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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kaupunki ja Pudasjärven 
Kehitys kyläkierroksella

Jokainen kylä on 
erilainen ja 

omannäköinen s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 22.10.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

PUDASJÄRVEN TEE SE ITSE HALLI 

Teollisuustie 12, Pudasjärvi
VARAA AIkASI p. 040 531 6262

Seuraava tarjous on voimassa 2020 vuoden loppuun:

Vuokraa päiväksi klo 7-15.30 TI-halli omaan käyttöön 50 eurolla. 

Voit puhdistaa autosi sisältä ja päältä hallimme välineillä. 

AJoNEUVo PUHTAAkSI SISÄLTÄ JA PÄÄLTÄ TALVEkSI.
Nyt on myös hyvä aika vahata auton maalipinta talven 
loska- ja suolakelejä vastaan.

UUTUUTENA tekstiilipesuri sisäverhouksien puhdistukseen. 
olemme myös hankkineet laadukkaan käsikiillotuskoneen maalipinnan 
hoitoon. Tietysti hallistamme löytyy myös painepesuri, perinteinen imuri 
ja ajoneuvonostin.

Tervetuloa!

Syötteen 
Automyynti 

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

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennenkuin tulet.

VW GOLF COUNTRY 
NELIVETO vm. 1991 
HARVINAISUUS, aj. vain 
181 000 km, juuri kats., 
kahdet renkaat.   
 4900 €

Toyota Avensis bens. 
vm. 2004, juuri kats.,  
hyvä sol malli, aj. 333 
000 km, ilmastointi, kah-
det renkaat.   
 2800 €

Toyota Corolla 1,6 
bens.  vm. 2002, tosi siis-
ti, aj. 357 800 km, kahdet 
renkaat.   
   
 1950 €

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulun teoriatunnit  
netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

SOITA JA TILAA 044 337 7833!
12€

PÄRJÄNSUON PIZZA
kinkku, kebab, pekoni, ranska-
laiset perunat ja majoneesi

KRAPU PIZZA
suolakurkku, pekoni, 
kinkku ja jauheliha

12€

PALVELEMME:
MA-TO  10.30-21.00
PE  10.30-01.00

LA  11.00-01.00
SU  12.00-21.00

Perjantaisin ja lauantaisin annokset vain kotipakettiin 
klo 24 – 01. Anniskelu päättyy klo 24.00.

UUSI 
ERIKOISPIZZA!

UUSI 
ERIKOISPIZZA!

Lähiruokamahdollisuudet 
tuottajille ja jalostajille
to 5.11.2020 klo 12-15 Pudasjärvi, Liepeen pappila

Aiheita: Maaseutuyrityksien koronatuet ja vertaisryhmätoi-
minta Tästä selvitään -hankkeessa • Dynaaminen hankinta-
järjestelmä julkisissa hankinnoissa • Pudasjärven kaupungin 
lähiruokatarpeet  • Mitä on kumppanuusmaatalous?      • Ko-
kemuksia kumppanuusmaataloudesta • klo 14 alkaen Kysy 
meiltä -klinikat • Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautumiset pe 30.10. mennessä:  
anne.kipina@proagria.fi, puh. 08 316 8611 
proagriaoulu.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

TÄSTÄ  
SELVITÄÄN

Voit 
osallistua 

myös 
etänä!

Myös 
oranssihuomioväri.  

Koot: S-XXL

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

Koot: S-XXL

TALVITAKKI 
PROF HI-VIS 
KELTAINEN

TAKKI 
SOFTSHELL 

HI-VIS 
KELTAINEN/

MUSTA
Koot: S-XL

SOFTSHELL-
TAKKI 

PROF MUSTA

7990 6990 4995

KEKRIJUHLAT

Eläinpuisto
on auki kello 10 - 18

Puistoa saa kiertää 
kello 19:30 asti.

Hevosajelua klo 
14.30 alkaen

3 €/hlö

RANUAN ELÄINPUISTOSSA

Kaikki  
pukeutujat  
palkitaan

 Teema: Kekri

Omat  
taskulamput 

mukaan

LAUANTAINA 24.10.2020

Rovaniementie 29, Ranua 97700

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

MTK 
teemaliite

2020

MTK-Pudasjärven 
kustantama 

Maaseutuliite 
on ilmestymässä 

Yhteydenotot, 
aineiston toimitusosoite:

Pudasjärvi-lehti p. 0400 385 281, 
vkkmedia@vkkmedia.fi

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärvi-lehden 
erikoisnumerona. 

Lehdessä on 
Maaseutuasiaa monin 

eri tavoin, 
MTK Pudasjärven 

toiminnasta juttua ja 
kuvia sekä tietoa 

MTK-Pudasjärvestä. 

VARAA 

ILMOITUS-

PAIKKASI

AJOISSA!
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Rakkaamme

Hilda Esteri
SÄNKIAHO
o.s. Louhelainen
s. 16.2.1924 Juuka
k. 3.10.2020 Pudasjärvi

Sydän lämmin ei syki enää, 
vaan muistosi kaunis iäti elää.

Kaivaten
Maija-Liisa
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

On äärettömän helppoa arvostella ja mi-
tätöidä toista ihmistä jonkin hänen erityi-
sen piirteensä, mielipiteensä, toimintata-
pansa, varallisuutensa tai ominaisuutensa 
perusteella. Eteenkin silloin kun toinen ih-
minen ei ajattele tai toimi siten kuin itse 
toivoisi tai haluaisi hänen tekevän. Me-
nestyvää ja kaikissa asioissa onnistuval-
ta näyttävää henkilöä on helppo katsoa 
arvostaen, kunnioittaen ja jopa positiivi-
sesti kadehtien ylöspäin. Hankalampaa ja 
voimia vaativampaa on suhtautua myön-
teisin ajatuksin ihmiseen, jonka käyttäyty-
mistä tai tekemisiä ei pysty hyväksymään 
eikä asettamaan mihinkään arvostamisen 
ja kunnioittamisen asteikkoon. Mistä läh-
teestä löytyy keinot muuttaa oma alenta-
va, arvosteleva ja nurja suhtautumistapa 
ymmärtämisen, sietämisen ja kunnioit-
tamisen suuntaan? Realistinen arvostus 

ja kunnioitus hukkateillä? Raamattu oh-
jaa ja kehottaa meitä hyvin selkeästi vil-
jelemään hyväksyvää lähimmäisenrak-
kautta sen vaikeudesta ja vaativuudesta 
huolimatta. Apostoli Paavali ohjeistaa ih-
misiä: ”Olkaa veljellisessä rakkaudessa hel-
läsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisen-
ne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne”. 
(Room.12:10). Omat voimavarat ja tietoi-
suus hyvyydestä eivät aina riitä hyväsy-
dämiseen suhtautumiseen hankalaksi ko-
ettua tai ymmärtämättömästi toimivaa 
lähimmäistä kohtaan. Lohduttavana ja siu-
nattuna lähteenä ihmisellä on mahdolli-
suus ja armo tukeutua Jumalalta lahjaksi 
saatuun rakkauteen, joka ohjaa meitä jo-
kaista hyväksymään puutteelliset itsemme 
ja lähimmäisemme Jumalan luomina eri-
tyislaatuisina ja persoonallisina ihmisinä. 

Jeesuksen keskustelu lainoppineen 

kanssa toisen ihmisen kohtaamisesta ki-
teytyy oppimaamme rakkauden kaksois-
käskyksi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko 
sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimal-
lasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi.” (Luuk. 10:27.) Vuorisaar-
nasta löytyy Jeesuksen tarkentavat ohjeet 
suhtautumiseen ja käyttäytymiseen lähim-
mäistämme kohtaan: ”Teille on opetettu: 
’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ 
Mutta minä sanon teille rakastakaa vihamie-
hiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta.” 
(Matt. 5: 43-44.) Hän tiivistää lain kultai-
seksi säännöksi: ”Kaikki, minkä tahdotte ih-
misten tekevän teille, tehkää te samoin heil-
le.” (Matt. 7:12.) 

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Arvostus ja kunnioitus

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Konfirmaatiomessut kirkossa su 25.10. kello 10 ja 13, 
messut on tarkoitettu konfirmoitavien läheisille, tilaisuu-
teen voi osallistua enintään 120 henkilöä. Messua voivat 
seurata konfirmoitavien läheiset YouTuben välityksellä, pii-
lotettu linkki lähetetään jakoon etukäteen.
Messu seurakuntakodissa su 25.10. kello 18, Eva-Maria 
Mustonen, Tiina Inkeroinen, Keijo Piirainen, Vox Marga-
rita -kuoro. 
Raamattupiiri rippikoulusalissa  ke 28.10. kello 18, Jari 
Valkonen.
Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiiri ke 28.10. kello 13,  Vox 
Margarita ke 28.10. kello 18, kirkkokuoro to 29.10. kel-
lo 18 
Lähetystupa seurakuntakodin rippikoulusalissa keskiviik-
koisin kello 10-13, kahvia ja pullaa ja arvontaa, myytävänä 
pullaa mukaan 0,50 €/kpl.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaina 22.10. kello 
12, vieraana Tarja Hemmilä Mielen aalloista.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoi-
sin kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä van-
hempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.  
Syyslomaviikolla 43 ei perhekerhoa.
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen 040 586 1217/Rauni. Syysloma-
viikolla ei parkkia.
Rauhanyhdistys: seurat Kurenalan ry:llä su 25.10. kello 
13. Seurat Paukkerinharjun kylätalolla su 25.10. kello 13, 
Risto Lauhikari.
Haudattu: Hilda Esteri Sänkiaho 96 v, Laila Johanna Al-
denvall  95 v, Erkki Antero Paavola 89 v, Paavo Heikki Oja-
la 74 v, Ensio Mertala 64 v, Leena Anneli Ylilehto 54 v.

Perinteinen puintitapahtuma Jaalangan pirtillä
Jaalangan pirtillä Jongulla 
toteutettiin lokakuun alku-
päivinä perinteinen puinti-
tapahtuma, jossa puitiin oh-
raa ja kauraa perinteisesti 
Teijo puimakoneella eli kan-
sankielen mukaan Ryskyllä. 
Tapahtuman alkuun laitta-
jina toimineet Pentti Perttu-
nen ja Jouko Hiltunen poh-
tivat viime keväänä, että on 
40 vuotta siitä, kun on pui-
tu perinteisellä tavalla vii-
meksi. He tiesivät Heik-
ki Paukkerin ladossa olleen 
Isosaaren alueen talouksien 
yhteisen Teijo puimakoneen 
säilyneen käyttökunnossa. 
Tapahtuman järjestämises-
tä innostuivat Honkavaa-
ran metsästysseuran jäsenet. 
Ensio Jussila kylvi ohraa ja 
kaura kylvettiin taas 92-vuo-
tiaan Tauno Perttusen pel-
lolle. Viljat niitettiin syksyllä 
ja laitettiin kuivamaan pe-
rinteisellä tavalla seipäillä. 

Puintitapahtuma järjes-
tettiin Jaalangan pirtin pel-
lolla. Ohraa oli 23 seipääl-
listä, joista kertyi viljaa 
seitsemän säkillistä. Kau-
raa oli 90 seipäällistä, joka 
tuotti 17 isoa säkillistä jyviä. 
Puintityössä syöttäjinä toi-
mivat vuorollaan Ensio Jus-

sila, Kalevi Perttunen ja Ant-
ti Perttunen. Jouko Hiltunen 
ja Reijo Pekkala huolehtivat 
puintimiehille viljan han-
koamisesta ja viljasäkkien 
vaihtamisesta. Saara Jussi-
la ja Taimi Pekkala huolehti-

Tämän vuoden pienimuotoinen puintitapahtuma on tarkoitus uusia ensi syksynä koko ky-
län yhteisenä perinnetapahtumana.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinväli-
tyksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaas-
ta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai jul-
kaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta mak-
setun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  
Aineisto toivotaan maanantai-iltaan mennessä, 

viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 
Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja 
Martti Turunen

Teijo puimakoneella oli puitu viimeksi 40 vuotta sitten, mut-
ta oli säilynyt käyttökunnossa Heikki Paukkerin ladossa. 

Kauran jyviä kertyi 17 isoa säkillistä, jotka käytetään riis-
tan ruokintaan. 

vat talkoolaisten muonitta-
misesta. Jyvistä oli tarkoitus 
jauhattaa kaura- ja ohjajau-
hoa. Erät olivat kuitenkin lii-
an pieniä, jotta lähiseudulla 
toimivat myllyt olisivat voi-
neet ottaa ne jauhettavaksi. 
Näin ollen jyvät käytetään 
ensi vuonna kyyhkyjen, sor-
sien ja muun riistan ruokin-
taan. Murskatut jyvät ovat 
esimerkiksi metsäkauriiden 
herkkua. Puinnista jääneet 

kuivat oljet on paalattu myö-
hempää käyttöä ajatellen. 

Tämän syksyinen puinti-
tapahtuma toteutettiin niin 
sanotusti pienimuotoisena. 
Suunnitelmat ja innostusta 
on suuremmasta kylätapah-
tumasta ensi vuodelle. Pui-
makoneesta pidetään hyvää 
huolta. Metsästysseuran toi-
mesta sille on rakennettu 
uusi suoja Jaalangan pirtin 
yhteyteen. HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Karl Fazer,  
Geisha ja Fazerina

suklaapatukat
37-40 g (12,50-13,51/kg)

Panda

suklaalevyt
130-145 g (9,20-10,26/kg) 
ei karkki vai kepponen,  
polka eikä piparkakku

3.- 4.- 1.-

 

erä jäätelöitä 
pingviini keksi- ja sydäntuutit 100-106 g,  
topgun tuutit 142 g ja  
puffetit 62 g (7,04-16,13/kg)  
rajoitus 10 kpl/talous

suomalaiset 
omenat 
(useita lajikkeita) 

249
kg

kpl

tarjouKset Voimassa to-su 22.-25.10. ellei toisin mainita

1.-

Ilman korttia 1,69 kpl (11,66-13,00/kg) Ilman korttia 1,15-1,69 kpl (11,79-25,00/kg)Ilman korttia 0,66 kpl (16,50-17,84/kg)

-24%
Plussa-kortilla

-21%
Plussa-kortilla

-13-40%
Plussa-kortilla

-68%
Plussa-kortilla

6
kpl

3
kpl

Valio 

oltermanni  
palajuustot
250 g (4,00/kg) 
rajoitus 3 kpl/talous

kimppu

kpl

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

Reilun kaupan 

ruusu
10 kpl, kenia

560

995
ras

Valio 
juustoviipaleet 
270-300 g  
(13,30-14-78/kg)

399
pkt

arla 
kalinka 
kerrosjogurtti 
150 g (3,33/kg) 
vähälaktoosinen

250
Ilman korttia 0,57 prk (3,80/kg)

-12%
Plussa-kortilla

5
prk

KalatuKKu e. eriKsson 
sushilajitelma
10 kpl/310-315 g 
(31,59-32,10/kg)

SUOMI

Herkkusuiden
makuun

ilman korttia 3,15 kpl (12,60/kg)  
499

kg

Voimassa To-la 22.-24.10.

995
kg

Voimassa To-la 22.-24.10.
Voimassa To-la 22.-24.10.

valmistettu 
suomessa

erä 

tuore
kokonainen lohi
1-3 kg, kasvatettu, norja
rajoitus 2 kalaa/talous

 k-RuokamesTaRin 
naudan 
patalihat

SUOMI
erä

Autohuolto Miksa Oy 
– kaiken kattavaa palvelua autollesi
Syksyn etenemisen ja huo-
nojen keliennusteiden an-
siosta rengasliikkeet olivat 
viime viikon loppupuolella 
täystyöllistettyjä. Autohuol-
to Miksa tarjosi parin päivän 
aikana asiakkaille nopeaa ja 
edullista renkaitten vaihtoa 
nonstoppina neljän miehen 
voimin. Henkilöauton ren-
gaskierroksen vaihtoon am-
mattimiehillä menee noin 
15 minuuttia. Ajanvaraus-
ta Miksalle ei tarvittu, vaan 
vaihdot tehtiin saapumis-
järjestyksessä ja asiakkaan 
odottaessa. 

Perjantaina 16.10. pai-
kan päällä oli Lapin Kumin 
edustaja Ville Tikkanen ker-
tomassa rengas- ja vanneva-
linnoista. Hän opasti myös 
renkaitten pesun tärkeyttä. 

- Käsin suoritettu pesu 
puhdistaa piki- ja jarrujää-
mät parhaiten. Pelkkä pai-
nepesu ei huolla rengasta ja 
vanteita parhaalla mahdolli-
sella tavalla, ohjeisti Tikka-
nen asiakkaita. 

Perjantaipäivän aikana 
myymälässä kävijöitten kes-
ken arvottiin myös henkilö-
auton Viatti-talvirengassar-

ja. Arpaonnekas tällä kertaa 
oli pudasjärveläinen Eero 
Lehtola.

- Vilkasta on ollut, mutta 
ilman ylityötunteja tästä sel-
vittiin. Rengaskierroksia on 
vaihdettu satoja, sekä lisäk-
si muut ajanvarauksella hoi-
detut työt päälle, joten kyl-
lä neljä asentajaa ovat koko 

ajan täystyöllistettyjä. Lisäk-
si meillä on OSAO:lta auto-
asentajalinjan kolmasluok-
kalainen Lukas Niemitalo 
työssäoppimisjaksolla, ker-
toi yrittäjä Mikko Tuohimaa 
Autohuolto Miksasta. 

Rengasralli jatkuu vielä 
tämän lokakuun ajan, mut-
ta huomattavasti hiljaisem-

pana. Kesäkuun alussa voi-
maan tulleen tieliikennelain 
myötä talvirenkaita tulee 
käyttää marraskuun alusta 
maaliskuun loppuun saakka 
sekä muulloinkin mikäli sää 
tai keli sitä edellyttää. 

Terttu Salmi

Autohuolto Miksalla työssäoppimisjaksolla oleva Lukas Niemitalo, Lapin Kumin edustaja 
Ville Tikkanen ja yrittäjä Mikko Tuohimaa. 

Kelloja siirretään taas 
takaisin talviaikaan 

su 25.10.2020.

Talviaikaan siirryttäes-
sä kelloja siirretään tun-
ti taaksepäin – kello 04.00 
-> 03.00. Siirto siis tapah-
tuu lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä.

Nykyajan digitaaliset 
laitteet siirtävät pääsään-
töisesti itse itsensä yön 

Talviaika 2020

aikana vastaamaan uutta 
aikaa, mutta asia kannat-
tanee varmistaa aamusella.

Pudasjärvi-lehden lukijan 
Kaisu Heikkisen lähettämä 
kuva Hirsihovin rakennus-

työmaasta kaupungintalon 
edustalta.

Niin se Kurenalustahi 
saa uutta
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Remontoidun Pytky Ca-
feen ja Parttio Bistro -tilaus-
ravintolan avajaisia vietet-
tiin Syötteellä lauantaina 
17.10. Puoliltapäivin oli huu-
tokauppa, jossa huudettiin 
monenmoista tavaraa mm. 
vanhaa kalustoa ja ylijäämä-
rakennusmateriaaleja. Kä-
vijöille oli grillimakkara-
tarjoilu. Avajaiset jatkuivat 
syyslomaviikon sunnuntai-
na lastenpäivä -teemalla, 
jossa oli tarjouksella munk-
kikahveja ja jäätelötötteröi-
tä sekä suunnistusta ja mui-
ta leikkejä. Maanantaina oli 
teemana kulttuuri, tiistaina 
sadonkorjuu ja keskiviikko-
na sienet. Avajaisviikko jat-
kuu torstaina hyvinvoin-
titeemalla, perjantai-iltana 
lauluiltamilla ja tietovisal-
la ja lauantain teemana on 
maukas ruoka. 

Pudasjärven Kehitys 
Oy:ltä lunastussopimuksel-
la vuokrattu kiinteistö pi-
tää nyt sisällään kahvila-
na toimivan Pytky Cafeen 
ja kokonaan remontilla uu-
situn Parttio Bistro tilausra-
vintolan. Näissä syyskausi 
palvellaan viikonloppuisin. 
Jouluaikaan ja talvikauden 
sesonkeina ollaan avoinna 
joka päivä. Sesonkiaikoina 
on myös lounasruokaa. Ti-

Pytky Cafee & Parttio Bistro avattiin uudistettuna remontin jälkeen

Mari Kälkäjä esittelee uudistetun Parttio Bistron tiloja ava-
jaispäiväksi talkootöihin tulleelle Timo Vähäkuopukselle.

Pytky Oy:n yrittäjät Kirsi Hanhela ja Mari Kälkäjä ovat kuluneen vuoden aikana kehittäneet 
monin tavoin Syötekyläntien varressa olevan kahvila-ravintolan toimintaa. 

Pytky Cafeen kiinteistön edustalle on rakennettu uusi poro-
aitaus, johon kootaan turistien nähtäväksi poroja marras-
joulukuussa. 

Vastapaistetut munkit ovat olleet alusta saakka Pytky Cafeen maistuvin tuote. Uusin väli-
nein munkkien paistaminen käy Kirsi Hanhelalta entistä kätevämmin. 

Hetekylän Nuorisoseura 
toivoo uusia toimijoita
Osa pudasjärveläistä ky-
läkulttuuria ja -perinnet-
tä on vaarassa Hetekylässä, 
kun Hetekylän oman nuo-
risoseuran toiminta on hii-
pumassa. Nuorisoseura on 
toiminut jo pian 100 vuotta 
ja sen ylläpitämä Hetepirt-
ti on tällä hetkellä kylän ai-
noa yleinen paikka, johon 
kyläläiset voivat halutes-
saan kokoontua. Hetepirtillä 
on järjestetty vuosien saatos-
sa monenmoista kerhoista ja 
tansseista liikuntatapahtu-
miin ja kyläpäiviin. Lisäksi 
seura on myös viime vuosi-
na rakentanut ja ylläpitänyt 
Hetepirtin pihassa urheilu-
kenttää jalkapalloilua ja luis-
telua varten. 

Nykyinen tilanne on kui-
tenkin se, että seura kaipai-
si kovasti uusia toimijoi-

ta! Seuran toiminta on ollut 
hiipumaan päin, kun ei tah-
do olla vapaaehtoisia teki-
jöitä, eikä osallistujia. Siispä 
kuulutammekin nyt uusien 
ja vanhojen Hetekyläläisten 
perään: ”Tulkaa seuraam-
me Hetepirtille sunnuntaina 
1.11. kello 16! Pidämme tuol-
loin yleisen vuosikokouk-
sen, jossa sääntömääräisten 
asioiden lisäksi käsittelem-
me nuorisoseuran jatkoa”. 

Jollei kokouksessa löy-
detä uusia jatkajia nuoriso-
seuraan, esittää hallitus seu-
ran toiminnan purkamista. 
Tämä olisi luonnollisesti har-
min paikka, sillä samalla ky-
län ainoa ”kyläläisten talo” 
-Hetepirtti, sulkee ovensa ja 
kaukalovalonsa. Toiveenam-
me tietysti olisi, että heteky-
läläiset eivät olisi valmiita 

luopumaan nuorisoseuras-
taan, vaan saisimme jouk-
koomme iloisia ihmisiä, 
uusia ideoita ja uusia osal-
listujia! Hetepirtti kuiten-
kin tarjoaa monia mahdolli-
suuksia järjestää tapahtumia 
kaiken ikäisille, ja Pudasjär-
ven kaupunki tukee hienos-
ti yhdistysten toimintaa syr-
jäkylillä. Tule siis sinäkin 
kertomaan, miten saisimme 

Hetekylälle uutta toimintaa 
ja millaista toimintaa sinä ja 
ystäväsi haluaisitte kyläläi-
sille järjestää? 

Kokouksessamme on 
kahvitarjoilu ja arvontaa 
kaikkien osallistujien kes-
ken. 

Tiia Oinas 

Hetepirtti on tarjonnut ja on valmiina tarjoamaan edelleen 
monia mahdollisuuksia järjestää tapahtumia kaiken ikäisille. 

Veikko Klemetillä on ollut lasikuiturakenteinen taukotupa 
myyntitarkoituksessa esillä Ranuantien varressa Rauhalan-
kankaalla lähellä lentokentän tiehaaraa. Kyselijöitä on ollut 
pitkin kesää. 

Tiistaina 20.10. Veikko läksi ulkoiluttamaan koiraa ja tuli 
järkytys, kun huomasi jonkun varastaneen taukotuvan tör-

Taukotupa läksi 
vorojen matkaan

laus-ravintola Parttio Bistro 
on avoinna sopimusten mu-
kaan tilaisuuksissa ja juhlis-
sa. Ravintolassa on myös A-
oikeudet. Tiloihin mahtuu 
noin 50 henkeä. 

Lisätilaa ja uutta 
toimintaa
Syyskuussa aloitetussa kiin-
teistön remontissa uusittiin 
keittiö, johon tuli uusi lat-
tia sekä uudet kalusteet ja 

koneet muun muassa riittä-
vän suuri kuumavesivaraaja 
sekä uusi munkkien paista-
misen rasvakeitin. Keittiöstä 
on puhkaistu kulku kahvi-
lan puolelle entisen ”elämän 
luukun” tilalle. 

-Uusi kulkuyhteys on 
suuri helpotus päivittäi-
seen toimintaan, kertoivat 
naisyrittäjät Kirsi Hanhela ja 
Mari Kälkäjä. 

Molemmissa tiloissa lois-
tavat tunnelmatakat entisten 
kaminoiden tilalla. Lämmi-
tykseen on hankittu ilma-
lämpöpumput molempiin 
huoneisiin. Ikkunoita on uu-
sittu, jonka tuloksena tuli li-
sää valoa sisälle ja näköala 
parani ympärillä olevaan 
kauniiseen luontoon.

Kiinteistön sisäänkäyn-
ti on uusittu rakentamalla 
suuri, talon mittainen terassi 
invaluiskineen, joka varmis-
ti myös esteettömän kulun.

Pihalle on ilmestynyt ke-
vytrakenteinen kota, tule-
vaisuudessa pihaan raken-
netaan uusi kota. Lähiaikana 

lopullisesti valmistuvaan po-
roaitaan tulee omia ja laina-
poroja turistien katseltavaksi 
ja tutustumiseen. omia ja lai-
naporoja. 

Kahvila- ja ravintolatoi-

minnan lisäksi Pytky Oy 
hoitaa mökkien siivousta 
Syötteellä. Yrittäjien avuksi 

syksyn aikana on palkattu li-
sätyövoimaa kahvilatoimin-
taan sekä siivoukseen. HT

keällä tavalla.
Taukotupa oli 

2000–2500 eu-
ron arvoinen, jo-
ten Veikkoa har-
mittaa kovasti sen 
lähteminen voro-
jen käsiin. Poliisi 
on aloittanut var-
kauden tutkimi-
sen syyllisten löy-
tämiseksi.

Veikko toivoo 
saavansa vinkke-
jä, jos joku tietäisi 
jotakin asiasta.
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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) 
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Apetit Kotimainen
peRuNASIpulI-
SekOITuS
500 g

MA-TI 26.-27.10.  ke-TO 28.-29.10.

pe-TO 23.-29.10.

2 pss

3 prk

pe 23.10.    lA 24.10.

Hyvä
NAuTA 
jAuhelIhA 
rasvaa 
max 10%

Apetit
TwIN 
pIzzAT
2x280 g

pkt

Kariniemen
kANANpOjAN
SISäfIlepIhvIT

400-500 g

RAuTAOSASTOlTATekSTIIlIOSASTOlTA

Porsaan
kyljykSeT

259

299

HK
SININeN 
leNkkI 
580 g

Fourre
TäyTe-
kekSIT
500 g

Eldorado
MANSIkkA-
hIllO
420 g

Eldorado
SuklAA-
vOhvelI 
200 g

Eldorado
TOMAATTI-
MuRSkA 
390 g

peRjANTAI-lAuANTAI 
23.-24.10.

Atria
MeTSäSTäjäN-
MAkkARA
palana

Fazer
kANelI-
puuSTIT
11 kpl/240 g

Cloetta
Tv MIx

kARkkIpuSSI
325 g

Espanjan
SATSuMA

Irto 
bROIleRIN-
kOIpI 
pinta-
maustettu

Snellman kunnon 
kARjAlAN-
pAISTI 500 g

HK Viljaporsaan
heRkkupAISTI
n. 1.2 kg

Valio 
jOguRTIT

200 g

pkt

kpl

kpl

pkt

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA päIvä!

Suomalainen
RuuSu-
kAAlI

300 g

Tuore porsaan
pAAhTOkylkI
maustettu tai maus-
tamaton

Oululainen 
Pullava
TäyTepITkOT
400-420 g

HK
heRkkuMAkSA-

MAkkARA
500 g

MyllynParas
cOckTAIl-

RIISIpIIRAkkA
675 g

Snellman
SIkA-NAuTA
jAuhelIhA

400 g

Valio
vOI 500 g
normaalisuolainen

Suvituote
pORkkANA tai 
lANTTuSOSe 
1 kg

jAuhelIhA
SIkA-NAuTA

Atria
heRkku-
leNkkI 
450 g

Valio
OlTeRMANNI
juuSTOT 
1 kfg tai 17% 900 g

Atria Ohut pAlvI- tai 
keITTOkINkku tai 
kAlkkuNAleIke 
200 g

Tuore ruodoton 
NORjAN
lOhIfIlee

rajoitettu erä

MAAlAIS-
lIhA-
hyyTelö

Saarioinen
kOTIRuOkA
MIkROATeRIAT
320 g

HK
AuRINkO tai 
RAIkASRAASTe-
SAlAATTI 250 g

HK
MeTRIleNkkI 
500 g

NuOhOuS-
SeTTI
- harjan halkaisija 15 cm
- kuula 1,5 kg
- köyden pituus 10 m

1395

Promaster
ReNgASAvAIN
- pituus 355-520 mm
- mukana kaksipäiset hylsyt:
  17x19 mm ja 21x23 mm
- säädettävä varren pituus
- pykälletty kumikahva 

1150
Mustang
kAMIINA
Musta teräs
- Mitat: 28,6 x 28,6 x91,4 cm
- Paino: 52kg
- Lämmitysteho: 5,5 kW
- Lasiluukku

199,-
öljyTäyTeISeT  
läMpöpATTeRIT
esim. 1000 w

3695

- Lämmityska-
pasiteetti: n. 
45-50 neliö-
metriä

- Hormiliitäntä 
120 mm on    

  takan takana
- Korkeus 

lattiasta hor-
miläh- 
dön keskikoh-
taan 780 mm

Airam
yövAlO
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä

jäähdyTIN-
NeSTe100% 
3 L

899

10 L

2590

495

1990

Lämmin tekninen
MIcROfleece 
välIASu

AvAIMeNTekO, MyöS 

MuSTApäINeN jA 

lukkOTARvIkkeeT

Naisten
TheRMO
leggINS
S/M, L/XL

Kauniskoti
veRhO-
kAppA 
52x250 cm

Miesten
lIppAlAkkI
korvasuojat,
säätömahdollisuus 
kokoon

Naisten
juhlA-
puSeRO
S-XXL

Börjesson naisten
SORMIkAS
50% villa, 50% acryl,
vuorellinen

Tyttöjen
kISSA-
SORMIkAS 
vuorellinen, 
eri värejä

Lammas
NISkA-
TyyNy

Norlyn naisten
SukkA-
hOuSuT
50 den tai 100 den 

pari

pari

Snellman MAATIAIS-
pOSSuN SISäfIlee 
n. 700 g, 
marinoitu
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Uusia jäseniä perussuomalaisten hallitukseen
Pudasjärven Perussuoma-
laisten syyskokous järjes-
tettiin lauantaina 17.10. Lie-
peen Pappilassa. Kokous 
käsitteli sääntömääräiset asi-
at, vuoden 2021 talousar-
vio ja toimintasuunnitelma 
vahvistettiin. Toimintasuun-
nitelman mukaan perus-
suomalaiset arvostavat ja 
korostavat toiminnassaan 
tavallisten ihmisten ääntä ja 
roolia politiikassa, kulttuu-
rissa ja historiassa. Huomion 
keskiössä ovat suomalaiset 
kokonaisuudessaan. Isän-
maalliseen ja oikeudenmu-
kaiseen politiikkaan kuuluu 
vähäosaisten, huono-onnis-
ten ja syrjäytyneiden suoma-
laisten auttaminen. Haluam-
me tukea apua tarvitsevia 
ensisijaisesti oman maam-
me sisällä. Puolueemme 
pyrkii edistämään työntekoa 
ja yrittämistä ja sillä tavoin 
maamme talouden vahvistu-
mista ja kilpailukykyä. 

Toimintasuunnitelma si-
sälsi tutuiksi tulleiden ta-

pahtumien järjestämis-
tä tai niihin osallistumista, 
muun muassa Pikkujuhan-
nus ja Pudasjärven markki-
nat sekä jäsenistölle pikku-
joulut. Puolueen virallisen 
naisjärjestön, Perussuoma-
laiset Naiset ry:n, toiminta 
käynnistetään paikkakun-
nalla. Lisäksi kokous käsit-
teli ulkoista ja eritoten sisäis-
tä tiedottamista tarkoin, jotta 
voidaan varmistaa alati kas-
vavan jäsenistön tiedonsaan-
ti sekä osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuudet. 

Hallituksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi tulevalle vuo-
delle valittiin Mirka Väyry-
nen ja hallituksen jäseniksi 
(varajäsen suluissa); Marko 
Sarajärvi (Vesa Ruokan-
gas), Juho Kellolampi (Tatia-
na Huitsi), Marika Sillanpää 
(Reino Niskasaari), Eila Puu-
runen (Paula Soronen), Kai-
su Heikkinen (Aino Asik-
kala), Seppo Huitsi (Hannu 
Timonen) ja Jukka Puuru-
nen (Pentti Perttunen). Pii-

Perussuomalaisten syyskokouksen väkeä. Kokouksen puheenjohtaja Pertti Manninen ja sihteeri Eila Puurunen vasem-
malla.

rikokousedustajiksi valit-
tiin Paula Soronen (Hannu 
Timonen), Juho Kellolam-
pi (Eila Puurunen), Mirka 
Väyrynen (Marko Sarajärvi), 
Jukka Puurunen (Reino Nis-

kasaari) ja Kaisu Heikkinen 
(Marika Sillanpää). 

Tulevaa toimintavuotta 
odotetaan innolla, toimeliai-
suus ja tekemisen meininki 
huokuu koko PS porukasta. 

-Mielenkiintoista nähdä, 
mitä kaikkea tämän poru-
kan kanssa yhdessä saadaan 
aikaan, virtaa tuntuu kint-
taissa olevan, iloitsee uusi 
puheenjohtaja Mirka Väy-

rynen.

Pudasjärven Perussuo-
malaiset ry, kuva Heimo 
Turunen

Yhteisöllisyysvaliokunnan 
tehtävänä on seurata iso-
ja kokonaisuuksia ja niiden 
kehittymistä sovitun mu-
kaisesti sekä tehdä ohjaus-
esityksiä kaupunginhalli-
tukselle. 

Tämän kertaisessa ko-
kouksessa 14.10. kuultiin 
ajankohtaiskatsaukset mo-
nikulttuurisesta työstä, 
työllisyydestä sekä sähköi-
sestä hyvinvointikertomuk-
sesta. 

Yhteisöllisyysvaliokunnassa ajankohtaiskatsauksia

Huskyt kiitollisia kummeille ja kylien väelle
Meillä Syötteen Eräpalve-
luilla on tänä syksynä alul-
le laitettu kummitoiminta 
lähtenyt ihanasti käyntiin. 
Eläinystävällisiä ihmisiä 
tuntuu olevan rakas ko-
timaamme pullollaan. 
Osa on lähtenyt autta-
maan kummikoiratuottei-
den kautta, osa hankkinut 
suoraan kuivamuonaa koi-
rille. Lihan sekä kalaruu-
an jäämiä on saatu ja nyt 
uusimpana asiana on se, 
että hirviporukat ovat ha-
lukkaita myös auttamaan. 
Hirven luita emme ole kui-
tenkaan koirille antaneet, 
kun tahtoo häkeissä hel-
posti tulla riitaa, jos joku 
syö omansa toista nopeam-
min. Saamiamme ihmisille 
kelpaamattomia roippeita 
olemme vähin erin ruuan 
joukkoon lisänneet. 

Koivukankaan hirvi-
seuran väki oli tänä syksy-
nä ensimmäisenä liikkeellä 
tuomalla hirvistä jäänyttä 
ylijäämäroipetta huskyille 

Koivukankaan hirviseurue halusi auttaa Syötteen Eräpalvelujen huskyja toimittamalla kaatamistaan hirvistä koirille sopivaa ruokaa. 

ruoaksi. Seurueen jäsenet 
haastavat tähän ”kierrä-
tykseen” muitakin eli ei 
haaskattaisi hyvää ravin-

toa. Haasteen otti jo vas-
taan Nissinkylän Erä ja on 
toimittanut murkinaa koi-
ratarhalle. Kiitosulvonta 

huskylaumalta kaikille jol-
lain tavalla osallistuneille! 
Nyt ruuan puolesta jo pär-
jätään pitkälle. Toivotaan, 

että ihmiset löytävät vielä 
tiensä meille valjakkoaje-
luille.

Jonna ja Janne Määttä, 
Syötteen Eräpalvelut

Monikulttuurinen työ
Monikulttuurisen työn toi-
mintamallin muutos on 
ollut oikean suuntainen. 
Työtä tehdään edelleen 
ruohonjuuritasolla, minkä 
ansiosta pystytään osaltaan 
vastaamaan paikkakunnan 
työvoimapulaan. 

Lisäksi Pudasjär-
vi on säilyttänyt ase-
mansa edelläkävijänä 
monikulttuurisen työn sa-

ralla valtakunnallisesti. 
Tästä osoituksena TEM on 
kutsunut Pudasjärven an-
tamaan oman selontekon-
sa valmisteilla olevaan la-
kimuutokseen. 

Työllisyys
Yhteisöllisyysvaliokun-
ta katsoo työllistämisen 
puolella tehtyjen toimen-
piteiden toimivan hyvin 
ja kehityssuunta on oikea. 

Valmistelussa oleva työl-
lisyysohjelma on laadittu 
yhteisöllisyysvaliokunnan 
linjausten mukaisesti.   

Hyvinvointi
Yhteisöllisyysvaliokun-
ta hyväksyi valmistelus-
sa olleen laajan sähköisen 
hyvinvointikertomuksen. 
Hyvinvoinnin lisäämisek-
si yhteisöllisyysvaliokun-
ta haluaa nostaa esille yk-

sinäisyyden torjumisen ja 
yhteisvastuullisen hoita-
misen sekä kouluruokailun 
suosion nostamisen osallis-
tavilla keinoilla.

Kuntien ja kolmannen 
sektorin roolit tulevat kas-
vamaan soteuudistuksen 
myötä. Valmistelussa ja 
lausuntokierroksella ole-
va Pudasjärven kaupungin 
yhteisöllisyysohjelma tulee 
antamaan keinoja olemassa 
oleviin haasteisiin. 

Haaste
Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton Hyvinvointifoorumis-
sa 13.10. tilaisuuden isän-
täkunta Taivalkoski haastoi 
Pudasjärven osallisuuden 
kehittämiseen. Pudasjärven 
kaupunki vastaa esitettyyn 
haasteesen myönteisesti. 

Yhdessä valitut linjat 
vievät kuntalaisten hyvin-
vointia eteenpäin.

Pudasjärvi-lehti
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Nostalgia matka synnyinseudulle
Kaarina Lohvansuu-Bremer syntyi ja kasvoi Pärjänsujolla, 

josta muutti nuorena Etelä-Suomeen Hankoon. 
Yhteydenpitämisessä synnyinkuntaan tuli pitkä tauko, 

kunnes vuonna 2015 hän muutti yhdessä miehensä kanssa asumaan 
Pudasjärven Hirvaskoskelle. Pärjänsuolle on pidetty yhteyttä osallistumalla 

mm. kylän yhteisiin tilaisuuksiin. Viiden vuoden jälkeen tänä syksynä tuli 
jälleen elämäntilanne, jossa muutettiin Etelään, tällä kerralla Saloon. 

Ennen lähtemistä Kaarina järjesti ystäville lähtöjuhlan. 
Siitä saatiin vihiä myös Pudasjärvi-lehteen ja pyydettiin Kaarinaa kertomaan 

elämäntarinaansa.

”Vankkurit” odottaa 
pakkaamista! Mitä jää 

matkaevääksi”,  
paluumatkalle takaisin 

Etelä-Suomeen!

Juureni ovat vahvasti Pär-
jänsuolla Pärjänjoen tör-
mällä Multitörmässä, joka 
oli synnyin kotini. Olin per-
heen kolmanneksi vanhin 
lapsi. Vanhemmat hank-
kivat elannon pääsääntöi-
sesti metsä- ja maatalou-
desta. Maitoa riitti myös 
meijeriin myytäväksi, josta 
saatiin myös ”leivänlisää” 
vaatimattomaan talouteen 
(siihen aikaan oltiin aidos-
ti köyhiä, ei tarvinnut köy-
häillä). Kasvatus oli tiukkaa, 
jopa ankaraakin. Osallistu-
minen kotitöihin oli ”pakon 
sanelemajuttu”, johon ope-
tettiin ja patistettiin, jokai-
nen kykyjensä mukaan.

Kansakouluajoista onkin 

pääsääntöisesti mukavia 
muistoja. Esimerkiksi kou-
luaikaiset hiihtokilpailut, 
joista ei menestystä - eikä 
mitaleita tullut. Olikohan 
vika hiihtäjässä, vai suksis-
sa?

Mieleen on jäänyt myös, 
kun isä osti sukset lähikau-
pasta. Suksilla oli pituutta 
ja painoa sen verran paljon, 
että äiti ihmetteli, kuinka 
sinä ostit noin pitkät sukset? 
Isän vastaus oli, että niissä 
pitää olla ”kasvunvaraa”. 
No, en kasvanut niin pit-
käksi, että sukset olisivat ol-
leet sopivan mittaiset! 

Urheilu ei ollut minun 
juttu. Mieluummin olisin 
soitellut harmonia, mutta se 
oli ankarasti kielletty.

Lapsuus- ja kouluaikai-
set ystävät ovat säilyneet. 
Heidän kanssaan on myös 
näitä entisten oppilaiden ja 
henkilöstön tapaamisia jär-

jestetty, jotka ovatkin olleet 
mukavia ja muistorikkaita 
tapahtumia. Ja mikä paras-
ta, että pidetty opettaja, joka 
on meitä opettanut, on ollut 
myös mukana.

Rehellisyys, ja ahkeruus 
olivat arvoja, joita painotet-
tiin kotikasvatuksessa. Ne 
olivatkin tärkeitä neuvoja, 
kun siirryin työelämään heti 
kansalaiskoulun jälkeen.

Rippikoulu piti olla käy-
tynä, ennen kuin sai luvan 
lähteä tanssipaikoille. Koto-
na opeteltiin askelkuvioita 
pienestä vihkosesta, johon 
oli piirretty kulloiseenkin 
tanssiin sopivia jalankuvia. 
Pärjänsuon Seuraintalolla 
olen ensitanssini tanssinut. 
Sarapirttihän se oli sen aika-
kauden ykköspaikka. Nuo-
rena koetut ensi-ihastukset 
ja kotiin saatot ovat myös 
jääneet mieleen mukavina 
muistoina.

Muuttoliike  
tyhjensi kylät
Tuli tämä suuri muutto-
liike, jolloin kylät alkoivat 
tyhjentyä väen muuttaes-
sa Ruotsiin sekä mm. Ete-
lä-Suomeen. Niinpä mekin 
tyttökaverin kanssa lähdim-
me ja meidän vähäiset tava-
rat mukanamme matkustim-
me elämämme ensimmäisen 
kerran junassa, joka vei mei-
dät Hankoon. Ensimmäinen 
työpaikkani oli Radio-Hel-
kama. Suuri rakkauteni- ja 
tuleva puolisoni Kaj Bremer 
löytyi myös Hangosta. Yh-
teistä matkaa on kuljettu yli 
50 vuotta.  

Työura jatkui, välillä am-
mattia vaihtaen, opiskel-
len ja töitä tehden aina elä-
keikään saakka. Lapsia on 
yksi, sekä yksi lapsenlapsi. 
Työnteon rinnalla olen aina 
harrastanut jotain. Kansa-
laisopisto on ollut tärkeänä 
mahdollistajana. Kuoroissa 
laulaminen, sekä olin perus-
tamassa Hangon Viihdelau-
lajat kuoroakin. 

Tätä kirjoitellessa tulee 
mieleen äidinkielen opetta-
jan maininta hänen lukiessa 
kirjoittamaani ainetta; käy-
tän tekstissäni liian paljon 
sanoja! Olen nyt yrittänyt 
muistaa tämän neuvon.

Hyvää ja osaavaa 
palvelua
Pudasjärvellä saa hyvää 
ja osaavaa palvelua! Eri-
tyisesti haluan kiittää yk-
sityisiä palveluntuottaja. 
Esimerkiksi apteekki, Hau-

Lähiystävät muistivat kukkasin Kaarinan pienimuotoisessa 
läksiäistilaisuudessa lokakuun alussa. 

Kaarina nuorena Hangossa.

taus- ja Kukkapalvelu Räi-
sänen, Pudas-Kone, Huo-
nekaluliike Heikkilä sekä 
kaikkia niitä, joiden palve-
luja olemme käyttäneet. Eri-
tyiskiitos myös Pudasjärven 
kaupungin rakennusvalvon-
nan, sekä vesi- ja viemäri-
huollon osaaville henkilöille 
hyvästä yhteistyöstä ja avus-
ta pulmatilanteissa.

Kaupungin arkistoa on 
myös kiittäminen, ja erityi-
sesti sen nyt jo eläköitynyttä 
hoitajaa. Elvi Räisäsen kans-
sa teimme mielenkiintoisen 
”paluumuuton” lapsuuteen, 
tutkiessamme Pärjänsuon 
elämää sodanjälkeisessä 
Suomessa. Olimme jälleen 
niitä ”läninki ja esiliina pääl-
lä olevia tyttöjä, joiden hiuk-
sissa keikkui rusetti”. Niin 
vahvasti tuo lähihistoria 
tempaisi mukaansa.

Ei ollut helppoa rakentaa 
elämää seudulle, joka oli soi-
den ympäröimä. Sisua, ah-
keruutta ja yhteishenkeä sii-
hen tarvittiin.

Koulujen historia oli 
myös mielenkiintoinen ”tu-
tustumismatka”, kuin myös 
monet muut arkielämän ta-
pahtumat, jotka meiltäkin 

osin olivat unohtuneet. Kan-
salaisopisto ansaitsee myös 
kiitokset laajasta tarjonnasta 
harrastaa ja opiskella. 

On tällä reissulla myös 
”oppirahoja” maksettu. 
Mutta kyllä sinne viivan alle 
jää reilusti ”plussaa” ja se 
”miinuspuoli” on hyvin pie-
ni.
Mutta vanhat sananparret 
pitänee paikkansa:
-Niin metsä vastaa, kun sin-
ne huudetaan.
-Kotipesää ei pidä liata.

Nämä olisi hyvä pitää 
mielessä, kun välillä aihee-
tontakin negatiivista palau-
tetta annetaan. 

Kiitos kaikille mielenkiin-
toisille ihmisille, joihin olen 
saanut tutustua tällä ”Nos-
talgia matkalla”. 

”Vankkurit” alkaa
olla jo pakattuna näitä 

muistellessa! 
Kiitos lapsuuden 

ystävät- ja koulukaverit! 
Ensi kesänä tavataan, 
koska synnyinseutua 

ei voi unohtaa!

Kaarina  
Lohvansuu-Bremer

Kesällä 2018 Kaarina Lohvansuu-Bremer ja Elvi Räisänen järjestivät Pärjänsuon koulun 
entisen oppilaiden kokoontumisen Hirvihallille. Kutsua noudatti noin 150 koulun entistä 
oppilasta eri puolilta Suomea. Kaarina vasemmalla, Elvi edessä vihreä paita päällä. Tarkoi-
tuksena on järjestää entisten oppilaiden kokoontumisia myös tulevina kesinä.

Korona-ajan rajoitukset ovat vaikuttaneet ihmisiin eri ta-
voin. Erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiak-
kaat ovat niiden takia voineet kokea yksinäisyyttä ja tur-
vattomuutta. Monen ongelmat ovat saattaneet pahentua 
entisestään. 

Meillä Oulunkaarella on kehitetty korona-aikana korvaa-
via toimintoja säännöllisessä hoitosuhteessa oleville mie-
lenterveys- ja päihdeasiakkaille. Erilaiset sähköiset palvelut, 
kuten Omahoito, etävastaanotto, etäterapia ja sähköiset 
ryhmätoiminnot ovatkin nousseet suurempaan rooliin kuin 
koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi keväällä käyttöön otetun 
etävastaanoton ansiosta asiakkaiden kanssa on sovittu vas-
taanottoaikoja ja hoitosuhde on pysynyt yhtä säännöllise-
nä kuin kasvokkain tavatessa. Ennalta sovitut yhteydenotot 
ylläpitävät arjen säännöllistä elämänrytmiä. Etävastaanotot 
ovat toimivia, ja asiakkaat voidaan kohdata yksilöllisesti ja 
yhdenvertaisesti, ihan kuten lähitapaamisissakin. 

Terveydenhuollossa yksityisyydensuoja on erittäin tär-
keää, ja esimerkiksi vaitiolovelvollisuus toteutuu etätapaa-
misissa. Vastaanotto myös tapahtuu suojatussa yhteydes-
sä ja palvelun käyttö on tietoturvallista. Myös moni muu 
lähitapaamisissa toteutuva asia toteutuu etävastaanotoil-
la: asiakas sitoutuu hoitoon samalla tavalla ja vastaanotol-
la hoitajalla on mahdollisuus konsultoida esimerkiksi lääkä-
riä, mielenterveystyön erityispalveluita ja terveyskeskuksen 
vastaanottoa. Asiakkaalla on etävastaanotolla mahdollisuus 
valita, haluaako hän keskustella näköyhteydellä vai pelkäs-
tään ääniyhteyttä hyödyntäen.

Asiakkaat ovat kokeneet etäyhteydellä tapahtuvat vas-
taanotot pääasiassa hyvänä, ja palvelua halutaan käyttää jat-
kossakin. Yhteydenpito hoitajaan sujuu kotoa käsin helpos-
ti ja vaivattomasti, ja etävastaanottoon tarkoitettu ohjelma 
on helppo ja selkeä käyttää. Erityistä huomiota on kuiten-
kin kiinnitettävä tapaamisaikoihin: kotona tulisi tapaamisai-

kana olla rauhallista ja häiriötöntä. Etävastaanottoja voidaan 
toteuttaa joko yksilö- tai ryhmätoimintana. Ryhmätoimin-
nassa huomioidaan kaikkien osallistujien suostumus eivätkä 
osallistujien tiedot välity kolmansille osapuolille. 

Myös psykiatriset sairaanhoitajat ovat kokeneet etävas-
taanotot hyvänä ja varteenotettavana vaihtoehtona hoito-
työssä. Kun asiakkaan tuntee ja molemmat ovat sitoutuneet 
yhteistyöhön, toiminta on sujuvaa, monipuolista ja turval-
lista. Etävastaanotot ovat myös vähentäneet paperityötä, ja 
ajanvarauskirjan sovitut ajat pystytään hyödyntämään te-
hokkaasti potilastyöhön.

Etävastaanotoilla voidaan edistää asiakkaiden kokonais-
valtaista hyvinvointia ja mielekästä, omannäköistä ja turval-
lista arkea myös korona-aikana.

Irja Ylisiurua, psykiatrinen sairaanhoitaja, Oulunkaari
Jaana Kehänen, päivätoiminnan ohjaaja, Oulunkaari

Etävastaanotot tukevat mielenterveys- ja päihdeasiakkaita myös korona-aikana
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Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSyHTIöIdEN   
 TyöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSyHTIöIdEN HyVäKSyMä KOLARIKORJAAMO

83 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

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

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUhLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

LASTENLAPSET
Te ihanat rakkaat lapset
minun lastenlapseni.
Pieninä teitä hoidin,
huolehdin, rakastin.
Nyt olette aikuisia – isoja naisia,
edelleen olette sydämessäni.
Rakastan teitä iäti.

Eeva

VANHAN TALON 
PIHAPIIRI
Soututuoli on siinä, kuistilla.
Kaappikello ja tuoli ovat myös.
Sänky on jossain – ei näkösillä
ja pyöreä pöytä tuvassa.
Halkoja pinossa ulkona,
niillä uunia lämmitän.

Urpo

AAMUKAHVI
Aamukahvi kullan kallis – ja kukat
piristää päivän alkua.
Kirjaan tapahtumat merkitään tärkeät.

Päivi Tapper

MAALAISMAISEMA
Talvinen maalaismaisema,
voi mennä pilkille joelle.
Hiihtolenkki ois myös kiva tehdä.
Värikäs talo erottuu kuvassa.
Tulee lapsuus mieleen.
Kesällä olis varmaan kiva
uida tuossa joessa.

Pirkko

Ystävänkammarin runoja:
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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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITyöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Palveluhakemisto

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERäKESKUS
ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

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 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 

Sijoitus 
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

- yritysten perustamiset
- perinteiset kirjanpidot
- sähköinen taloushalinto
- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

A. REPOLA OY

Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513.
e-mail aila.repola@pp.inet.fi

os. Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

TILI- JA VERO-
ASIAINTOIMISTO

TILI- JA VERO- 
ASIAINTOIMISTOT

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KyLMä-, 

PELTITyöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Eteenpäin eläväisen mieli, Karhupajallakin
Keväällä koronarajoitteet 
sekoittivat nopealla vauh-
dilla ihmisten ja eri toimin-
tayksikköjen suunnitelmia. 
Paikalleen ei auttanut eikä 
auta nytkään jäädä poik-
keustilanteen edelleen jat-
kuessa. Karhupajalla uusi-
en asiakkaita palvelevien 
ja tukevien toimintamalli-
en kehittäminen, kokeile-
minen ja käyttöönotto py-
rähtivät voimalla vauhtiin. 
Karhupajan yksilövalmen-
taja ja työvalmentajat otti-
vat käyttöönsä aikaisempien 
valmennuskeinojen ohelle 
uuteen tilanteeseen sopi-
via tapoja yhteydenpidossa 
nuoriin asiakkaisiin. Discort 
ja Teams tulivat tutuiksi ter-
meiksi ja menetelmiksi. Ny-
kytilanteen ja tulevaisuuden 
valmennukseen lisäpont-
ta antaviin kaupungin työl-
lisyyspalvelujen hankkeisiin 
päästiin mukaan. Likistä Di-
giä –hankkeen avulla kau-
pungin työllisyyspalvelut, 
Karhupaja mukaan lukien, 
valmistautuvat tuottamaan 
ja järjestämään valmennus-
ta ja ohjausta etä- ja digi-
palveluina. Tavoitteena on 
kehittää etäpalveluja, joilla 
varmistetaan oikea-aikaiset 
palvelut nuorille ja heikos-
sa työmarkkina-asemassa 
oleville työllisyyspalvelu-
jen asiakkaille. Toisen tärke-
än hankkeen, palvelumuo-
toiluhankkeen tavoitteena 
Karhupajalla on selvittää ja 
päivittää nykypäivän nuor-

ten palvelu-, toiminta- ja tu-
kitarpeet kuunnellen nuoria 
ja heidän kanssaan työsken-
televiä ihmisiä. 

Erityistilanteesta huoli-
matta eivät Karhupajan yk-
silö- ja työvalmennus eivät-
kä nuoret ole olleet lamassa. 
Uusia työkokeilu- ja työ-
paikkoja on etsitty ja löy-
detty. Koulutuspaikkoja on 
kartoitettu ja osa on tehnyt 
tarkat suunnitelmat opinto-
polkunsa kuvioista ja aloit-
tamisesta. Nopeimmat ovat 
aloittaneet ammatillisen op-
pilaitoksen osaopintojen 
suorittamisen tai ylioppi-
lastutkintoon valmistautu-
misen. Yleissivistykseen tai 
työpaikan saantiin tarvitta-
viin korttikoulutuksiin nuo-
ret ovat osallistuneet omi-
en tarpeidensa mukaisesti 
Nuorten polku hankkeen ja 
OSAOn Pudasjärven yksi-

kön kautta. Terveyteen, ra-
ha-asioiden järjestämiseen ja 
muiden arjen asioiden hoi-
tamiskyvyn edistämiseen 
liittyviin kartoituksiin, toi-
menpiteisiin ja tilaisuuksiin 
on päässyt moni nuori osal-
listumaan. Karhupajan nuo-
rilla on riittänyt voimavaro-
ja pohtia ja kertoa ideoitaan 
työpajan toiminnan ja sen 
rakenteen kehittämiside-
oiden esiin tuomiseen. Po-
rukalla pohdittiin ja annet-
tiin ehdotuksia kuntalaisille 
järjestettyyn kaupungin ta-
louden sopeuttamiskyse-
lyyn. Kaikki tämä tukee aja-
tusta Pudasjärven ihmisten, 
myös nuorten, positiivisista 
tulevaisuuteen suuntaavis-
ta ajatuksista ja asenteesta 
vaikeidenkin tilanteiden tai 
asioiden puskiessa päälle.

Sointu Veivo

yksilövalmentaja Sointu Veivo ja valmentautuja Ari Räihä 
pohtivat vaikeaa asiaa, mistä asioista kaupungin säästöt 
löytyvät.

Monien perhoslajien syyssukupolvi on aloittanut 
lentonsa vielä elo- ja syyskuun aikana. Suurin osa 
kesän uudesta perhossukupolvesta nousee sii-
villeen kuitenkin jo kesä- ja etenkin heinäkuun 
aikana. Perhoslajien aikuistumisessa ja myös 
talvehtimisessa on suuriakin eroja. Syyskuun len-
täjistä voisi mainita kaikille tutun nokkosperho-
sen, joka on hyvin näkyvä laji syyskuussa, jolloin 
aikuiset perhoset etsivät itselleen talvehtimis-
paikkaa. Laji on tuttu pihapiiristä, josta löytyy 
usein sopivia ja kuivia rakennuksien koloja tal-
vehtimispaikaksi.

Nokkosperhonen on myös yksi niistä en-
simmäisistä lajeista, jotka ovat keväällä liikkeel-
lä ensimmäisenä. Nokkosperhosen uusi suku-
polvi nousee siivilleen heinäkuun alkupuolella. 
Perhoset ovat varsin lyhytikäisiä ja elävät vain 
noin pari kolme viikkoa. Toinen varsin tuttu ja 
yleinen perhoslaji on suruvaippa, jonka uusi su-
kupolvi on siivillään vasta yleensä elokuun alku-
puolella, liki kuukautta nokkosperhosen jälkeen. 
Keväällä horroksesta heräävät aikuiset suruvai-
pat ovat usein rähjäisen näköisiä. Väritys on ku-
lunut siivissä hailakaksi ja varsinkin kauniin kel-
tainen reunus siivissä on muuttunut valkoiseksi. 
Monet perhoset ja perhosen toukat ovat erityi-
sen herkkiä pakkasille. 

Yksi tällainen perhonen on viime vuosina 
yleistynyt neitoperhonen. Ilmaston lämpenemi-
nen on edesauttanut neitoperhosen yleistymis-
tä ja voimakasta levittäytymistä pohjoiseen. Vuo-
sikymmeniä neitoperhonen pystyi talvehtimaan 
vain eteläisellä rannikolla, jossa ilmasto oli kes-
kitalvellakin sopivan lauhkea. Kovina pakkastalvi-
na neitoperhosia ei juuri talvehtinut edes Ete-
lä-Suomessa. Neitoperhosta tavataan nykyisin 
jo lähes Lapin rajoille saakka. Oulun korkeudel-
la esiintyminen on jo vakiintunutta. Esiintymisen 
pohjoisraja on silti yhä varsin häilyvä. Kylminä 
pakkastalvina tulee neitoperhosen esiintymisen 
pohjoisraja siirtymään jälleen etelämmäksi. Lo-

kakuussa suurin osa talvehtivista perhosista ja 
perhosen toukista ovat asettuneet talvehtimaan 
sopiviin paikkoihin.

Vaikka ilmaston muutos on edesauttanut 
eteläisten perhoslajien asettumista Suomeen, on 
ilmastomme silti vielä liian viileä monille lajeil-
le. Syksyisin on nähty suurienkin perhosparvien 
muuttavan Suomenlahden yli etelään. Parvissa 
voi olla muun muassa neitoperhosia, ohdakeper-
hosia ja ennen kaikkea amiraaleja. Lajeilla talveh-
timistavat poikkeavat suuresti toisistaan. Muun 
muassa tammikehrääjän toukka sinnittelee kah-
den talven yli ennen aikuistumistaan. Mikäli säät 
ovat suotuisan leutoja saattavat jotkut lajit olla 
aktiivisia vielä loppusyksylläkin. 

Pohjois-Suomen perhoset ovat varsin karais-
tuneita. Lämmin auringonpaiste ja noin kymme-
nen asteen lämpötila saavat ne liikkeelle loppu-
syksylläkin. Eteläisen Suomen perhoset lähtevät 
lennolle vasta yleensä noin viidentoista asteen 
tuntumassa. 

Perhosmaailmassa on myös muutamia eri-
koisuuksia kuten puolukkapiiloyökkönen, joka 
aloittaa lentokautensa vasta syyskuussa ja len-
telee aina marraskuulle asti. Laji saattaa leutoi-
na talvina olla aktiivisesti lennossa jopa keskel-
lä talvea. 

Perhosten lisäksi myös monet muut hyöntei-
set talvehtivat aikuisena, kuten vaikkapa monet 
koppakuoriaislajit. Niistä talvehtivat muun muas-
sa leppäkertut.

Jarmo Vacklin

Syysperhoset liikkeellä

Syys- ja loka-
kuussa on len-
nellyt jo toinen 

päiväperhos-
ten sukupolvi. 
Kuvassa met-

sänokiperhonen.
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0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Torstaisin Sarakylän alueelta 
Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä
Arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

Taksi Piipponen Oy

Koillismaan hevosystävät ry:n 
SYYSKOKOUS 

Ke 4.11.2020 klo 18.00 
Veli Vähäkuopuksen tallilla.

Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Livon Metsästysseura ry. tiedottaa:
Koronatilanteen vuoksi perinteiset 

hirvipeijaat 
on muutettu ulkoilmatapahtumaksi 
Hirviliiterillä la 31.10. klo 12-14.30 

välisenä aikana

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, kyläläiset ja 
mökkiläiset perheineen Tervetuloa!

Tarjolla hirvenlihakeittoa joko paikan päällä syöden tai 
omaan astiaan.

Arpajaiset - voittona vasan puolikas n. 30 kg.
Muistetaanhan koronasuositukset ja hygienia!

PuU:n UINTIJAOSTO
järjestää lokakuun uintikisat 
su 25.10. klo 17 alk. Osallistuminen maksutonta ja 
ilmoittautuminen paikan päällä. Tervetuloa!

 SYYSKOKOUS
pe 13.11. klo 17.30 Syöte hotellilla.

 Sääntömääräiset asiat, arvontaa. 
Ilmoittautumiset pe 6.11. mennessä os. ao715. tehy.fi. 

Tervetuloa!

   Tehy ao 715

Hallitus

Pudasjärven Reumayhdistyksen 
SYYSKOKOUS  

ke 4.11.2020 klo 14 seurakuntatalolla. 
Vieraana Reumaliitosta toiminnanjohtaja Anu Uhtio.  

Arvontaa ja kahvittelua, tuu mukaan!

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDääN OMAKOTITALOKIINTEISTÖ 
PUDASJäRVELLä

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 22.10.-9.11.2020.
Kohdenumero 2242522: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Nissi-
nen -niminen tila RN:o 14:19 (615-409-14-19). Tilan pinta-ala on 
2.052 m2. Tilalla sijaitsee vuonna 1972 rakennettu puurakenteinen 
huonokuntoinen omakotitalo, jonka pinta-ala on 77 m2. Tilalla on 
myös aittarakennus ja kaksi varastorakennusta. Tilalla olevat säh-
kö- ja viemäriliittymä kuuluvat myytävään kohteeseen.
Kohteen esittely: Esittely kohteella (Jonguntie 565, Pudasjärvi) 
keskiviikkona 28.10.2020 klo 10.00-10.30.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies Ritva 
Honkanen p. 02956 28425 (arkisin klo 8.00-16.15) tai internet 
www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

SYYSKOKOUS     
ke 28.10.2020 klo 10 Liepeen väentuvassa, 

Liepeentie 93100 Pudasjärvi.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutoksen 

toinen käsittely. 
Tervetuloa!

MTK Pudasjärven 

Johtokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sanan- ja 
rukouksenilta klo 18

Lämpimästi tervetuloa!

YLEINEN VUOSIKOKOUS     
su 1.11.2020 klo 16 Hetepirtillä.

Esillä sääntömääräiset asiat ja 
seuratoiminnan jatkuminen. Tervetuloa!

Hetekylän Nuorisoseuran 

HNS

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen marraskuun kerhokokoontuminen. 

Arpajaispalkintoja toivotaan. 

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen  
SyySkokouS

ma 2.11.2020 klo 13 seurakuntakoti. 

  
Tervetuloa!

Hallitus

PuU KUNTOURhEILUJAOSTO
TEhOKäVELY Jimi Parkkisen vetämänä 
su 25.10. klo 18 Puikkarin pihalta. Kävely ja 
loppuvenettelyt tunnin ajan. Ei maksua. Kaikki tervetuloa!

Kilometrejä kertyi juosten ja kävellen 
SoVe 24h ultrassa
Jo perinteeksi muodostunut 
Sotkajärven Vedon 24 h Ult-
ra kävely-/juoksutapahtuma 
toteutettiin viikonvaihteessa 
10.-11.10. Hirvaskosken kou-
lun vaihtelevilla kuntoilu-
reiteillä. Järjestäjänä oli Sot-
kajärven Veto yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden 
Kuntourheilujaoston kanssa. 

Kävelijät ja juoksijat lähe-
tetään matkaan lauantaina 
kello 15 ja sunnuntaina suo-
rituksia voitiin tehdä kello 
15 saakka. Valoisan aikaan 
reittinä oli neljän kilometrin 
merkitty maastoreitti ja pi-
meän tullen suorituksia jat-
kettiin 1,8 kilometrin valais-
tulla reitillä. 

Jorma Puurunen juoksi ja 
sauvakäveli peräti 117,8 ki-
lometriä rikkoen näin muu-
tama vuosi sitten Paula 
Mannisen kävelemän kisa-
ennätyksen 110 kilometriä 
ylittämällä samalla 10 kilo-
metrillä aikaisemman ennä-
tyksensä 107 km. Kultadip-
lomin yli 80 km suorituksesta 

saivat myös Mari Laakkonen 
ja Antti Pohjanvesi. Pronssi-
sen diplomin yli 50 km suori-
tuksesta pokkasi lisäksi viisi 
kuntoilijaa. Suoritusten ar-
voa nostaa myös se, että välil-
lä sade kasteli kuntoilijat syk-
syn koleassa ilmassa.

Tapahtuman puuhamies 
Pekka Kinnunen iloitsi ta-
pahtuman onnistumisesta ja 
erityisesti nuorten osallistu-
misesta. Kinnunen ihmetteli 
Puurusen huippusuoritusta, 
joka vaati loppukilometreil-
lä erittäin korkeaa kivunsie-
tokykyä. Mari Laakkonen ja 
Antti Pohjanvesi omaavat 
Kinnusen mukaan erinomai-
set fyysiset ominaisuudet, 
joka vielä lisääntyy vuosien 
kuluessa. Heiltä 80 kilomet-
rin tavoitteen juokseminen 
näytti sujuvan helpon oloi-
sesti. Tulokset:

Jorma Puurunen 117,8 km, Mari Laakkonen 84, Antti Pohjanvesi 82, Tai-
mi Pekkala 52, Reijo Pekkala 52, Maire Holmström 50,9, Keijo Jokikokko 
50,9, Pekka Kinnunen 50,1, Matilda Liikanen 30,7, Miila Puominen 30,7, 
Sirkka Alatalo 26,4, Aapeli Liikanen 25,6, Pirjo Leino 20, Juha Vikström 
16,4, Olavi Leinonen 8,2. Yhteensä 697,7 km. 

Kaikkien osallistujien kes-
ken oli arvontaa. Nesteen 100 
euron polttoaineiden osto-
kortin voitti Taimi Pekkala. 

Heimo Turunen, kuvat 
Mirja Laakkonen

Nuoret Miila Puominen ja 
Matilda Liikanen taivalsivat 
hienosti reilut 30 kilometriä. 

Kultadiplomin saivat yli 80 kilometrin suorituksesta Mari 
Laakkonen, Jorma Puurunen ja Antti Pohjanvesi. 

24h Ultra kestävyysliikuntapahtumassa kertyi suorituksia 
lähes 700 kilometriä.

Tapahtuman puuhamies 
Pekka Kinnunen iloiti Aape-
li Liikasen reilun 25 kilomet-
rin suorituksesta.

FUTSAL-PELIT TS-SALILLA 
KAUDELLA 2020-2021
Miesten Kakkonen
Jalkapallokauden päätös- ja futsalkauden avaustilaisuus 
31.10. klo 15.00 FC Kurenpojat - Puleward City. 
Ottelun jälkeen palkitaan kaikki kaudella 2020 pelanneet 
juniorit sekä edustusjoukkue
15.11.  15.00  HauPa
5.12.  17.00  MBKU
20.12.  15.00  Tervarit/Joga Bonito
16.1.  15.00  FC Kemi
30.1.  15.00  FC Nets

FC Kurenpojat 

P17 Futsal Liiga
7.11.  15.00  AS Moon
21.11.  15.00  KePS
19.12.  15.00  PonPa
10.1.  15.00  HauPa
19.1.  19.00  AS Moon
7.2.  15.00  KePS

P13 Ykkönen
13.12.  9.30  FC Kemi
13.12.  13.15  OLS
14.2.  11.00  LiKi
14.2.  15.30  FC Kemi

P11 futsal
Kotiturnaukset 5.12., 2.1. ja 13.2.

Ohjeet yleisölle:
-  Ethän saavu hallille lainkaan flunssaoireisena.
-  Muista hyvä käsihygienia.
-  Kasvomaskin käyttöä edellytetään. Maskeja myydään ovella.
- Muista turvavälit tullessa, katsomossa, ottelutauolla sekä 

hallilta poistuttaessa.
-  Kioskissa suosittelemme korttiostoja.
-  Suosittelemme koronavilkun käyttöä.

ELäKELIITON  PUDASJäRVEN  
YhDISTYS RY 

SYYSKOKOUS
pidetään Suojanlinnan salissa 

ti 10.11. klo 14.30, jossa tulee kokoustaessa 
noudattaa koronaa koskevia ohjeistuksia. 

EL:n yhdistyksen hallitus

Ilmoitus Eläkeliiton jäsenille, 
että tiistain kerhoja ei pidetä enää tämän vuoden 

puolella. Samoin kuoroharjoitukset eli kööri ei 
kokoonnu tämän vuoden puolella.
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Pudasjärveläinen laulun-
harrastaja Kati Poijula kon-
sertoi keskiviikkona 14.10. 
Muhoksella Koivu ja Tähti 
salissa. Konsertissa kuultiin 
Stories about love- tarinoita 
rakkaudesta. Poijulaa säes-
ti Pekka Virtanen, joka myös 
esitti laulua. 

Ohjelman esittelysanois-
sa totesin, että konsertin har-
joittelu oli aloitettu jo ke-
väällä ja tarkoitus esittääkin. 
Meitä kaikkia esittäviä ih-
misiä piinannut korona kui-
tenkin sen esti, joten nyt se 
esitys kuultiin. Nimensä 

mukaan laulut kertoivat rak-
kaudesta ja antoivat kuuli-
joille tunteita herättäviä elä-
myksiä.

Konsertti oli hieno ko-
konaisuus. Katin laulu on 
upeata kuultavaa ja hänen 
äänestään on kehittynyt ja 
on jopa valtakunnankin mit-
tapuun mukaan erittäin tai-
tavaa ja osaavaa.

Saimme kuulla hyvin so-
vitettuna myös duettoja Pe-
kan kanssa. Äänet sopivat 
hyvin yhteen ja Pekka taita-
vana pianistina antoi Katin 
tulkinnoille tilaa. Me Pudas-

järvellä ja etenkin kansalais-
opistossa, jossa Kati on opis-
kellut, saamme olla todella 
ylpeitä näin taitavasta kon-
serttikokonaisuudesta ja toi-
von, että konsertti voitaisiin 
kuulla vielä täällä Pudasjär-
velläkin.

Suuret kiitokset 
Katille ja Pekalle 

mahtavasta musiikki- 
elämyksestä! Onnekasta 
tulevaa aikaa laulun ja 

musiikin parissa!

Aira Siuruainen-Kalliola

Kati Poijula konsertoi Muhoksella

Kaupunki ja Pudasjärven Kehitys kyläkierroksella

Jokainen kylä on erilainen ja omannäköinen

Pudasjärven kaupungin ja 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
edustajat jalkautuivat kesän 
ja syksyn aikana kyläkier-
rokselle. Kierrokseen osal-
listuivat matkailun yritys-
kehittäjä Jukka Koutaniemi, 
yritysneuvoja Auvo Turpei-
nen, lähiruoka-asiantuntija 
Sirkku Kianto, hankkeiden 
ja järjestöyhteistyön palvelu-
suunnittelija Sinikka Moso-
rin ja markkinoinnin ja vies-
tinnän palvelusuunnittelija 
Minna Hirvonen. 

Kierroksen aikana eh-
dittiin kiertää 12 kylää Pu-
dasjärvellä ja kiihtyneen 
koronaepidemian vuok-
si viimeisimpään eli Livolle 
oltiin etäyhteydessä. Kaikis-
sa paikoissa vastaanotto oli 
erittäin lämminhenkinen.

Kylistä kierrettiin Iinat-
tijärvi, Kurenkylä, Kipinä, 
Kongasjärvi/Marikaisjärvi, 
Siurua, Syötekylä, Sarakylä, 
Korpinen, Pintamo, Jonku, 
Puhos ja Livo. Osallistuim-
me myös Kurenalan kehit-
tämisiltaan ja tutustuimme 
samalla Hilturannan leiri-

keskukseen. 
Iltojen teemana oli kes-

kustella ja ideoida hyvin va-
paamuotoisesti maaseudul-
la asumisesta ja elämisestä, 
kylä- ja yhdistystoiminnois-
ta, sekä työ- ja yrittäjyys-
mahdollisuuksista. Miltä ky-
lillä eläminen maistuu nyt, ja 
mitä uhkakuvia ja mahdol-
lisuuksia tulevaisuudessa 
nähdään. Muistutettiin ky-
läyhdistyksiä samalla Järjen 
äärellä, Kylä lähtee - kilpai-
lusta ja materiaalien toimit-
tamisesta mainostoimistolle. 
Mukaan lähtikin huikeat 13 
kylää. Haluttiin myös kuul-
la mitä kylät ovat itse mieltä 
omasta asuinympäristöstään 
sekä siitä onko heillä toivei-
ta kaupungin tai Kehityksen 
suuntaan. 

Aktiivista porukkaa
Yhteenvetona voitaneen to-
deta, että kylillä on aktii-
vista porukkaa. Tekemisen 
meininki ja yhteisöllisyys 
välittyivät kaikista kylistä, 
niin asukkaiden kuin mök-

kiläisten kesken. Vaikka ko-
rona olikin estänyt useim-
mat tapahtumat, niin sen ei 
oltu annettu haitata. Kyli-
en tehtävänä oli keväällä ja-
kaa EU:n ruokakasseja sekä 
oli autettu ikäihmisiä ja ris-
kiryhmäläisiä mm. kauppa-
asioissa.

Luonto on vahvasti läsnä 
ja kyläläiset harrastavatkin 
paljon luonnossa liikkumis-
ta, kalastusta ja metsästystä. 
Kylillä ollaan myös erittäin 
omavaraisia. Vihannekset 
kasvatetaan, marjat kerä-
tään, kalat pyydetään ja liha 
metsästetään itse pöytään. 
Kylillä ollaan pääsääntöi-
sesti tyytyväisiä elämään ja 
oloon. Illoissa pohdittiin ja 
ideoitiin kylien toiminnan 
kehittämisen ja yrittäjyy-
den mahdollisuuksista vä-
lillä hyvinkin lennokkaasti. 
Haastettiin kyläläisiä mietti-
mään olisiko heillä palvelu-
ja, joita voitaisiin tuotteistaa 
matkailijoiden tai mökkiläis-
ten käyttöön. Esille nousi hy-

viä kyläkohtaisia ja myös ky-
liä yhdistäviä ideoita.

Hirvipeijaiset  
matkailutuotteeksi
Esimerkiksi kylätapahtu-
mien yhteyteen voisi ke-
hittää monenlaista ansain-
taa. Upeat kylätalot olisivat 
kuin luotuja juhlien lisäk-
si mm. piparinleivontaohjel-
maan, käsityöworkshopei-
hin, perinneruokakursseihin 
jne. Usealla kylällä on myös 
luontopolku tai luonnossa 
oleva nähtävyys, joka avau-
tuu ihan eri tavalla oppaan 
ja tarinoiden avulla.

Jos yrittäjyyttä löytyy, 
niin kylätalot ja olemassa 
olevat puitteet ovat saatavis-
sa tekijöiden käyttöön. Myös 
sote- ja hyvinvointipalvelui-
den osalta on paljon tarpei-
ta ja mahdollisuuksia koto-
na-asumisen tukemiseen ja 
mökkiläistenkin tarpeiden 
pohjalta niin yhdistyksille 
kuin yrittäjillekin. Lähiruo-

Sarakylän koulu on edelleen toiminnassa ja kylän yhteinen 
toiminta- ja kokoontumispaikka.

Korpisen kylätalolla on monipuolista toimintaa ja kyläseu-
ra on myös kunnostanut ja kehittänyt jatkuvasti taloaan.

Kongasjärven ja Marikaisjärven kyläläiset ovat touhunneet 
muun muassa kylän yhteisen maauimalan. 

an osalta nousee esille mo-
nenlaisia mahdollisuuksia. 
Kysyntää on niin yksityi-
sillä, yrityksillä ja julkisilla 
suurtalouskeittiöillä. Idean 
poikasia jätettiin hautumaan 
ja nähtäväksi jää mitä uutta 
sieltä vielä poikiikaan. Näis-
sä suunnitteluissa ja ideoin-
nissa kehitysyhtiön poruk-
ka on mielellään mukana. 
Mökkiläiset taas maksaisi-
vat mieluusti lumen aura-
uksista, polttopuista tai jopa 
yli jäävistä perunoista tulles-
saan mökkeilemään. Myös 
Kurenalla olevalla Lähiruo-
katorilla voisi myydä vi-
hanneksia tai leivonnaisia. 
Ja kyllähän omia tuotteitaan 
voisi tarjota myös mm. Syöt-
teen matkailuyrityksille tai 

keskuskeittiölle. Vinkattiin 
myös metsästyksen ja ka-
lastuksen tuotteistamisesta 
matkailijoille, kuten esimer-
kiksi hirvipeijaiset olisi jo 
valmis matkailutuote.

Järjen äärellä – Kylä läh-
tee kampanjassa kylät ovat 
itse saaneet tuottaa materi-
aalin sivustolle. Kun materi-
aaleihin tutustuu, niin kylät 
alkavat kyllä elämään myös 
sellaiselle, joka ei ole kylässä 
päässyt vielä vierailemaan. 
Jokainen kylä on erilainen ja 
omannäköinen.

Kylistä lisää osoitteessa: 
https://jarjenaarella.fi/ela-
ihmeessa/

Kaupunki tiedotus,  
kuvat Minna Hirvonen

Männynkäpyjen keräämisessä 
apuna mhy:n lahjoittama keräyspussi
Tänä vuonna on männynkä-
pyjä paljon ja ovat kahden 
lämpimän kesän ansiosta 
korkealaatuisia. Moni pu-
dasjärveläinen on kerännyt 
käpyjä, joita ostaa ja ottaa 
vastaan maanantaisin Mhy 
Koillismaa. Mauno Ruokan-
gas kertoi keränneensä kä-
pyjä tuhannen litraa. Hän 
mainitsi lähteneensä viimei-
sen kuukauden ajan päivit-
täin käpyjä keräämään, jos 
huono sää ei ole esteenä. 

Mauno kertoi olevansa 
kiitollinen noin 30 vuoden 
takaa Pudasjärven metsän-
hoitoyhdistyksen neuvoja 
Risto Hiltulan käpyjen ke-
räyspussin lahjoituksesta. 
Mauno käyttää pussia edel-
leen ja sanoi keräävänsä 
noin 50 litran verran päivit-
täin. Nuorempana hän ker-
toi keränneensä käpyjä myös 
pystypuista, jolloin keräys-
pussi oli 100 litran päiväsaa-
liin keräämisessä aivan ver-
raton apu. HT

Riston antaman keräyspussin kautta on kulkenut valtava 
määrä käpyjä 30 vuoden kuluessa ja edelleen pussi on käy-
tössä, tuumasi Mauno Ruokangas.

Kati Poijula konsertoi Muhoksella säestäjänään Pekka Virtanen, jonka kanssa Kati esitti 
myös duettoja. 
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Kaupungin edustajat jalkautuivat 
liikenneturvallisuusasioissa
Pudasjärven liikennetyö-
ryhmän järjestämä liiken-
neturvallisuustapahtuma 
keskiviikkona 14.10. onnis-

tui erinomaisesti. Kaupun-
kilaiset olivat tyytyväisiä 
kaupungin edustajien jal-
kautumisesta ja pyörän va-

Kaupungin liikennetyö-
ryhmän tiedotteessa mai-
nitaan, että terveyden 
kannalta auton jättämi-
nen työpäivinä kotiin on 
ratkaiseva teko. Jos esi-
merkiksi työmatkasi kes-
tää kävellen tai pyöräillen 
15 minuuttia suuntaan-
sa, tulet vuoden aikana 
liikkumaan yli 100 tun-
tia enemmän. Liikunta-
suositusten mukaan rei-
pasta kestävyysliikuntaa 
tulisi harrastaa kaksi ja 
puoli tuntia viikossa eli 
30 minuuttia arkipäivinä 
riittää. Uusissa terveys-
liikuntasuosituksissa pai-
notetaan istumisen ja pai-
kallaan olon tauottamista 
ja kevyttä liikuskelua päi-
vän aikana. Lyhyetkin 
matkat kannattaa siis tait-
taa jalan tai pyöräillen - 
jokainen askel lasketaan! 
Pudasjärvellä monen työ- 
ja koulumatka on niin pit-
kä, että autoilu tai julki-
sen liikenteen käyttö on 
välttämätöntä. Voisiko 
silloin auton jättää vähän 
kauemmaksi parkkiin tai 

Työ- ja koulumatkaliikunta lisää 
terveyttä sekä säästää luontoa ja rahaa

Mukana liikenneturval-
lisuustempauksessa oli 
muun muassa tekninen joh-
taja Janne Karhu.

Kaupungin edustajat jalkautuivat liikenneturvallisuusta-
pahtumassa Kurenalle eri kohteisiin. Pyörien valot loppui-
vatkin heti alussa kesken. Myös heijastimia kaupunkilaiset 
ottivat mielellään mukaan pimeneviin aamuihin ja iltoihin.

Tapahtumassa innostettiin 
myös lyhyvien työmatkojen 
pyöräilyyn tai kävelyyn.

lot loppuivatkin heti alus-
sa kesken. Myös heijastimia 
kaupunkilaiset ottivat mie-
lellään mukaan pimeneviin 
aamuihin ja iltoihin. Vaik-
ka useista pyöristä puuttui-
kin valoja, niin keskustelut 
pyöräilijöiden kanssa pal-
jastivat, että moni ei ollut 
vielä laittanut valoja pyö-
rään tälle syksyä, koska ei 
ole vielä ollut niin pimeää 
aamulla. Heille keltä valot 
kokonaan puuttuivat, asen-
nettiin valot ja toivotettiin 
mukavia pyöräilyjä. Tapah-
tumassa kerrottiin myös 

uuden tieliikennelain muu-
toksesta, nimenomaan pu-
naisesta pyörän takavalos-
ta. 

Minna Hirvonen, 
Pudasjärven kaupunki 

muuten lisätä askelia työ- ja 
koulupäivän aikana kävele-
mällä esimerkiksi lounaalle 
tai palaveriin?

Säännöllinen kohtuu-
kuormitteinen kestävyyslii-
kunta vähentää istumisen 
määrää päivän aikana, tu-
kee painonhallintaa ja en-
naltaehkäisee elintapoihin 
liittyviä sairauksia. Liik-
kuminen lisää aivojen ve-
renkiertoa, jolloin töissä ja 
koulussa hommat hoituvat 
tehokkaammin ja oppimi-
nen on helpompaa. Liikku-
minen lisää myös mielihy-
vää tuottavien hormonien 
tuotantoa, jolloin olo on pa-
rempi ja palautuminen työn 
ja opiskelun aiheuttamasta 
stressistä helpompaa. Sään-
nöllisen liikkumisen myö-
tä unen laatu paranee ja ter-
veellisiä ruokatottumuksia 
on helpompaa noudattaa.

Alle viiden kilometrin 
matkoilla keskustassa pyö-
rä on nopein kulkuväline. 
Aikaa säästyy myös, kun ei 
tarvitse erikseen lähteä liik-
kumaan työpäivän jälkeen. 
Näin perheelle, ystäville ja 

harrastuksille jää enemmän 
aikaa. Ajan lisäksi säästät 
myös rahaa. Jos autoiluki-
lometrin hinnaksi lasketaan 
0,36 euroa, tulee kahden ki-
lometrin työmatkan kulke-
minen autolla maksamaan 
noin 300 euroa vuodes-
sa. Säästämällä rahaa au-
toiluun liittyvissä kuluissa, 
voit panostaa kunnollisiin 
kenkiin, ulkovaatteisiin tai 
vaikkapa hyvään pyörään. 
Hyvät varusteet tekevät 
työmatkaliikunnasta miel-
lyttävämpää ja auto jää hel-
pommin kotiin myös huo-
nolla säällä. Liikkumalla 
kävellen tai pyöräillen kan-
nat kortesi kekoon myös 
ympäristön hyväksi: kas-
vihuonekaasujen ja ilman-
saasteiden määrä sekä melu 
vähenevät.

Kurenalan  
muuttuneet  
liikennejärjestelyt
Kurenalan keskustaaja-
man liikennejärjestelyt ovat 
muuttuneet voimakkaas-
ti lyhyen ajan sisällä. Muu-

tokset tulevat jatkumaan 
myös vuoden 2021 aika-
na vt20 kiertoliittymän 
sekä alikulkujen osalta. 
Muutosalueelle syntyy 
noin 2,5 kilometriä uut-
ta kevyen liikenteen väy-
lää, kaksi uutta alikul-
kua sekä lukuisa määrä 
uusia turvallisempia hy-
vin valaistuja suojateitä. 
Kaiken kaikkiaan muu-
tokset parantavat merkit-
tävästi alueen kevyen lii-
kenteen liikennöitävyyttä 
sekä turvallisuutta ja pa-
rantavat palveluiden saa-
vutettavuutta kävellen 
ja pyöräillen. Uusi Hy-
vän Olon Keskus muut-
taa keskustan liikenteen 
painopisteen kokonaan 
uudelle alueelle keskittä-
en liikennevirtaa. Uusilla 
kevyen liikenteen järjes-
telyillä turvataan erityi-
sesti koululaisten ja ikäih-
misten liikkuminen tällä 
alueella.

Liikennetyöryhmä  
tiedotus

Itselläni on hyvin pieni kosketuspinta biopolttoaineisiin, mutta 
jo 90-luvulla Pudasjärvellä aktiivi Aimo K kertoi asiasta ummi-
kolle. Hän luotti, että painan asian sydämeeni ja antoi nipun pa-
pereita minulle. 

Huristelen nyt itselatautuvalla hybridiautolla ja biokaasu al-
kaa nostaa päätään varteenotettavana polttoaineena. Mitä tämä 
merkitsee asukkaille, mökkiläisille tai ohi ajaville? Kun halutaan, 
että matkailijat pysähtyvät Pudasjärvellä, tulee autojen tankka-
ustarpeisiin vastata. Tai kun halutaan, että matkailijat kääntyvät 
valtatieltä Syötteelle, tulee sielläkin olla erilaisia tankkauspis-
teitä. 

”Bensan hinta nousee taas” on tuttua tutumpi lause. Die-
selillä ajelin monta vuotta; onhan se vielä vähän edullisempaa 
kuin bensiini. Hiilijalanjäljestä on kiistelty kiivaasti polttoainei-
den yhteydessä. En ole uskonut täyssähköautoihin, liekö koko 
Suomessa vieläkään riittävää määrää latauspisteitä? Minusta ja 
autojen korkeasta hinnasta huolimatta täyssähköautojen mää-
rä lisääntyy koko ajan. 

Talojen lämmitys ja toiminnat aurinko- ja tuulienergialla on 
saanut kauan sitten tukeni. Miksei sähköautojen ja biokaasun 
käyttö toimisi myös? Erityisesti valveutuneet Syötteen mökki-
läisyhdistyksen jäsenet ovat alkaneet kysellä sähköautojen la-
tauspisteitä ja biokaasun tankkauspaikkoja.

Pudasjärvellä on Osuuspankin pihassa ja Neste-huoltoase-
man pihapiirissä sähköautojen tankkauspisteet. Nesteellä se on 
maksuton palvelupiste. Syötteelle tulee Iso-Syötteen huipul-
le latauspiste, mutta ei haittaisi, vaikka se olisi jossain Tunturi-
Marketin tai Kide-hotellin läheisyydessäkin. Luin ABC-asemien 
sivuilta, että Eko E85 biojätteestä valmistettu etanolipoltto-
nesteen käyttö on lisääntymässä ja Pudasjärvelle suunnitellun 
uuden aseman yhteyteen pitäisi tulla tällainen tankkausmahdol-
lisuus myös. Muista samantyyppisistä tankkauspisteistä en saa-
nut varmuutta tätä kirjoitettaessa.

Palveluja käyttäville pitäisi saada lisätietoa erilaisista tank-
kausmahdollisuuksista ja esimerkiksi Pudasjär-
ven kaupungin ’Mökkiläisille’ ja ’Matkailijoille’-
sivuilla voisi olla asiasta informaatiota.

Katri Virtanen/pj
Syötteen Mökkiläisyhdistys ry

Biopolttoaineella 
Syötteen mökille

Yleisesti ottaen meitä on joka lähtöön. Ei voida todeta kenen-
kään olevan suvaitsevainen ja toisen olevan ei suvaitsevainen. 
Kaikki suvaitsevat jotain ja jotain eivät. Mielestäni on kuitenkin 
niin, että yleistä suvaitsevaisuutta ihmisyyttä kohtaan on hyvä 
pitää esillä.

Miksi näin? En halua, että yhteiskunta kehittyy siihen suun-
taan, että on olemassa 1-laadun kansalaiset, jotka elävät omaa 
elämäänsä sulkien yhteisöidensä ulkopuolelle väärinä pitämän-
sä ihmiset - kuten kaikki, jotka eivät mahdu ahtaaksi tehtyyn 
sapluunaan.

Ja vaikka sorto ei ole nykypäivänä voimakasta eristämistä, 
on muitakin tapoja syrjiä ihmisiä. Yksi pahimmista on se, että ih-
mistä ei arvosteta ihmisenä ja väheksytään hänen tuntemuksi-
aan, eikä suostuta tunnustamaan häntä sellaisena kuin hän on.

Tämä konkretisoituu eteenkin sukupuoli- ja seksuaalivä-
hemmistöjen suhteen. Homous on monessa yhteydessä tuo-
mittu sairaudeksi, eikä ihmisen omaksi persoonallisuudeksi. 
Uskonnolliset järjestöt ovat jopa yrittäneet ”eheyttää” ihmistä 
erilaiseksi kuin hän on. Vaikkakin heidän sanomansa mukaan Ju-
mala rakastaa kaikkia omia luomuksiaan. 

Toinen esimerkki on kun valkoinen lihaa syövä heteromies 
sanoo; se on sillain, että sinä olet mies, kun sulla on miehen su-
kupuolielimet. Henkilö kokee kuitenkin, että on syntynyt nai-
seksi väärään kehoon. Kumpi on oikeassa? Voiko joku sanoa 
toiselle, minkälainen ihminen hän on ja mitä hän tuntee?

Yleisesti suvaitsevaisuus on kehittynyt Suomessa tuhansia 
vuosia hyvään suuntaan ja siksi on todella mukava huomata, 
että kehitys jatkaa kulkuaan. Ei tarvitse mennä kauaakaan ajas-
sa taaksepäin, kun Suomessakin kehitysvammaisiin suhtaudut-
tiin lähinnä Jumalan perheelle asettamana rangaistuksena. Eri-
laisuutta hävettiin voimakkaasti - niin perheessä kuin myös 
lähisuvussa.

Nykyään pystymme jo paremmin käsittelemään kyseisiä asi-
oita ja uskoisin, että 100 vuoden päästä keskustelemme aivan 
eri tasolla kuin nykypäivänä. Myös on syytä 
muistaa, että homo ei ole nykyään haukkuma-
sana, mutta vitun homo on.

Ystävällisin terveisin 
Antti Tihinen 

Suvaitsevaisuus 
ei ole On/Off


