIT
koot: 37-42

Naisten Marine 
sAdETAkkI  
vUoRELLA
100 % polyuretaani
koot: S-XXL

Naisten Marine 
sAdETAkkI 
65 % polyuretaani
35 % uretaani 
koot: XS-XXL

Naisten Marinello 
T-PAITA
94 % viskoosi
6 % elastaani
sifonki-helma
koot: S-XXL

Naisten  
Marinello 
PAITA  
3/4 hIhA
95 % viskoosi
5 % elastaani
koot: S-XXL

Naisten  
Marinello 
PAITA  
3/4 hIhA
95 % viskoosi
5 % elastaani
koot: S-XXL

2990 2190 2390

rajoitettu erä



6 nro 26PUDASJÄRVI -lehti 1.7.2021

Koronarokotteita saavat kaikki yli 16-vuotiaat
Kaikissa Oulunkaaren kunnissa 

koronarokotteita saavat kaikki yli 16-vuotiaat 
(tulee olla jo täyttänyt 16) sekä 12-15-vuotiaat 

THL:n 1- tai 2-riskiryhmiin kuuluvat.

Lasten riskiryhmät ovat sa-
mat kuin THL:n aiemmin 
määrittämät aikuisten riski-
ryhmät, paitsi ylipainon ar-
vioimisessa käytetään lasten 
painoindeksiä ja arvoa 35. 
Alle 18-vuotiaiden tulee va-
rata rokotusaika koronaroko-
tusnumerosta, josta voi myös 
tarkistaa, kuuluko nuori ris-
kiryhmään.

Jos työaikataulujen vuok-
si sopivaa rokotusaikaa ei 
löydy, kannattaa soittaa ro-
kotusnumeroon ja etsiä sopi-
vaa ratkaisua henkilökunnan 

kanssa.
Ensimmäisen rokotteen 

on Oulunkaarella saanut tällä 
hetkellä noin 15 100 henkilöä. 
Toisenkin rokotteen saaneita 
on noin 4 400 henkilöä. Roko-
tusmäärien tiedot päivittyvät 
parin päivän viiveellä.

-Rokotukset ovat menneet 
hyvin, eikä vakavia haittavai-
kutuksia ole tullut esille nyt 
käytettävillä rokotteilla, Ou-
lunkaaren ylilääkäri Tuula 
Saukkonen iloitsee.

Saukkonen uskoo, että 
kiinnostus koronarokotteita 

kohtaan kasvaa nyt, kun to-
distus kahdesta otetusta ro-
kotteesta mahdollistaa pa-
luun EU- ja Shengen-maista 
Suomeen ilman mitään terve-
ystarkastuksia tai rajalla otet-
tavia tai ennakkonäytteitä.

-Ulkomaanmatkat kiin-
nostavat, ja rokotteiden ot-
taminen tuo sekä turvaa 
terveydelle että helpottaa 
käytännön matkustamista, 
Saukkonen toteaa.

THL:n arvioiden mukaan 
rokotuskattavuuden tulisi 
olla vähintään 70 prosenttia, 
jotta saavuttaisimme riittä-
vän laumasuojan myös her-
kästi tarttuvia virusvariantte-
ja vastaan. 

Valtakunnallisesti nuor-
ten ja nuorten aikuisten ro-

kotuskattavuus on selkeästi 
ikäihmisiä matalampi, ja il-
miö näkyy myös Oulunkaa-
ren alueella. Useissa jäsen-
kunnissa on jo tyhjäkäyntiä 
niin, että kaikille rokotusajoil-
le ei ole tulijoita.

-Erilaiset työkiireet, sai-
rastumiset ja muut menot tot-
ta kai vaikuttavat, että kaikki 
eivät ole tilanneet rokotusai-
kaansa ihan heti. Kaikki ei-
vät välttämättä ole vielä huo-
manneet, että rokotusajan voi 
jo itsellekin tilata, ylilääkäri 
Saukkonen toteaa.

Yli 50-vuotiaat ovat otta-
neet rokotetta aktiivisesti, ja 
heidän rokotekattavuuten-
sa on kaikissa Oulunkaaren 
kunnissa reilusti yli 70 pro-
sentin tavoitteen. Neljäkym-

mentä vuotta näyttää olevan 
eräänlainen vedenjakaja: vä-
hän alle viisikymppisillä kat-
tavuus on lähes 70 prosenttia 
tai ylikin, kun kolmikymppi-
sillä se on toistaiseksi 32-45 
prosenttia.

-Rokotteiden teho perus-
tuu nimenomaan siihen, että 
rokotekattavuuden tulee olla 
tarpeeksi suuri. Vaikka ei siis 
itse pelkäisikään vakavaa ko-
ronavirustartuntaa, roko-
te kannattaa ottaa läheisten 
ja yhteiskunnan vuoksi. Kun 
rokotekattavuus on hyvä, yh-
teiskunnassa päästään no-
peammin uuteen normaaliin 
ja eroon erilaisista rajoituk-
sista, vs. perhekeskuskoor-
dinaattori Kirsi Kähkönen 
muistuttaa.

-Kesälle on tulossa jo mo-
nenlaisia tapahtumia. Mas-
satapahtumat ovat tietys-
ti yhdenlainen riski, mutta 
jos lähtee tapahtumaan, siel-
lä voi oikeasti nauttia, kun 
tietää olleensa vastuullinen, 
Saukkonen toteaa.

Rokotusnumeroista voi 
varata ajan ja kysyä lisätie-
toja koronarokotuksiin liit-
tyen. Myös saamansa ajan voi 
muuttaa tai perua.

Pudasjärvellä rokotusnu-
mero on 08 5875 5012 palve-
lee ma-ti kello 8-10 ja 13-15, 
ke-to 8-10, pe 8-9. Rokotus-
paikkana on Pudasjärven ter-
veysasema / neuvola, Juhon-
tie 8. 

Oulunkaari tiedotus 

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

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

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

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

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 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

Meiltä laadukkaat, 
kotimaiset sadevesi-
järjestelmät ja kattoturva-
tuotteet asennettuna.

SOITA 0400 259 511

  

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

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

MAANRAKENNUSTA

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKE-
MISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

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

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

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
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /os-
toilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä 
kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilö-
tunnuksesi laskutusta varten.

PUDASTORI
VUOKRATAAN

Kuulemispyyntö kiinteistönomistajille yleisen turvallisuu-
den vuoksi perustettujen metsästysrajoitusten jatkami-
seksi, sekä uusien metsästysrajoitusten perustamiseksi 
syötteen, taivalvaaran, Ruka-Valtavaara-Pyhävaaran, Juu-
man ja hossan alueilla viiden (5) vuoden määräajaksi (PsA-
Vi/5070/06.01.02/2021).
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 28.5.2021 vastaanottanut 
hakemuksen ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen rajoit-
tamiseksi (metsästyslaki 23 §) viiden metsästysvuoden määrä-
ajaksi. Metsästysrajoitus koskisi muuta metsästystä kuin

-  hirvenajoa, myös käyttäen koiraa siten kuin metsästyslaissa 
ja sen nojalla on säädetty

-  pienpetojen loukku- ja rautapyyntiä sekä siihen liittyvä lope-
tusaseen käyttöä

-  suurpetojen vahinkoperusteista poikkeuslupapyyntiä Suo-
men Riistakeskuksen metsästyslain 41 §:n perusteella myön-
tämän poikkeusluvan mukaisesti

-  alueella olevan haavoittuneen riistaeläimen jäljittämistä ja lo-
pettamista metsästyslain 84 §:n mukaisesti

-  poliisin johdolla tapahtuvassa suurriistavirka-aputoiminnassa 
tapahtuvaa riistaeläimen jäljittämistä ja lopettamista.

Osassa mainituista alueista on ollut metsästyskielto voimassa 
31.3.2021 asti, merkittävimpinä poikkeuksina aiempaan metsäs-
tyskieltoalueeseen on Pikku-Syötteen aluetta koskeva uusi esi-
tys (n. 120 ha), Hossan luontokeskuksen alue lähiympäristöineen 
(n. 397 ha) sekä Ruka-Valtavaara-Pyhävaara alueeseen esitetty 
laajennus, jolloin rajoitusalue laajenisi noin 939 hehtaaria. Alueet 
ovat suosittuja virkistys- ja matkailukohteita, joten metsästyksen 
rajoittaminen olisi tarpeen alueella liikkuvien ihmisten turvallisuu-
den vuoksi.
Pohjois-suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa asias-
ta 23.7.2021 mennessä. Lausunto pyydetään toimittamaan säh-
köpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois@avi.fi tai postitse alla 
olevaan osoitteeseen. Lausunnossa pyydetään erityisesti otta-
maan kantaa hakemuksen perusteisiin ja siihen onko metsästys-
kielto alueella tarpeen. Lausuntopyyntö koskee vain henkilöitä, 
jotka omistavat kiinteistön mainitulla alueella. Lausunnossa on 
mainittava omistetun kiinteistön rekisteritunnus.
Kuulutus ja hakemus aluerajauksineen ovat kokonaisuudes-
saan nähtävillä Taivalkosken ja Suomussalmen kuntien sekä 
Pudasjärven ja Kuusamon kaupunkien ilmoitustauluilla sekä 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla osoitteessa 
Linnankatu 3, 90100 Oulu 23.7.2021 asti. Tiedoksisaannin katso-
taan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemi-
sesta Virallisessa lehdessä.
Lisätietoja antaa lakimies Raisa Laaksonen (5.7.2021 alkaen), 
puh. 0295 017 513, sähköposti raisa.laaksonen@avi.fi

KUULUTUS

Vitsikirjat on yleensä päivitetty vuosittain, mutta va-
likoimassa on jopa vuosituhannen perspektiiviä. Sitä 
edustavat vuonna 1999 ilmestyneet Vuosituhannen vit-
sit (Karisto) ja kirjailija Aimo Kejosen monipuoli-
seen tuotantoon sisältyvä Vuosituhannen parhaat vitsit 
(WSOY). Tästä liki 800-sivuisesta ”huumorin pikku jät-
tiläisestä” kolme vitsiä: 
Kun kolme suomalaista miestä menee metsäpals-
talle halkotöihin, ensimmäisellä on saha ja toisella on 
kirves, mutta mitä on kolmannella?
– Ientulehdus. Joka kolmannella suomalaisella miehellä 
on kaikkien tutkimusten mukaan ientulehdus.

* * *

Kankkunen oli innokas tee-se-itse-mies. 
Kerran hän tapiseerasi olohuoneen. Ylpeänä hän näyt-
ti työtään rouva Kankkuselle ja sanoi:
– Vieläkö väität, että ammattimies olisi osannut tehdä 
tämän paremmin?
– Kyllä. Ennen remonttia tällä seinällä olivat keittiön ja 
makuuhuoneen ovet.

* * *

Savolaiskoulussa: – Sanokaa E:llä alkava naisen 
nimi! Kalle!
– Ieva.

* * *

Ruokapöydässä: – Isä, ovatko isät viisaampia kuin 
pojat? Viljo kysyy.
– No sehän on sanomattakin selvää!
– Opettaja kertoi koulussa, kuka keksi sähkölampun. 
Tiedätkö sinä?
– Toki, toki, Thomas Alva Edisonhan se oli.
– Isä, miksi Edisonin isä ei keksinyt sitä?

* * *

Saunaa lämmittäessäni olen todennut, että kaik-
kein heikoimmin syttyviä ovat IiSanomat ja Pudasjär-
vi-lehti. Soitin asiasta päätoimittaja Turuselle. Heimo 
vastasi:
– Niinhän se on, että totuus ei pala tulessakaan!

* * *

Kukkakedolla: – Minä niin tykkään sinusta, kukkais-
poika tunnustaa kukkaisneidolle.
– Niin minäkin sinusta, neito vastaa.
– Jospa minä sitten kutsun mehiläisen vierailulle!

* * *

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta 

Vuokrataan 60 neliöinen rivi-
taloasunto keskustan tuntu-
masta. P. 040 593 4617.

MYYDÄÄN

Myydään kaksi runkopatja-
sänkyä, koko 195x80, hinta 
50€. Vanha keinutuoli 30€. 
Kattolamppu 20€. Annetaan 
tV-pöytä. P. 040 703 8229.

tervetuloa perinteiselle
diabetesyhdistyksen

KesäretKelle
saijaan ja suurpetotarhalle la 17.7.2021.

hallitus/omaishoitajat

ilmoittautumiset to 8.7. mennessä Ritva Peltolalle 
numeroon 0400 386 286. Ilmoitathan myös ruoka-aller- 

gioistasi. Lähtö S-kaupan pysäkiltä klo 8.30. 
hinnat: jäsen 30€, ei jäsen 40€. 

KIPINÄN
KYLÄJUHLA

LA  3.7.2021 KLO 13 ALKAEN
VÄHKYRÄN RANNASSA
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TARJOLLA PERINTEISTÄ
LOHISOPPAA

KAHVIA JA VOHVELEITA
KIVAA OHJELMAA KOKO PERHEELLE

MUSIIKISTA VASTAA:
NEW OULU SMALL BANG

SOUTAJAT SAAPUVAT N KLO 15
JUONTAJANA: PENTTI RANTALA

 
TERVETULOA!

Kipinän kyläseura Ry

KEHITTÄMIS- JA  
TOIMINTATUKIEN INFOILTA
Ke 4.12.2019 klo 18-20 kaupungintalolla (os. Varsitie 7)

Tarkemmat tiedot vuoden 2020 hakuajoista yms. os. 
pudasjarvi.fi/yhdistykset

Tilaisuutta voi seurata suorana tai taltiointina osoitteessa 
www.youtube.com/c/Pudasjärvenkaupunki

Lisätietoja työryhmän jäseniltä:

• Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861
• Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen, puh. 040 572 0007
• Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden koordinaattori, vs.  

Elina Wachira, puh. 040 679 1476 (liikunta)
• Kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen, puh. 040 585 6229  

(yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)
• Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski puh. 040 560 9297  

(yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)

Henkilöstö- ja tukipalvelut

PUDASJARVI.FI

Tilaisuus lausua mielipide asemakaavaa laadittaessa
Hulhavanahon asemakaavan osittainen muutos koskee 
tiloja Kytöaho 615-408-55-54, Syötteenpiha 615-408-55-50, 
Lisähonkala 615-408-55-60, Honkala 615-408-55-8, Honkala 
II 615-408-55-57, Luppoaho 615-408-55-71 ja Käpäläkuru 
615-409-55-49. Kaavoitettavat alueet sijaitsevat Ahdin-
kujalla, Rometiellä, Pärjänkievarintiellä, Syöteojantiellä ja 
Pärjänjoentiellä. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maan-
omistajien välisiin maankäyttösopimuksiin. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- ja 
matkailupalvelurakentamista Iso-Syötteen matkailukes-
kuksessa.
Tällä kuulutuksella varataan osallisille tilaisuus esittää 
mielipiteensä asemakaavaa laadittaessa. Kaavaluonnos 
pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 01.07.- 
02.08.2021.
Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä inter-
netissä www.pudasjarvi.fi ja Pudasjärven kaupungintalolla 
asiakaspalvelupisteessä. Nähtävilläoloaikana on osallisilla 
ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä 
asiasta kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, 
tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101  
Pudasjärvi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja 16.07.2021 saakka maankäyttöinsinööri  
Markku Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, Varsitie 7, 
93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972 

Pudasjärvellä 28.06.2021 
Kaupunginhallitus

KUULUTUS: HULHAVANAHON ASEMA-
KAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Pelttarinseudun metsästysseura ry:n
sääntömääräinen 

vuosiKoKous
 ja KesäKoKous

metsästysmajalla la 10.7.2021 
kello 12.00.

Johtokunta klo 11.00. Tervetuloa! sihteeri

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI  JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, ILMOITA  
PUDASTORILLA.
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Pudasjärven kaupungin 
Tekninen ja ympäristötoi-
minta on laatinut kyselyn 
pudasjärveläisten asumis-
tarpeista. Kyselyn avulla 
selvitetään kaupunkilaisten 
ja vapaa-ajan asukkaiden 
tulevaisuuden asumisen 
tarpeita ja odotuksia. Tietoa 
halutaan saada esimerkiksi 
asuntojen esteettömyydestä, 

asumismuodoista sekä lähi-
palveluiden saatavuudesta.

Pudasjärvelle on tavoit-
teena rakentaa hyvinvoin-
tia tukeva, turvallinen, elin-
voimainen ja monipuolinen 
asuinympäristö, joka pys-
tyy mukautumaan tulevai-
suuden tarpeisiin. Kyselyyn 
toivotaan mahdollisim-
man paljon vastauksia, jotta 

asukkaiden tarpeisiin voi-
daan vastata. Jokainen vas-
taus on arvokas.

Kyselyyn voi osallistua 
18-vuotta täyttänyt henki-
lö, joka asuu Pudasjärvel-
lä vakituisesti tai vapaa-ai-
kanaan. Vastaamaan pystyy 
verkossa tai paperilomak-
keella. Paperilomakkeita on 
kahdenlaisia: vakituisille tai 

vapaa-ajan asukkaille. Lo-
makkeet palautetaan palau-
tuslaatikkoihin.

Webropol-kyselyyn pää-
see osoitteessa: https://
link.webropol.com/s/
asuminenpudasjarvi tai 
QR-koodin kautta. Paperi-
sen lomakkeen voi täyttää 
kirjastolla, Ervastin kaupal-
la, Syötteen kyläkaupalla, 

Juustolassa, Puhoksen kau-
palla tai Rytingin kyläkau-
palla.

Kyselyyn vastanneiden 
kesken arvotaan majoitus-
lahjakortti Hotelli Iso-Syöt-
teelle, 10 kpl sammutuspeit-
teitä ja 10 kpl lahjakortteja 
Virkistysuimala Puikkariin. 
Voittajille ilmoitetaan 1.9. 
mennessä. Osallistumisai-

kaa on 18.8. asti. 

Kaupunki tiedotus

Asukas tai vapaa-ajan asukas, vastaa kyselyyn ja vaikuta

Kaupungin tilinpäätös plussalla kahden vuoden alijäämien jälkeen
Pudasjärven kaupunginval-
tuuston tämän valtuusto-
kauden viimeinen kokous oli 
17.6. Hirsikampuksella. Ko-
koukseen oli kutsuttu mu-
kaan kesäkuun kuntavaaleis-
sa valitut uudet valtuutetut, 
jotka kukitettiin ennen ko-
kouksen alkamista. Valtuus-
ton kokous venähti noin vii-
den tunnin mittaiseksi. 

Valtuusto hyväksyi viime 
vuoden toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen sekä 
myönsi vastuuvapauden ti-
livelvollisille. Kaupungin-
johtaja Tomi Timonen totesi 
katsauksessaan kaupungin 
talouden nousseen viime 
vuonna kahden umpisur-
kean vuoden jälkeen jälleen 
juuri ja juuri pinnan yläpuo-
lelle. Suurimpana tekijänä 
piirun verran plussan puo-
lelle kohonneelle tilikauden 
tulokselle (+0,2 miljoonaa 
euroa) olivat valtion avokä-
tiset koronakompensaatiot. 

Niistä päätettiin edus-
kunnassa suurelta osin ke-
väällä, kun tilanteen odotet-
tiin Suomessakin kehittyvän 
muun Euroopan tapaan to-
della pahaksi. Korona saatiin 
kuitenkin pidettyä odotettua 
paremmin kurissa ja myös 
talouden kehitys oli lopulta 
parempi kuin osattiin enna-
koida. 

Keväällä ennustimme Pu-
dasjärvelläkin selvää kuop-
paa verotulojen kertymään. 
Onneksi kuoppa jäi toteutu-
matta, päinvastoin verotu-
loja kertyi talousarvion mu-
kaisesti ja enemmän kuin 
vuonna 2019. 

Talouden suunnan kään-
si, Oulunkaaren sote-palve-
lutuotannon mittavasta mil-
joonaylityksestä huolimatta, 
selvästi ennakoitua parem-
min kertyneet valtionosuu-

det. Koronakompensaati-
oiden jälkeen tilikauden 
kokonaisuutta kuvaa ly-
hyesti seuraava kolmen suo-
ra: Valtionosuuksia kertyi 
vuonna 2020 neljä miljoonaa 
euroa enemmän kuin edelli-
senä vuonna. Samoin vuosi-
kate oli noin neljä miljoonaa 
parempi. Myös tilikauden 
tulos parani noin neljä mil-
joonaa euroa edelliseen vuo-
teen verrattuna. 

Talouden suunta voi kui-
tenkin muuttua. Vaikka val-
tion elvytystoimia ei ajettai-
sikaan alas äkkiliikkeellä, 
on silti ennakoitavissa, että 
säästötoimia koko julkisel-
la sektorilla on väistämät-
tä edessä. Koronakriisin ai-
kainen velkaantumisvauhti 
ei ole pitkään mahdollista. 
Tämä pätee niin valtakun-
nassa kuin meillä Pudas-
järvelläkin. Kaupunginval-
tuuston joulukuussa 2020 
hyväksymä kolmivuotinen 
talouden tasapainotusohjel-
ma auttaa osaltaan kääntä-
mään taloutta oikeaan suun-
taan. Mutta sitä emme vielä 
tiedä, onko muutos riittävä. 

Kaikesta huolimatta toi-
minnassa ja taloudessa on 

ollut kuntalaisten hyvin-
voinnin ja Pudasjärven elin-
voiman näkökulmasta oikea 
ote, haastavista olosuhteista 
huolimatta. Jatketaan samaa 
linjaa luontaisista vahvuuk-
sistamme ponnistaen, mut-
ta lisää sosiaalisia kontakte-
ja kaivaten, totesi Timonen. 

Alhaisesta  
syntyvyydestä  
huolestuneita 
Arviointikertomuksen esit-
teli lautakunnan puheen-
johtaja Juha Heikkilä, jonka 
jälkeen se hyväksyttiin. Pu-
dasjärven asukasluvun ta-
voite 10 000 ei ole toteutunut. 
Ainostaan on päästy väes-
tömäärän vähentymises-
sä loivenemiseen. Erityisen 
huolestuneita oltiin viime 
vuoden 49 lapsisyntyvyy-
destä, joka on alhaisin kautta 
aikain. Miten syntyvyys saa-
taisiin nousuun, pohdittiin 
kertomuksessa. Varhaiskas-
vatukselle tuli erityiskiitos. 

Huolestuneita oltiin kau-
pungin työntekijätilantees-
ta, sillä seuraavan 10 vuo-
den aikana jää eläkkeelle 108 
henkeä. Heistä suuri osa on 
opettajia. Erityishuomiota 

tulee kiinnittää työntekijöi-
den työolojen kehittämiseen 
ja työssä jaksamiseen. Muun 
muassa lomat tulisi voida pi-
tää ajallaan. Liukuvilla työ-
ajoilla voidaan ehkäistä yli-
töiden tarpeellisuutta. 

Koronan hoidossa Pudas-
järvellä on onnistuttu hy-
vin. Yhteisöllisyys ja vas-
tuullisuus on korostunut. 
Etätöihin siirtyminen on su-
junut hyvin ja siitä on saatu 
myös taloudellisia säästöjä. 
Kaupungin toiminnalliset ta-
voitteet on pääosin saavutet-
tu. Talouskuria on edelleen 
pidettävä yllä. Käyttämättö-
mät kiinteistöt ovat haasteel-
lisia, sillä niiden alasajoja/
poistoja ei ole voitu toteut-
taa. Alaskirjaustarve on noin 
yhdeksän miljoonaa euroa ja 
lisää on tulossa mm. terveys-
keskuksen osalta. Samaa on-
gelmaa on laajasti Suomen 
kunnilla, joten tähän tarvit-
taisiin valtion apua. 

Suunnitteilla olevien tuu-
livoimaloiden toteutumista 
toivottiin, joka toisi huomat-
tavat verotulot kaupungille 
ja tuloja myös maanomistajil-
le, todettiin Heikkilän esitte-
lemässä arviointikertomuk-
sessa. 

Asukas ykkönen 
kuntastrategiassa
Vuodesta 2017 voimassa 
ollut kuntastrategian päi-
vitys hyväksyttiin, tosin 
äänestyksen jälkeen. Päivi-
tystyössä on kuultu laajasti 
kuntalaisia ja eri sidosryh-
miä. Siinä korostettiin elin-
voimaisia kyliä. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inke-
ri Törmäsen mukaan stra-
tegian päivitys toteutui 
tosiasiassa strategian uudis-
tuksena. Tavoitteena oli kir-
joittaa strategia ymmärret-

henna Kosamo ottamassa 
vastaan valtuutettujen läk-
siäislahjaa. hän näytti esi-
merkkiä lapsisyntyvyyden 
lisäämisen ajankohtaisuu-
desta, kun hänellä oli ko-
kouksessa mukana neljän 
kuukauden ikäinen Venla 
-tytär.

Valtuustopaikkansa uusinut Juha heikkilä kertoi toimi-
neensa kahdeksan vuotta arviointilautakunnan puheen-
johtajana ja oli valmis luovuttamaan paikkansa uudessa 
valtuustossa. 

ensimmäisenä uusista valtuutetuista kukitettiin suurimman vertausluvun omaava Kes-
kustan olga oinas-Panuma.

Kaupunginjohtaja tomi timonen vaihtamassa ajatuksia ennen kokouksen alkamista joh-
tavien viranhaltijoiden kanssa, jotka kaikki käyttivät puheenvuoroja oman työalueensa 
asioista päätettäessä: opetus- ja sivistysjohtaja Juha holappa, henkilöstöpäällikkö heli 
huhtamäki, hyvinvointipäällikkö outi Nivakoski ja tekninen johtaja Janne Karhu.

tävään muotoon ja riittävän 
konkreettiseksi. Pudasjär-
ven vahvuudet ovat siinä 
selkeästi esillä ja voimava-
ran lähteenä. Strategiassa 
korostuu kunnan perus-
tehtävä; asukkaiden hyvin-
voinnista huolehtiminen. 
Asukas on ykkönen. 

Yhteisöllisyys on Pudas-
järvellä erinomainen voi-
ma. Elävät kylät ovat siitä 
osoituksena ja elävien ky-
lien kautta koko pitäjä on 
elossa. Kaikki kylät ovat 
erilaisia. Jokaisella kylällä 
on omat erityiset vahvuu-
tensa sijainnin ja siellä asu-
vien ihmisten muodossa.

Ketterä kuntakonserni 
on Pudasjärven tavoitteena. 
Emme viivyttele asioissa, 
joissa ei ole pakko viivytel-
lä. Virkamiehet kokevat te-
kevänsä jo monet asiat vik-
kelämmin kuin kollegansa 
muissa kunnissa. Ketteryys 
on otettu tavoitteeksi koko 
kuntakonsernin toiminnal-
le. Se tarkoittaa myös hyvä-
nä työnantajana toimimista 
ja henkilöstön hyvinvoin-
nista huolehtimista. 

Kunnan tehtävä on huo-
lehtia alueensa elinvoimas-
ta. Strategian elinkeino-
jen kärjet ovat modernissa 
puuteollisuudessa, uusiu-
tuvassa energiassa ja elä-
myksellisessä luontomat-
kailussa. Kaiken kaikkiaan 
monipuolinen elinkeinora-
kenne tuottaa alueen tar-
vitsemat palvelut ja elin-
voimaa pitäjään, totesi 
Törmänen.

Päätösvaiheessa Perus-
suomalaisten valtuustoryh-
män puolesta Mirka Väy-
rynen esitti Paula Sorosen 
kannattamana, että val-
tuusto hyväksyisi strate-

gian sillä erotuksella, että 
siitä poistetaan maininnat 
tuulivoiman hyödyntämi-
sestä, kestävän kehityksen 
(hiilineutraalisuus ja ilmas-
tonmuutoksen torjuminen) 
toteuttamisesta ja siihen si-
toutumisesta sekä maa-
hanmuuton edistämisestä 
asukasmäärän sekä moni-
puolisen väestörakenteen 
säilymiseksi. Äänestykses-
sä esitys sai puolelleen vii-
si ääntä ja hyväksytyksi tuli 
kaupunginhallituksen esi-
tys. 

Pitkässä kokoukses-
sa hyväksyttiin kaupungin 
käyttösuunnitelman toteu-
tuminen, henkilöstöraport-
ti vuodelta 2020, lasten ja 
nuorten hyvinvointisuun-
nitelma sekä valtuustokau-
den 2017-2021 työskentelyn 
arviointi. 

Kaikille nykyisille val-
tuutetuille kaupunki ojensi 
läksiäislahjat, jonka jälkeen 
oli vielä yhteinen ruokailu. 

Heimo Turunen


