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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

80 vuotta talvisodasta 
muistopäivänä 

105 kynttilää sankari-
muistomerkille s. 7

LC Pudasjärvellä 
55-vuotisjuhlavuosi s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 19.3.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, puh. (08) 821 185

www.pudasjarvenapteekki.fi

Tule tutustumaan tuoteuutuuksiin!

Ivy Aia -sarjan tuotteet 
- uusi vegaaninen allergiatestattu 

ihonhoitosarja, joka yhdistää 
laadun ja luotettavuuden

Nomai 
- suomalainen kuukuppi

31,72€
Nivelvoide 120 g

8,60€-16,69€
/tuote

29,70€
Kapselit 90 kaps.

20,56€

Arthro niveltuotteet 
- niveltesi parhaaksi

Mazda 6 1.8i, hieno, ml. 249 tk........... .....-08 6.350
Volvo V50 2.4, ml. 209 tkm................. .....-04 5.450
Opel Astra 1.6i Sedan, ml. 253 tkm..... .....-08 4.650
Volvo S60 2.5i T, aut., ml. 314 tkm. ..........-03 4.450
Opel Astra 1.6i farm., ml. 218 tkm... .........-08 4.350
MB CLK 270 CDI, ml. 481 tkm............ .....-03 4.250
Audi A3 1.6i, aut. 3d, ml. 205 tkm.. ..........-04 4.250
Mazda 6 2.0i farm., ml. 262 tkm ..............-07 3.950
Mitsubishi Lancer 2.0i Sport,ml. 183 tkm.. -05 3.250
Nissan Primera 1.6i farm, ml. 212 tkm.. ...-05 2.950
Ford Mondeo 1.8i, ml. 252 tkm.. ..............-05 2.950
Volvo V40 2.0i Turbo, aut. farm.,ml. 232 tkm .-03 2.950
Mazda 3 1.6i HB, ml. 254 tkm............. .....-06 2.750
Volvo V40 1.8i, ml. 267 tkm............ .........-03 2.750
Nissan Almera 1.5i, ml. 238 tkm ........ ......-05 2.750
Nissan Primera 1.8i, ml. 216 tkm.. ...........-03 2.750
Nissan Almera Tino 1.8i, ml. 198 tkm........-04 2.250
MB C220 cdi ...........................................-02 750
Opel Vectra 1.8i..... ..................................-02 

Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h............ -99 20.800+alv
Valmet 865 4-veto, ml. 5650 h..... -96 17.700+alv
Valmet 555 4-veto, ml. 9830 h.. ... -91 13.700+alv

Avoinna ma-pe 8-16 tai sop. mukaan, 
soitot joka päivä 8-21 p. 0400 536 937

AUTO- JA KONEPIHA
MOILANEN

Ämmänsaari, Ämmänkatu 7
myös iltaisin ja viikonloppuisin
www.autojakonepiha.com

MYYNTI - VAIHTO - OSTO!

AUTOJEN PESUT JA VAHAUKSET, SISÄPUHDISTUKSET 
SEKÄ PENKKIEN PESUT. RENKAAT EDULLISESTI!

Kirppis
Körkön entisellä 

leipomolla Lukiontie 1

TO-pE 19.-20.3. 
KLO 11-16 pErUTTU
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TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!
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PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
puh. 020 752 8260, ark. 8-17  la 9-14  www.k-rauta.fi

SYTYTYSAPU CELLO 120 KPL

VARSI FISKARS SOLID
+ MONITOIMIHARJA LAPA FISKARS SOLID

20-.
Turvallinen ja helppo sytytysapu tulisi-
jojen, nuotion ja grillin sytyttämiseen. 
Sisältää 120 sytytyspussia. 
Rajaton säilyvyys. 
Säilytettävä kuivassa ja 
lasten ulottumattomissa. 

- varren pituus 1600 mm 
- varren paino 350 g 
Tällä lakaiset pihastasi 
lehdet ja roskat tehok-
kaasti. 

YHTEISHINTAAN

595
/pkt

1995
Kevyttä päätä 

on helppo käsitellä.

KaiKesta huolimatta iloiset 

toriKauppiaat
pudasjärven torilla to 26.3. klo 9-17 

TErvETULOa raiKKaasEEn ULKOiLmaan OsTOKsiLLE! 
T: Torikauppiaat 0400 262 786

myynnissä mm:
tapsalta 

metrilakut, 
karkit ym. 
makeiset.

Kivikylän hannulta 
palvilihat, ym. 
lihajalosteet.

reijolta kotimaisia 
talvikenkiä ja saap-
paita, leveä lesti. 

huopatossuja, 
nilkkureita, 

aamutossuja ym.

puunkantokorit, 
pajukorit, 

rottinkikalusteet, 
lampaantaljat ym. 

ranta-aitta 
annolaKatilta kukot, 

rinkelit, pullat, 
leivät ja kuivakakut. 
myös kalatuotteet.

mattoja: 
räsy-,

puuvillanaru-,
viskoosi-, poly-
propylen-, ym.
mattoja. hkm 
hannu Kari. 

Kahviteltasta 
kahvia, 

muurinpohja-
lettuja, grilli-

makkaroita ym. 
myös kotipaket-
tiin. Casamer

Kotimaista 
hunajaa, 
myös 

makuhunajat.
vääräkankaan 

hunaja.

abbakselta 
naisten vaatteita, 

yöpaitoja, 
huppareita ym.

jonilta kotimaiset 
luomu rouheet, 
öljyt ja mehut.

0€
ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS  
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. S-Etukortilla Bonus tuplana 
kampanja-aikana maksetuista ostoksista, jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Tarjous on voimassa 31.3.2020 asti.

VARAA AIKA SILMÄLÄÄKÄRILLE TAI OPTIKOLLE  OSOITTEESTA 
www.SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 08-822 416. TORITIE1, PUDASJÄRVI            

Tuplasti parempi tarjous:

KAhDET LASIT,
yKSI hINTA.

Osta silmälasit, saat kaupan päälle mitä tarvitset!
Valitse ilmaiseksi mitkä tahansa silmälasit, 

merkkiaurinkolasit kovalla ja heijastamattomalla 
pinnoitteella tai piilolinssit – itselle tai kaverille. 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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 syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta 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:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Koronavirustilanteen vaikutuksista ks. erillinen tiedote
Sanajumalanpalvelus seurakunnan YouTubessa su 22.3. kello 
10. Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Sanajumalanpalvelus seurakunnan YouTubessa 29.3. kello 10. 
Toimittaa Oskari Holmström, kanttorina Timo Liikanen.
Sanajumalanpalvelus seurakunnan YouTubessa 5.4. kello 10. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Jukka Jaakkola 
Seurakuntakodin kirkkosali avoinna hiljentymistä, rukousta ja 
keskustelua varten jumalanpalvelusten jälkeen kello 11-13. 
Iltarukoushetki seurakunnan YouTubessa ke 18.3. kello 19. 
Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Tulevista rukoushetkistä ilmoit-
telemme kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
Kirkkoherranvirasto palvelee 16.3. alkaen puhelimitse p. 08 
882 3100 ma-pe kello 9-14. Välttämättömän virastossa tapah-
tuvan asioinnin osalta pyydämme olemaan etukäteen yhtey-
dessä. 
Koronavirustilanteen vuoksi seurakunnan kaikki viikko-
toimintojen ryhmät, kerhot, kuorot, leirit ja retket ovat 
toistaiseksi tauolla. 
Seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa keskusteluja, yk-
sityistä sielunhoitoa ja ehtoollista varten. Papiston yhteystie-
dot:  
kirkkoherra Timo Liikanen  040 820 7223 
seurakuntapastori Eva-Maria Mustonen  040 595 2037 
seurakuntapastori Oskari Holmström  040 835 1250
Diakonian avustusasioissa yhteydenotot puhelimitse 0400 
866 480/Eeva Leinonen tai 040 175 8597/Helena Koivukan-
gas.
Seuraa Pudasjärven seurakunnan sosiaalisen median kanavia – 
seuraavat kirkolliset julkaistaan näillä näkymin viikolla 15.

 www.facebook.com/pudasjarvenseurakunta

 www.instagram.com/pudasjarvenseurakunta/

 Pudasjärven seurakunta

Herättäjä-yhdistys: ei järjestä toimintaa.
Rauhanyhdistykset: ei järjestä toimintaa.
Kastettu: Nooa Allan Matias Lehmikangas.
Haudattu: Pieta Helena Puurunen 96 v, Helmi Siviä Tervo 92 v, 
Alpo Antero Peltoniemi 73 v.

Ihmisten huoli koronaviruksen leviämisestä kasvaa päivä päivältä. 
Kirkon tehtävä tässä tilanteessa on olla ihmisten rinnalla ja välittää 
uskon ja toivon sanomaa. Vaikeinakin aikoina, ja ennen kaikkea sil-
loin, kirkko jatkaa rukousta kansan ja koko maailman puolesta. Käy-
tännön toimintaa sopeutetaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Piispojen ohjeistuksen mukaisesti jumalanpalvelukset julkisina 
tilaisuuksina keskeytetään. Ne pidetään sanajumalanpalveluksina, 
joissa ovat paikalla vain tilaisuuden toimittajat. Jumalanpalvelukset 
videoidaan seurakunnan YouTuben kautta, linkki kotisivuilla. Mobii-
lilaitteilla kannattaa tilata kanava sovelluksen kautta. 

Seurakuntakoti on auki jokaisen jumalanpalveluksen jäl-
keen kaksi tuntia hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikal-
la on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielun-
hoitoa varten. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, mutta seurakuntakoti 
on auki. Hiljentymisen ja rukouksen mahdollistaminen kirkkotilassa 
on kansakunnan kriisinkestävyyden kannalta tärkeä asia. Tätä piis-
pat ohjeissaan korostavat. 

Yksityisen ehtoollinen ja sielunhoito on edelleen mahdollista. 
Näitä toteutettaessa noudatetaan hyvää hygieniaa aiemmin annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. 

Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä 
perheiden ja omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi 
olla paikalla enintään 10 henkeä. Haudalla tapahtuvaa siunaamista 
myös suositaan. Kun hautaan siunaamiset ovat nyt näin pieniä, voi-

daan harkita myös sitä, että muistotilaisuus järjestetään suurempa-
na tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.

Seurakunnan kokoava toiminta on jäänyt tauolle 13.3. alkaen 
toistaiseksi. Tämä koskee kaikkea ryhmätoimintaa, kuoroja, kerhoja, 
leirejä, konsertteja, laitoshartauksia ja muita tapahtumia. Selvitäm-
me parhaillaan mahdollisuuksia erilaisten virtuaalisten tilaisuuksi-
en lähettämiseen YouTuben ja muiden sosiaalisen median kanavien 
kautta. Piispojen ohjeen mukaan viikkotoiminnot siirretään verk-
koon aina, kun se on mahdollista. 

Kirkkoherranvirasto palvelee 16.3. alkaen toistaiseksi vain pu-
helimitse ma-pe klo 9-14 välisenä aikana. Mikäli esimerkiksi hauta-
jaisasioissa on välttämätön tarve asioida virastolla, pyydämme ole-
maan ensin puhelimitse yhteydessä. 

Diakoniatyön avustusasioissa pyydetään olemaan yhteydes-
sä puhelimitse suoraan diakoniatyöntekijöiden kanssa.

Vaikka joudumme sulkemaan tiloja ja toimintoja, seurakunnan 
työntekijät ovat tavoitettavissa keskusteluja ja yksityistä sielunhoi-
toa ja ehtoollista varten. Pyydämme olemaan yhteydessä ensin pu-
helimitse, sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta. (Päivitetty 
16.3.)

kirkkoherra 
Timo Liikanen

Koronavirusepidemian vaikutukset 
Pudasjärven seurakunnan toimintaan

Koillismaan Energiapalvelu Oy

Aloitamme 
metsätuhkalevityspalvelun

Ostamme 

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

harvennus- ja 
energiapuu-

leimikoita

• Mitsubishi electric  
ilmalämpöpumput ja  
ilma-vesilämpöpumput

• Uponor putkiremontit
• Muut LVI työt

A&H Lämpötekniikka Oy
041 317 9114
Info@ahlampo.fi

Varmasti järkevään hintaan,  
soita ja kysy tarjous!

Suomea, kuten koko maailmaakin, ravistelee nyt voimakkaasti leviävä 
koronavirus. Poikkeustilan myötä Keskusta on päättänyt perua ylei-
sötapahtumat ja kokoukset. Katsotaan kevätkesästä tilannetta uu-
destaan ja tehdään sitten päätös jatkosta. Tietoa ja vaikutusmahdol-
lisuuksia kuitenkin on saatavilla, kun tartutaan kiinni puhelimeen ja 
sähköiseen viestintään. Ei pysäytetä toimintaa kokonaan, vaan hoide-
taan valmisteluja silmällä pitäen sitä, että koronatilanteen helpottues-
sa saadaan äkkiä kurottua tapahtumaverkko ehjäksi. Pidetään mieles-
sä se, että aurinko nousee huomennakin.

Tällä hetkellä tärkeintä on huolehtia siitä, että apua tarvitsevien 
arkea helpotetaan, ja noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita esi-
merkiksi karanteeniolojen suhteen. Viranomaisten ohjeiden noudat-

taminen on ehdottoman tärkeää, ettei terveydenhuolto ylikuormi-
tu välinpitämättömyyden takia, kun ihmiset kokoontuvat ja liikkuvat 
kielloista huolimatta. Pidetään huolta läheisistä, etenkin vanhuksista ja 
riskiryhmiin kuuluvista. Soittakaa vanhemmillenne ja isovanhemmille, 
ja kysykää heidän kuulumisiaan ja mahdollista avuntarvetta esim. kau-
passa käynnin yms. asioinnin osalta. Jo pelkkä puhuminenkin helpot-
taa tilanteesta aiheutuvaa stressiä, ja vie pois yksin jäämisen tunteen.

Pidetään mielessä Presidentti Niinistön sanat fyysisestä etäisyy-
destä ja henkisestä läheisyydestä. Voimme huolehtia apua tarvitsevis-
ta ilman fyysistä kontaktiakin.  Ei jätetä ketään yksin!

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö

Hyvät pudasjärveläiset!

HiLimOjEn mEssUarpOja myynnissä
LC Hilimojen järjestämät Hyvän Olon Messut 2.5. 
jouduttiin peruuttamaan koronaviruksen vuoksi. 
Kuitenkin viisi euroa maksavat messuarvat ovat myyn-
nissä 2.5. saakka Tuurituvalla sekä muutamilla Hilimo-
jen halliutuksen jäsenillä. 
Palkintoina on 250 €, 150 €, 4x100 € sekä 1x75 eu-
roa ostokortteina pudasjärveläisiin liikkeisiin. 

LC Pudasjärvi Hilimat

Kun sain pyynnön kirjoittaa hartauskir-
joituksen, niin valtiovalta alkoi tehdä ra-
joituksia. Koronahan ei ole mikään pik-
ku pöpö, vaan ihmisiä on kuollut muualla 
paljon. Olen miettinyt, mitä Jumala halu-
aa nyt puhua meille, miksi hän on sallinut 
koko maailmalle tällaisen koettelemuk-
sen? Kerralla kaikki muuttui ja on kuin 
pahaa unta.

Jumala haluaa meitä koko maailmaa 
puhutella ja ravistella sekä laittaa ajatte-
lemaan, missä turvamme on? Raamattu 
kertoo Ps 50:15 Ja avuksesi huuda minua 
hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa 
sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.

Nyt on tämä tilanne. Emme vielä tie-
dä, mitä itse kullekin tulee tapahtumaan. 
Valtiovalta antaa ohjeita meidän ulkoi-

seen elämään; pysy sisällä, pese kädet, 
mutta Jumala on kiinnostunut meidän sy-
dämestä, jonne kukaan muu ei näe. Me 
olemme Jumalan luomia. Hän on meille 
elämän antanut. Hän puhalsi ensimmäi-
seen ihmiseen iankaikkisuus hengen. Tä-
män luomansa ihmisen hän tahtoisi tur-
vaan, pahojen päivien varalta.

Saako Jumala vaikuttaa meissä, että 
etsisimme Häntä, joka antaa meille pelk-
kää hyvää!

Olen iloinen, että sain ymmärtää Jee-
suksen sovitustyön omalle kohdalle. Mi-
nullekin vihtahousu sanoi; älä vielä, olet 
nuori, ehdit tehdä parannuksen vielä en-
nen sairas- tai kuolinvuodetta. Onneksi 
en kuunnellut, vaan soitin luterilaisen kir-
kon papille, joka opasti taivastielle. Pian 
tulee 49 vuotta tuosta päivästä, jonka 

muistan kuin eilisen päivän. On turvallis-
ta kulkea Jumalan johdatuksessa. Usko-
ville ei ole luvattu aina auringon paistet-
ta, mutta varmuus on Jeesukselta syntien 
anteeksiannosta, rauha koettelemuksissa 
ja taivas toivo, niitä ei rahalla saa!

Hengellisen laulun sanoin vielä toivo-
tus: ”Jeesus on tie, mi taivaaseen vie, ja to-
tuus elämä, on Hänen nimensä. Jeesus on 
tie, mi taivaaseen vie, Elämän ja Voiton Tie”.

Kaikkea hyvää Sinulle lukija, 
Jumalan siunausta!

Tuula Suomi
evankelista

KORONA - maailman kirjat sekaisin!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Ihan mitä vaan

Nuorten työpajan, Karhu-
pajan kädentaitonäyttely 
avattiin tiistaina 10.3. Tai-
dehuone Pohjantähdessä. 
Yleisö pääsee ihailemaan 
nuorten taidokkaita töitä 
maaliskuun loppuun saak-
ka.

Näyttelyyn on koottu pa-
jalla tehtyjä töitä vuosien 
varrelta. Töissä näkyy eri 
työvalmentajien suuntautu-
neisuus.

Nuorten työpajan taiteel-
listen ja iloisten töitten näyt-
telyn itseoikeutettuna avaa-
jana oli kuvataiteilija Kari 
Tykkyläinen, joka lupasi 
viedä kaupungin päättäjille 
viestiä että kyllä Karhupa-
jan nuoret osaavat! Nuoris-
sa on tulevaisuus ja heihin 
kannattaa satsata kaikilla 

osa-alueilla, oli Tykkyläisen 
viesti rivien välistä luettuna.

Kari Tykkyläinen kan-
nusti puheessaan nuoria 
olemaan rohkeita ja teke-
mään oman näköistä taidet-
ta.

-Jos töitäsi arvostellaan, 
on se merkki siitä, että jo-
takin on jäänyt katseli-
jan mieleen eikä tekemä-
si työ ole missään mielessä 
turhaa. Arvostelu on aina 
ilon tuojaa! Uskokaa itteen-
ne, älkääkä antako periksi, 
päätti Kari näyttelyn ava-
jaispuheen.

Verkkispajalla on tehty 
monenlaista. Keramiikka-
töitä valmistui Vuokko Ny-
manin ohjauksessa, Marja-
Leena Tykkyläisen laji on 
ollut mm. kangaspuilla ku-

Kangaspuilla ja virkkaamalla tehty-
jä käyttöön tarkoitettuja tekstiilitöitä on 
myös valmistettu Karhupajalla.

Karhupajan nuoret ohjaajineen kukitettuina näyttelyn avajaisissa.

Puutöitä on tehty 
myyntiin ja asiak-
kaitten tilauksesta.

Vehnäjauhobatiikit ovat 
näyttäviä ja iloisia taide-
teoksia.

tominen, ompelutyöt ja huo-
vutus. Irmeli Hämäläinen 
toi pajalle vehnäjauhobatii-
kin ihmeellisen maailman 
ja Outi Vitikan vahvuus oli 
hopeatyöt sekä kuvataide. 

Näyttävät vehnäjauhoba-
tiikit hallitsevat yhtä näytte-
lyhuonetta. Tällä tekniikalla 
voi valmistaa sekä taidete-
oksia seinälle että käyttö-
tekstiileihin kuviointia. 

Lyijy- ja värikynäpiir-
roksia, sokerimaalaustöitä 
ja myös pieniä linoleikka-
uspainotöitä on nähtävillä 
käytävän seinällä.

Puutyöpajan tuotteita 
näyttelyssä on muun muas-
sa halonkantoteline, vitriinit 
ja lyhdyt. Ohjaajana toimii 
Lauri Outila. Puutyöpajan 
toimintaan kuuluu myös 

tuotteiden valmistus asiak-
kaiden tilausten mukaan 
sekä vanhojen huonekalu-
jen kunnostaminen.

Keittiöpajalla opetel-
laan valmistamaan edullis-
ta ja hyvää kotiruokaa sekä 
herkullisia leivonnaisia työ-
valmentaja Merja Paavolan 
johdolla. Näyttelyn vitrii-
nistä löytyy keväällä kerä-
tyistä kerkistä valmistettua 
siirappia. 

Auto- ja metallipajalla 

tehdään asiakkaille pieniä 
huoltotöitä. Metallipuolel-
la opetellaan hitsausta sekä 
tehdään erilaisia korjaustöi-
tä ja valmistetaan myyntiin 
esim. tulisijoja, makkara-
tikkuja ja hiilikolia. Työval-
mentajana toimii Jarmo Es-
kola. 

Yksilövalmentaja Sointu 
Veivo tsemppaa ja on henki-
senä tukena.

Näyttelyn teeman ”Ihan 
mitä vaan” mukaisesti pa-

jalla tehdään monenlaisia 
kädentaidollisia ja kuvalli-
seen ilmaisuun liittyviä töitä 
tekijän mieltymysten ja tai-
tojen mukaan. Työvalmen-
tajan ja ohjaajan tehtävänä 
on rohkaista kokeilemaan ja 
olla tukena toteutuksessa.

Marja-Leena Tykkyläinen
Työvalmentaja
Karhupaja
Kuvat: Terttu Salmi

Tavallista paremmat

arjen reseptit keräkaali 
suomi

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 19.-22.3. ELLEI TOISIN MAINITA

-28-31%
Plussa-kortilla250 1.-

Ilman korttia 2,59 pktIlman korttia 1,39-1,45 kpl (3,48/kg, 2,90/l)Ilman korttia 0,95 prk (6,33/kg)

5.-550

Valio Mifu

suikaleet ja  
jauhikset
250 g (10,00/kg)

KIVIKyLäN

porsaan ulkofilepihvi
naturel tai marinoitu 
280-350 g (7,86-9,82/kg) 

2
rs

-43-44%
Plussa-kortilla

-34%
Plussa-kortilla

ilman korttia 3,79 rs (15,16/kg)ilman korttia 4,89-4,99 rs (13,97-17,82/kg) 

Calinda

mansikka
900 g (5,54/kg) espanja

499
ltk

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 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

3
prk

-12%
Plussa-kortilla

VALIO

laktoosittomat  
kreikkalaiset jogurtit
150 g (5,56/kg)  
rajoitus 2 erää/talous

-61%
Plussa-kortilla1.-pkt

INgMAN

maustetut kermajäätelöt
1 l, ei vanilja, laktoosittomat,  
smoothie eikä muumi 
rajoitus 3 pkt/talous

FLORA

levitteet 400 g (2,50/kg) tai
CULINESSE

juokseva 500 ml (2,00/l)
ei flora&voi, rajoitus 3 kpl/talous

Yksittäin 1,49 kpl (5,96/kg)

pUTAAN pULLA 
rouheva 
limppu
500 g (5,98/kg)

299
pss

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

jääsalaatti
100 g (10,00/kg) suomi

2.-
Yksittäin 1,39 ps (13,90/kg)

2
pss

SUOMI

099
kg

SUOMI

099
kurkku
suomi

kg

SUOMI

VALIO 
oltermanni 
-juustot 
250 g (5,00/kg)

250 2
kpL

fazer
kiireetön  

kauraleipä
390 g (8,95/kg)

349
kpl

tarjoamme kauppamme riskiryhmään 
kuuluville asiakkaillemme 

asiointimahdollisuuden ennen kaupan 
normaalia avausajankohtaa.

mahdollistamme riskiryhmään 
kuuluville asioinnin 

pe 20.3. klo 7-8,  ma 23.3. klo 7-8,
 ke 25.3. klo 7-8

toivomme, että riskiryhmiin kuulumattomat 
asiakkaat asioisivat muina ajankohtina. 
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Pudasjärven metsästyspysty-
korva- ja ajokoiraharrastajat 
kokoontuivat Lentäjänmajal-
le lauantaina 7.3. vuosikoko-
uksen merkeissä. Kokouksen 
avauksen ja puheenjohtaja 
Teemu Moilanen tervetulo-
toivotuksen jälkeen palkittiin 
vuoden aikana ansioituneet 
kerhoon kuuluvat koirat. On-
nistuneilla ajokoirakoe suori-
tuksilla Vuoden ajokoira 2019 
on Sahtiajon Riku omistaja 
Raiskio Reijo. Vuoden lintu-
koira 2019 tittelin onnistui lin-
nunhaukku kokeissa parhaat 

tulokset haukkumalla nap-
paamaan suomenpystykorva 
Kiepin Tihu omistaja Rahko-
la Joonas. Vuoden hirvikoira 
2019  sekä Vuoden nuori hir-
vikoira 2019 ansiot menivät 
koetulosten perusteella jämt-
lanninpystykorva nartulle 
Kuiskivan korven Tuiskulle 
omistajat Manninen Jarmo ja 
Noora.  Käyttövalioksi viime 
vuonna itsensä haukkuivat 
suomenpystykorva Urrauk-
sen RK Myry omistaja Teemu 
Moilanen, jämtlanninpysty-
korva Kuiskivan korven Tuis-

ku omistajat Manninen Jarmo 
ja Noora sekä jämtlanninpys-
tykorva Karhupetäjän Jalla 
omistaja Outila Juha.  Kerhon 
Vuoden kennelhenkilöksi va-
littiin Noora Manninen.  

Palkitsemisien jälkeen siir-
ryttiin käsittelemään sääntö-
määräisiä kokousasioita. Ko-
kouksen puheenjohtajana oli 
Teemu Moilanen, sihteerinä 
Mika Sarajärvi ja pöytäkirjan 
tarkastajina Jarmo Manninen 
ja Juha Alatalo. Edellisvuon-
na ajokoira-, linnunhaukku 
- ja hirvenhaukkukokeita pi-

dettiin kaikkia yhdet kutakin 
ja useampi koe kustakin koe-
muodosta jouduttiin peru-
maan lumitilanteen tai osal-
listujien puuttumisen vuoksi. 
Koska kokeita jouduttiin pe-
rumaan, näytti kerhon vuo-
den tase alijäämää. Tiliasiat oli 
hoidettu jälleen huolellisesti 
ja vastuuvapaus hallituksel-
le voitiin näin ollen myöntää. 
Hallituksen puheenjohtaja jat-
kaa Teemu Moilanen ja yh-
distyksen sihteerinä ja rahas-
tonhoitajana jatkaa Mika 
Sarajärvi. 

Tulevalle vuodelle suun-
niteltiin pidettäviksi kokei-
ta seuraavasti: ajokoirakokei-
ta 3 kpl, linnunhaukkukokeita 
2 kpl ja hirvenhaukkukokei-
ta 6 kpl. Lisäksi pidetään yksi 
ajokoiratuomarikurssi ja jär-
jestetään yhteistyössä Ou-
lun seudun pystykorvaker-
hon kanssa Pohjan lohkon 
linnunhaukku valintakokeet. 
Kennelliiton järjestämille koe-
toimitsija- sekä ylituomari-
kursseille hakeutuvia kerhon 
jäseniä tullaan tukemaan ja 
kannustamaan osallistumaan 

koulutuksiin. Lisäksi keskus-
teltiin koiranäyttelyn järjestä-
misestä tulevaisuudessa.

Kun varsinainen kokous 
oli saatu päätökseen, oli pai-
kalla olijoille varattu mahdol-
lisuus saunoa ja vaihtaa kuu-
lumisia koiraharrastuksesta ja 
kaikesta muustakin iltapalan 
ja virvokkeiden lomassa. Tun-
nelma oli kaikin puolin mu-
kava ja illan tarjoilut onnistu-
neet.

Pudasjärvi-lehti  

Metsästyspystykorva- ja Ajokoirakerholla vuosikokous

Saijalan maatilalla robottinavetta valmiina 
Paukkerinharjulla asuvil-
la Suvi ja Matti Ronkaisen ti-
lalle elementeistä rakennettu 
uusi pihattonavettaa on val-
miina. Navetan avajaisia suun-
niteltiin pidettäväksi perjantai-
na 27.3, mutta koronaviruksen 
vuoksi avajaistapahtuma jou-
duttiin perumaan. 

Matti-isännän mukaan uusi 
navetta ei vähennä työnmää-
rää, vaikkakin huomattavasti 
keventää. Pihatto on roboteil-
la ja täysin automatiikalla toi-
miva tuotantolaitos 68 lehmäl-
le, jotka saavat vapaasti liikkua 
pihatossaan. Uuteen navettaa 
eläimet siirtyvät huhtikuun 
alussa ennen pääsiäistä. 

33-vuotias Matti Ronkainen 
kertoi olleensa maitotilayrittä-
jänä Saijalan tilalla 13 vuotta. 
Avioliiton solmimisen jälkeen 
Suvi-emäntä on työskennel-
lyt tilalla kuutisen vuotta. Per-

Nappulahiihdoissa hyvä osallistuminen Kipinässä 
Tulokset:
Tytöt alle 5v: 1. Iiris Kujala, 2. Aune 
Jussila, 3. Iida Riepula, 4. Kiira Haapakoski. 
Pojat alle 5v: 1. Veeti Kujala.  Tytöt 
5-6v: 1. Titta Riepula.  Pojat 5-6v: 1. 
Eemi Tuovila, 2. Leevi Haapakoski.  Ty-
töt 7-8v: 1. Iita Tuovila, 2. Amanda Sääs-
kilahti, 3. Ruusa Riepula.  Pojat 7-8v: 
1. Aatu Riepula, 2. Pauli Jussila.  Tytöt 
9-10v: 1. Unna Annunen, 2. Mona Sääs-
kilahti.  Pojat 9-10v: 1. Eetu Riepula, 
2. Josia Linnanmäki. Tytöt 11-12v: 1. 
Emma Riepula. Pojat 11-12v: 1. Aatu 
Tuovila, 2. Peetu Pulkkanen.  Naiset: 1. 
Jenna-Riikka Kouva, 2. Marika Kujala, 3. 
Sanna Parkkila. Miehet: 1. Tero Seppä-
nen, 2. Jani Sääskilahti, 3. Marko Sääskilah-
ti, 4. Toni Parkkila, 5. Janne Sääskilahti, 6. 
Jukka Vähkyrä. 

Kipinän kyläseura järjes-
ti perinteiset nappulahiih-
dot lauantaina 14.3. Kipinän 
koululla. Ilma oli mitä par-
hain aurinkoinen pakkassää. 
Osallistujia löytyi jokaiseen 
sarjaan. Tänä vuonna tapah-
tumaa uudistettiin siten, että 
lasten sarjojen lisäksi hiih-
dettiin myös aikuisten oma 
”Kipinän sprintti”. Vauhdi-
kasta menoa hiihtoladulla oli 
siis tarjolla koko tapahtuman 
ajan. Etenkin miesten sarja 
keräsi innokkaita osallistu-
jia ja voitosta käytiin hurjaa 
kamppailua. 

Aurinkoinen sää houkutteli paikalle yleisöä.

Kipinän kylä-
seuran maskotti 
”Kipinän kettu” 
vieraili tapahtu-
massa.

Ketun jakamat karkit maistuivat niin lapsille kuin ai-
kuisillekkin.

Kaverukset Mona ja Aman-
da palkintojen jaon jälkeen.

Miesten sprintin kuuma ryhmä lähdössä ladulle.

Kaverukset Eemi ja Iina on-
nellisina ketun kainalossa.

Tapahtumassa esiteltiin 
myös Kipinän kyläseuran 
oma maskotti ” Kipinän ket-
tu”. Hän oli paikalla jaka-
massa karkkia niin lapsille 
kuin aikuisillekin. Kettu he-
rätti kiinnostusta ja ihailua 
etenkin pienten lasten kes-
kuudessa, kylläpä taisi muu-
tamaa aikuistakin hymyi-
lyttää repolaisen nähtyään. 
Kevään aikana kyläseura jär-
jestää lapsille nimikilpailun, 
jossa maskotille voi ehdottaa 
nimeä. Maskotti tulee ole-
maan osallisena kyläseuran 
tapahtumissa jatkossakin. 

Myynnissä olleet mak-
karat menivät kaikki ja ky-
läseuran Annan samalle aa-
mua leivotut maukkaat 
pullat maistuivat kisaylei-
sölle. 

Nappulahiihdot olivat 
mukava keväinen tapahtu-
ma kaikin puolin ja hienoa, 
että yleisöä oli saapunut 
kannustamaan hiihtäjiä. Kii-
tos talkoolaisille ja muille ta-
pahtumassa mukana olleille!

Sanna Parkkila

Paukkerinharjulla Suvi ja Matti Ronkaisen tilan elementeistä rakennettu uusi pihattonavet-
ta on valmiina.

Uuteen navettaan eläimet muuttavat ennen pääsiäistä huh-
tikuun alussa.

heessä on kolme lasta ja jopa 
kaksivuotias nuorinkin on in-
nolla navetassa mukana. Saija-
la on Matin kotitila, jonka hän 
osti vanhemmiltaan sukupol-
venvaihdoksella vuonna 2007. 

Saijalan vanhaa navettaa 
ei pureta pois, vaan se jää va-

sikoiden, hiehojen ja umpileh-
mien käyttöön. Uutta peltoa 
on tilalle tehty paljon, mutta 
jonkin verran rehua korjataan 
myös vuokrapelloilta. Saija-
la on ainut maitotila Paukke-
rinharjulla, jossa ei ole kahteen 
vuosikymmeneen ollut muita 

toimivia maitotiloja. 
Matin ammattihaaveet ovat 

olleet jo nuoruudesta lähti-
en maataloudessa ja karjan-
hoidossa. Sitä varten hän kävi 
nuoruudessaan myös maata-
lousalan koulutuksen. Suvi-
vaimolla on lähihoitajan kou-
lutus, mutta työnä on lehmien 
hoito sekä lasten- ja kodinhoi-

to.
- Nuorilla tuottajilla oli-

si enemmänkin intoa kehittää 
ja investoida, mutta pankeis-
ta on tänä päivänä vaikea saa-
da lainaa maataloushankin-
toihin. Monella suunnitelmat 
tökkäävät siihen, ettei esimer-
kiksi saada tehtyä sukupol-
venvaihdosta. Meillä on ollut 

alusta asti itsestään selvää, että 
rakennamme uuden navetan 
ja lainasta olimme jo aikaisem-
min neuvotelleet pankin kans-
sa, Matti kertoi.

Lomituspalvelut pelaavat 
Ronkaisen mukaan Pudasjär-
vellä vaihtelevasti. Eläinlääkä-
ripalvelut sen sijaan pelaavat 
nykyisin hyvin. HT
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Aurinkoinen sää houkutteli paikalle yleisöä.

AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI 
20.-21.3.

MAANANTAI-ToRsTAI
23.-26.3.

099

100

549

299

250

199995
kg

HK viljaporsaan
ULkofILEE n. 1 kg
suolattu

sAvU-
sILAkkA

695
kg

699
kg 399

049

299

169
kg

499
pss

895
kg 179

kg

100 g

kg

prk

250 199099

2 kalaa/talous

pkt

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA

169
kg

pkt

pkt

pkt

100

500

199

100

100

pkt

pkt

099
pkt

349

199

100
pkt

595
kg

795
kg

149

199
pkt

2  kg/
talous

prk

pkt

399

100
pkt

pkt
ras

kpl

kpl

kpl

2 pkt/talous

2 pkt/talous

3  kg/
talous

2  kg/
talous

2 pkt/talous

799
kg

rajoitettu erä

MA-TI 23.-24.3.            kE-To 25.-26.3.

Fazer
RUIsPUIkULAT
9 kpl/500 g

RAUTAosAsToLTA

Kariniemen
kananpojan

sIsäfILEPIhvIT
500 g

hunajamarinoitu

PE-To 20.-26.3.

Männistön
pesty
sIIkLI

PERUNA

HK
bURgERI
100 g

Prego
TUhkA-
IMURI  
1200 W

3995

Suomalainen
kERä-
kAALI

Oululainen
Pullava taitto

TäyTE-
PITkoT
400-420 g

kg

Valio
ARkI-
JogURTTI
1 kg

NUohoUs-
sETTI

1395

Chempioil
hydRAULIIkkA-
öLJy 20 l
32 ja 46

3995

Atria kunnon
ARkINAkkI

280 g

Porsaan
ETUsELkä 
tai LAPA

Valio
oLTERMANNI
JUUsToT
250 g

PE 20.3.       LA 21.3.

Kariniemen
bRoILERIN 
koIPIREIsI

Porsaan 
kyLJyksET

Nero
PILkkIAhkIoT

L-Koko 100x52x26cm

XL-Koko 120x60x25cm 

1990

28,-
35,-

M-Koko 85x45x22cm

Nero
kELkkA-AhkIo
210x80cm

299,-

Kariniemen
kananpojan

PAIsTIsUIkALE
250-300 g

HK tuore
hERNEkEITTo

450 g

AvANTo-
PUMPPU

1490

2 prk

Kulta Katriina
kAhvI 
500 g

Kotimainen
TUoRE-

kURkkU

IRTo-
kARkIT

2 pkt

3 kpl/ras 
marinoitu

Eldorado
vIIPALEkURkkU 
680/350 g
mausteliemessä

Ballerina
TäyTEkEksIT
190 g

Eldorado
ToNNIkALA-
hIUTALEET
185/140 g, öljyssä

HK
UUNILENkkI
400 g

Valio 
hyvä suomalainen
ARkIkERMA 
2 dl

Tuore Norjan
LohI  
1-3 kg
kokonainen

Ingman
vANILJA-
kERMAJääTELö 
1 l

Porsaan
TALoUs-
kyLJyksET

Vähärasvainen
PoRsAAN 
LIhAkUUTIo

HK
bALkAN-
MAkkARA-
TANko 500 g

Pulmu tai Sirkku
PALAsokERI
750 g

HK
kAbANossI 

gRILLIMAkARA 
360-400 g, original, juusto tai 

savupekoni

Flora
MARgARIINIT

400 g

LIIkUNTAAN:

4 prk

Nalle
PIkAkAURA-
hIUTALE
500 g

Kivikylän
wANhANAJAN
NAkkI 
380 g

HK
sAUNAPALvI- tai 
kEITTokINkkU
300 g

Eurol
JARRU 
cLEANER 
500 ml

399 10,-
3 kpl

sAToJA TARJoUksIA 

JokA PäIvä!

580

790

590

2990

Speedo ergo
koRvATULPAT

Speedo
NENäNsULkIJA
kirkas

sUkELLUs-
TIkUT
3 kpl

UIMALAsIT

Speedo
ALLAskENkä

1990

Speedo
ALLAskäsINE

290
Alkaen

690

Speedo
UIMALAkIT
Alkaen

Atom
hULAvANNE
100 cm/1,2 kg

1995

JUMPPA-
kUMINAUhA
kahvoilla

695
Atom
JUMPPAPALLo
65 cm

1250

voIMIsTELU-
RENkAAT

3490
High baller
hIERoNTA-
LAITE 

4900

2 pkt

10 kpl

TI-To 24.-26.3.
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Invalidiliitto kouluttaa
Invalidiliitto kouluttaa jäse-
nistöään läpi vuoden. Pai-
kallistasolla yhdistyksiä kou-
luttaa Oulu-Kainuu alueen 
järjestöasiantuntija Sanna Saa-
rimaa ja useamman yhdistyk-
sen yhteiskoulutukseen tar-
peen vaatiessa tulee myös 
liitosta henkilö aluekoulutta-
jan lisäksi.

Pudasjärven Invalidit ry:n 
hallitus kokoontui lauantai-

na 7.3. ”Yhdistyksen hyvä hal-
linto” -koulutukseen. Aihe on 
erittäin tärkeä ennen kaikkea 
uusille hallitustoimijoille. 

Myös pitempään hallituk-
sessa olleet jäsenet pysyvät 
ajan hengessä osallistumalla 
Invalidiliiton koulutustarjon-
taan.

Invalidiliitto on vahva jäse-
nistönsä oikeuksien ja etujen 
ajaja sekä vaikuttaja yhteis-

kunnan kaikilla tasoilla, jol-
loin jäsenyhdistykset ovat vai-
kuttamistoiminnan keskeisiä 
tekijöitä. 

Koulutuspäivän tavoite 
olikin antaa hallituksen jäse-
nille tietoa heidän tehtävistä, 
sekä opastaa yhdistyksen toi-
minnan toteuttamistavat oi-
kealla tavalla soveltaen.

Invalidiliiton visiona on 
Yhdenvertainen ja estee-

Järjestöasiantuntija Sanna Saarimaa opasti Pudasjärven Invalidien hallitusta yhdistyk-
sen hyvän hallinnon periaatteisiin. Paikalla olivat Pirjo Stenius, varapuheenjohtaja Kyllik-
ki Hanhisuanto ja taloudenhoitaja Ismo Riepula, sekä kameraa käyttämässä oleva sihtee-
ri Terttu Salmi.

tön Suomi, johon me kaikil-
la paikallistasoilla pyrimme ja 
teemme töitä tavoitteen eteen-
päin viemiseksi. Fyysisesti 
vammaisten ja toimintaesteis-
ten henkilöitten tulee saada 
liikkua ja elää täysipainoista 
elämää. Esteetön ympäristö 
on kaikkien etu!

Invalidiliitto on päättänyt 
siirtää kaikki huhtikuun lop-
puun saakka merkatut kou-
lutukset, seminaarit ja muut 
tapahtumat myöhempään 
ajankohtaan tai käytäväksi 
verkon välityksellä.

Hallituksella  
puhelinkokous
Tämän hetken vallitsevan ti-
lanteen ja yleisten määräys-
ten mukaan myös Invalidiliit-
to antoi viime viikolla omat 
ohjeet, jossa kehotettiin toimi-
maan jäsenistöön päin erilai-
sia tiedottamiskanavia hyväk-

si käyttäen, niin pitkälle kuin 
se on mahdollista. Liitossa 
seurataan aktiivisesti korona-
virustilannetta ja toimitaan 
annettujen ohjeitten mukaan. 
Liittoon on perustettu myös 
valmiusryhmä.

Pudasjärven Invalideil-
la oli hallituksen kokous sun-
nuntaina, joka toteutettiin 
puhelinkokouksena ryhmä-
puhelua hyväksi käyttäen. 
Tämän tapainen toiminta oli 
ihan uutta ja kaikkien mielestä 
kokoustaminen oli näin hyvin 
mielekästä, sillä jokainen voi 
osallistua vaikkapa sairasvuo-
teella maaten, junassa istuen 
tai ihan missä ikinä onkaan. 
Puhelinkokous ei myöskään 
häiritse ulkopuolisia kuuli-
joita, sillä luuri tai bluetooth 
korvalla ollaan mukana nor-
maalin puhelun tapaan. Ko-
kouksen päätyttyä todettiin, 
että asialista ja päätökset saa-
tiin vietyä läpi ihan ennätys-

ajassa. Viranomaismääräyksiä 
noudattaen myös huhtikuun 
kokous pidetään samalla ta-
valla.

Kerhopäivä on peruttu ai-
nakin maaliskuulta ja siitä 
on ilmoitettu jäsenistölle nor-
maalia ilmoituskanavaa hy-
väksi käyttäen. Puikkarin 
sulkemisen vuoksi myös vii-
koittaiset vesijumpat ovat nyt 
pois toiminnastamme.

Näissä vaikeissa olosuh-
teissa kuitenkin kesää kohti 
mennään, vaikka lumimassaa 
mittaillen tuntuu, että kesä on 
vielä haavekuvia ja toiveunia. 

Pitäkäämme jokainen huo-
li itsestämme ja toisistam-
me. Vertaistuki ja kohtaami-
set ovat tärkeitä, mutta sen 
voi hoitaa myös puhelimit-
se. Emme saa jättää toisiam-
me yksin! 

Sihteeri

MTK Pudasjärven kevätko-
kous oli perjantaina 7.4. Lie-
peen väentuvalla. Kokouksen 
avannut yhdistyksen puheen-
johtaja Pekka Törmänen tote-
si Pudasjärven MTK:n toimi-
van aktiivisesti viljelijöiden 
hyväksi. Hän toivoi maanvil-
jelijöiltä myös aktiivista osal-
listumista yhteisien asioiden 
hoitamiseen. Törmänen ko-
rosti lähiruoan merkitystä ja 
toivoi yhä enemmän paikallis-
ten tuotteiden käyttämistä. 

MTK Pohjois-Suomen toi-
minnanjohtaja Markku Kar-
jalainen käytti puheenvuo-
ron ajankohtaisista järjestö- ja 
maatalouspoliittisista asioista. 

-Ympäristö- ja ilmastoasiat 
ovat aiheuttaneet parran päri-
nää suunnalla, jos toisellakin. 
Keskustelua on käyty pitkäl-
ti mielikuvien varassa ja maa-
talouden osuus päästöjen läh-
teenä oli, jos ei kuluttajien, 

MTK jäsenedut toteutetaan uudella mallilla
niin ainakin ympäristöjärjes-
töjen toimesta esillä. Jostain 
syystä julkisuuteen nousi vir-
heellinen ja syyllistävä teema 
maidon ja lihan käytön osalta. 
Tähän viestiin järjestön suun-
nalta vastattiin, osin onnistu-
en ja osin myöhässä. Hyvää 
viime vuoden keskustelus-
sa oli, että se sai järjestömme 
miettimään vakavasti oman 
sisäisen ja ulkoisen viestin-
nän toimivuutta ja tekemään 
tarvittavia muutoksia toimin-
tatapoihimme. Tosiasia on se, 
että maatalouteen sopivien 
uusien toimintamallien ja ym-
päristökorvaukseen tehtävi-
en muutosten pitää perustua 
tutkittuun tietoon. Viljelijöi-
nä olemme valmiita tekemään 
asioita uudella tavalla, jos se 
on taloudellisesti mahdollis-
ta ja turvaa elinkeinomme jat-
kuvuutta nykyistä mallia pa-
remmin. 

Karjalaisen mukaan ympä-
ristöasioita edistäisi Reijo Kar-
hisen raportissa mainitsema 
Peltoreformin eteneminen. 
Peltoreformissa tavoitteena 
on edistää peltojen käyttöä ru-
oantuotannossa aktiivitiloil-
la. Tämä todennäköisesti vä-
hentäisi myös tilojen tarvetta 
pellonraivaukselle. Maata-
louden rakennekehitys eli ti-
lojen väheneminen ja rahoi-
tuksen kiristyminen vähentää 
peltojen potentiaalisia osta-
jia. Tämä ei peltomarkkinoilla 
vielä näy, mutta mikäli maan-
omistaja miettii peltojen myy-
mistä, kannattaa asia punnita 
lähiaikoina aiempaa huolelli-
semmin. 

-MTK:n järjestöuudistus-
ta viedään jälleen eteenpäin. 
Yhtenäisemmän ja tasapuoli-
semman jäsenmaksumallin li-
säksi uusi Oiva-jäsenpalve-
lurekisteri parantaa etenkin 

MTK Pudasjärven kevätkokouksen osallistujat yhteisessä kuvassa.

Kokouksen vierailijana oli 
MTK Pohjois-Suomen va. 
toiminnanjohtaja Markku 
Karjalainen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Törmänen ja sih-

teerinä Eero Hyttinen.
viestintää jäsenten suuntaan. 
Jatkossa voimme kohdata jä-
senemme tarkemmin esimer-
kiksi tuotantosuunta ja tila-
koko huomioiden. Tämä on 
odotettu muutos ja lisää jäse-
nyyden merkitystä sekä vuo-
rovaikutusta järjestön sisällä. 
Jäsenyyteen kuuluvat myös 
jäsenedut, jotka valtakunnal-
lisesti toteutetaan nyt uudel-
la mallilla. MTK Hankinnat 
Oy on järjestön osaomistama 
yhtiö, joka neuvottelee ja so-
pii uudet jäsenedut. Paikalli-
sesti jäsenetuja voidaan tehdä 
kuten tähänkin saakka tuotta-
ja- ja metsänhoitoyhdistyksen 
kautta, totesi Karjalainen. 

Vilkasta toimintaa
Viime vuoden toimintaker-
tomuksen hyväksymisen 
kohdalla todettiin toimin-
nan olleen vilkasta. Hoidet-
tiin tuottajien edunvalvontaa 
sekä osallistuttiin eduskun-
tavaalityöhön maaseudun 
edustuksen puolesta. Osallis-
tuttiin kaupungin maaseutue-
linkeinojen tukijärjestelmän 
päivittämiseen. MLL:n tapah-
tumassa tarjottiin lähiruo-
kaburgereita sekä paistettiin 
lättyjä K-raudan teemapäi-
vässä. Jäsenille oli liikunta-
sali- ja lentopallovuoro sekä 

tuettiin uimahalli- ja kuntosa-
limaksuissa. MTK teemalehti 
toteutettiin sadonkorjuu tee-
malla yhdessä Pudasjärvi-leh-
den kanssa. Jäsenille järjestet-
tiin jouluruokailu. 

Johtokunnan esitykses-
tä hyväksyttiin sääntömuu-
tos sekä tupailtatapahtuman 
järjestäminen MELA:n Välitä 
viljelijästä -hankkeen tiimoil-
ta syksyllä 2020. Keskustelua 
käytiin eläintaudeista ja lomit-
tajien roolista tautien leviämi-
sen ehkäisyssä.

Heimo Turunen

Kurenpoikien neljä yläkoulu-
ikäistä pelaajaa osallistui men-
neen kauden aikana futsal-lei-
rityksiin Vierumäellä. Leirejä 
järjestettiin yhteensä neljä, jois-
ta kukin oli neljän päivän mit-
tainen. Leirille kokoontui 
yhteensä noin 60 kehittymis-
haluista futsalin pelaajaa ym-
päri Suomen. Pudasjärven 
pojat olivat pohjoisimmat osal-
listujat. Vanhempien ja isovan-
hempien avustuksella poikien 
kuljetukset Vierumäelle saatiin 
onnistumaan näppärästi. Leiri-
maksuissa avusti sekä kasvat-
tajaseura FC Kurenpojat, joka 

on linjannut lasten ja nuorten 
kehittymisen tukemisen yh-
deksi päätavoitteistaan, että 
pudasjärveläinen erotuomari-
konkari, joka lahjoitti vuoden 
2019 erotuomaripalkkionsa 
poikien leirimaksuihin.

Valtakunnallinen yläkoulu-
leiritys on osa Suomen Olym-
piakomitean urheiluakate-
miaohjelmaa. Valmennus 
toteutetaan yhdessä Päijät-
Hämeen Urheiluakatemian 
sekä lajiliiton kanssa. Leirityk-
sen keskeisimpiä tehtäviä ovat 
huipulle pyrkivien urheilijoi-
den valmennuksen tukeminen 

ja tehostaminen sekä urheili-
joiden opiskelun tukeminen. 
Päävalmentajana leirillä toimi 
Suomen futsal A-maajoukku-
een kapteeni Panu Autio.

Kurenpoikien pelaajat ke-
huivat kilvan sekä uusia ka-
vereita että hyviä treenejä. 
Maalivahtivalmennukseen 
osallistuneet Aaro Lapinlampi 
ja Otto Niemelä kertoivat lei-
rillä parasta olleen hyvän po-
rukan lisäksi loistava valmen-
nus. Aaro kertoi oppineensa 
tapoja, miten harjoitella itse-
näisesti, ja Otto piti leirin yh-
tenä parhaana antina oman 

kokonaisvaltaisen kehon tun-
temuksen lisääntymistä. Lei-
rillä paneuduttiin paljon myös 
urheilijan elämäntapoihin, 
oheisharjoituksiin, lepoon ja 
opiskelun tärkeyteen.

Kenttäpelaajan harjoituk-
siin keskittyneet Niklas Kokko 
ja Ville Kyngäs kertoivat pääs-
seensä kehittämään omia vah-
vuuksiaan pelaajina. Valmen-
nus sai pojilta kiitosta. Pojat 
olivat oppineet paljon futsalin 
lainalaisuuksia ja perusteita, 
joihin kuuluvat vahvasti myös 
erikoistilannepelaamiset. Näi-
tä olikin harjoiteltu viimeisellä 

Kurenpoikien pelaajia Futsalin yläkouluvalmennuksessa

Kuvassa Kurenpoikien pelaajat (vas) Aaro Lapinlampi, 
Otto Niemelä, Niklas Kokko ja Ville Kyngäs yhdessä Suo-
men futsal A-maajoukkueen kapteenin ja yläkoululeirityk-
sen vetäjän Panu Aution (oik) kanssa.

leirillä maaliskuussa.
Kurenpoikien pelaajat sai-

vat paljon uusia ystäviä, joi-
ta toivottavasti näkevät futsal-
kentillä tulevaisuudessa. Lajin 
saloihin syvemmälle pääsemi-

nen sytytti pojissa kipinän ke-
hittyä ja tavoitella kansallisia ja 
kansainvälisiäkin pelikenttiä. 
Yläkoululeiritystä he suositte-
levat lämpimästi kaikille lajis-
taan kiinnostuneille nuorille. 
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80 vuotta talvisodasta muistopäivänä 105 kynttilää 
sankarimuistomerkille

105 päivää kestäneen tal-
visodan päättymisestä oli 
kulunut 13.3.2020 80 vuot-
ta. Sen merkeissä soitet-
tiin kello 10.55-11.00. kir-
konkelloja kaikissa Suomen 
kirkoissa. Pudasjärvellä So-

taveteraanit, Sotainvalidi-
en Veljesliitto ja maanpuo-
lustusjärjestöt järjestivät 
sankarimuistomerkille ko-
ruttomaksi luonnehditun 
muistotilaisuuden, jossa sy-
tytettiin 105 kynttilää muis-

tomerkin eteen. Tilaisuutta 
johtanut Pudasjärven Sota-
veteraanien puheenjohta-
ja Vesa Holmström toivoi 
yhteisenä rukouksena ole-
van, ettei vastaavaa koette-
lemusta Suomessa tarvitsisi 

enää kokea. Yhteisesti lau-
lettiin Sun kätes Herra voi-
makkaan -virrestä kolme 
säkeistöä. Kunniavartiossa 
Suomi konepistoolein oli-
vat reserviupseereista Han-
nu Heikkilä ja Eero Talala. 
Tilaisuuteen osallistui noin 
20 henkilöä. Sarakylän hau-
tausmaalla sytytettiin kynt-
tilät edellisenä iltana kuoro-
harjoitusten yhteydessä.

Alun perin oli ilmoitettu 
80 vuotta talvisodan päät-
tymisestä hartaus ja mu-
siikkihetki kirkossa, jon-
ka järjestämisessä olivat 
mukana Pudasjärven So-

taveteraanit, kaupunki, 
seurakunta ja maanpuolus-
tusjärjestöt. Hartauden pi-
täjänä olisi ollut Eva-Maria 
Mustonen ja musiikista oli-
sivat vastanneet Vox Mar-
garita -kuoro, Keijo Piirai-
nen ja Vesa Holmström. 
Musiikin ja hartauden tee-
maksi oli suunniteltu rau-
ha, yhteenkuuluvuus, vete-
raaniperinteen siirtyminen 
ja kiitollisuus isänmaasta. 
Koronaviruksen vuoksi kir-
kossa pidettävä tilaisuus 
kuitenkin peruutettiin päi-
vää ennen tilaisuutta ja to-
teutettiin vain sankarimuis-

Kynttilöiden sytyttämisen jälkeen hiljennyttiin vielä talviso-
dan päättymisen 80 vuotispäivän muistoksi. 

Talvisodan päättymisen 80-vuotispäivän muistoksi sytytettiin 105 kynttilää Pudasjärven 
sankarimuistomerkille. Kunniavartiossa suomi konepistoolein reservin upseerit Hannu 
Heikkilä ja Eero Talala. 

Lapsiperheet huomioidaan Pikku-Syötteen rinteissä
Syötteellä on nautittu run-
saasta lumesta jo viime lo-
kakuusta lähtien. Hiihto-
lomien alkamisen aikaan 
Pikku-Syötteen rinnepääl-
likkö Jorma Tenhunen ker-
toi runsaslumisen loppu-
syksyn jälkeen kaikkien 
rinteiden ja suurimman osan 
alueen hiihtoladuista olleen 
laskettelu- ja hiihtokunnos-
sa jo ennen joulua. Lunta on 
ollut niin runsaasti, että sitä 
on pitänyt pudottaa jo ka-
toiltakin. 

Rinteitä on kehitetty lap-
siperheitä ajatellen, eli tehty 
mm. pikku parkkiin sellai-
sia suorituspaikkoja, joissa 
lapsetkin pystyvät treenaa-
maan. Rinnevalaistusta on 
uusittu ja lumetusta on te-
hostettu. Lipunmyyntipis-
teitä on lisätty mm. hotel-
lille, joka nopeuttaa ja on 
parantamassa käyttäjäystä-
vällisyyttä. Ensiapuvalmi-

uksia on parannettu henki-
lökuntaa kouluttamalla ja 
hankkimalla uusi katettu en-
siapuahkio. Tarvittaessa ah-
kioita voi kytkeä moottori-
kelkan perään useita ja niistä 
pystytään rankalaudan avul-
la nostamaan potilas suo-
raan esimerkiksi ensiaputi-
laan. 

Ahkio on herättänyt kiin-
nostusta ja niitä on käyty 
katsomassa muun muassa 
palokuntien toimesta, kertoi 
Tenhunen. 

Lasketteluretki  
Syötteelle talven 
kohokohta
Keskustan Iin kunnallisjär-
jestö on jo yli 20 vuoden ajan 
järjestänyt laskettelu- ja hiih-
toretkiä Syötteelle. Puuhaih-
misenä on ollut koko ajan 
Jaakko Höyhtyä Kuivanie-
meltä. Tänä vuonna hiihto-

lomien kynnyksellä hänellä 
oli hyvänä kaverina Minna 
Paakkola Iistä. Hiihtolomi-
en alkamisen viikonloppu-
na lasketteluretkellä oli mu-
kana 74 ihmistä, pääasiassa 
nuoria, keski-iän ollessa 12-
14 vuotta. Kyydin tarjo-
si kunnallisjärjestö, liput ja 
välinevuokrat, samoin kuin 
ruoat ja juomat maksoivat 
kukin itse, tosin ryhmäalen-
nukset oli etukäteen sovittu. 

Matkaan lähdettiin Hek-
kasen busseilla Kuivanie-
men Hyrynojalta. Matkal-
ta otettiin porukkaa kyytiin 
Kuivaniemeltä, 4-tien var-
relta sekä Iin Shelliltä. Syöt-
teellä puolet matkalaisis-
ta jäi Iso-Syötteelle ja toiset 
puolet matkasi Pikku-Syöt-
teelle. Suurin osa lasketteli 
joko omilla tai vuokratuilla 
välineillä. 

-Milloinkas on se ”kepu-
lireissu”, oli jo kyselty. To-

Tämän vuoden iiläisten nuorten lasketteluretkelle osallistui 74 henkeä. Matkaa tehtiin kah-
della Hekkasen bussilla. 

Matkalaiset ovat päässeet laskettelurinteille tai hiihtola-
duille, jonka jälkeen retken puuhaimiset Minna Paakkola 
(vierellä Wilma 9v) ja Jaakko Höyhtyä (vierellä tytär Marja 
12v). pääsevät itsekin kokemaan laskettelun riemua.

Pikku-Syötteen rinnepääl-
likkö Jorma Tenhunen ker-
toi useista alueen ja rintei-
den uudistuksista. 

Kuivaniemen yläasteen oppilas Linnea Hyry Hyrynojalta 
kertoi lasketteluretken olevan yksi talven kohokohdista ja 
hän on osallistunut retkelle useana vuonna. Lasketteluvä-
lineiden luovutus sujui kausityöntekijä Kimmo Laineen toi-
mesta. 

Uusinta uutta ovat nykyaikaiset ensiapuahkiot, joilla voi-
daan tarvittaessa siirtää ensiapua tarvitseva potilas nope-
asti ja turvallisesti saamaan hoitoa. 

della tätä retkeä odotetaan 
ja mukava tällainen on joka 
talvi järjestää, tuumaili Jaak-
ko Höyhtyä. 

Paluu kotimatkalle oli il-
lan suussa, hienon lähellä 

nolla- asteen ilmalla toteutu-
neen reippaan ulkoilun jäl-
keen. 

Heimo Turunen

Viime viikon torstaina sy-
tytettiin kynttilät Sarakylän 
sankaripatsaalle Talviso-
dan päättymisen 80 vuoden 
merkeissä. 

tomerkeille kynttilöiden 
sytyttäminen. HT
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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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

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.

pUdasjärvEn HaUTaUsTOimisTO 
ja KUKKa Ky, piHLaja 
Toritie 1, 93100 pudasjärvi
p. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

LEMMIKKIELÄIMIÄ

PUDASTORI

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
siuruainen

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € 
+ alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoi-
tykset 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 osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

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. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

Yli 1000 kilometrin hiihtosaavutus

Sotkajärven Vedon vuorokauden mittaiseen tonnihiihtoon lauantai-sunnuntaina 7.-8.3. osallistui 63 hiihtäjää. Lapsia oli 
mukana ilahduttavan paljon. Kilometrejä saatiin lauantaista sunnuntaihin kokoon 1197,5 kilometriä. Tonnitavoite täyttyi 
siis komeasti. Kuvassa joukko tonnihiihtoon osallistuneita. Kuva: Mirja Laakkonen.

Myydään karjalankarhukoiran 
pentuja. Eläinlääkärin tarkista-
mia. Luovutus heti. P. 0400 179 
270.

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

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:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

OSTETAAN

Kurenalta keskustan alueelta 
uudehko omakotitalo kool-
taan noin 100 m2, p. 0400 952 
144.
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Maaliskuun kesselikirje
Kun Olga oli pieni tyttö, hän jostain syystä oli lastenkodissa. 
Vierailemme edelleenkin tuossa lastenkodissa säännöllisesti. 
Henkilökunta on tullut hyvin tutuksi. Teemme ajoittain yhteis-
työtä, kun autamme joskus samoja perheitä. Kuulin, että tämä 
Olga-tyttö oli ottanut rahaa työntekijöiden laukuista. Natalia 
pyysi minua, että voisitko puhua Olgalle. Kutsuimme tytön las-
tenkodin keittiöön. Viehättävä pikkuneiti tuli. En moittinut hän-
tä varastamisesta tai muustakaan. Kerroin hänelle, että sinä voit 
valita kahden eri tien väliltä, jolla kulkea. Jos valitset huonom-
man tien, niin elämä varmasti menee huonosti. Jos valitset toi-
sella tavalla, niin elämäsi voi tulla hyväksi. Ei kai siinä muuta 
sanottavaa ollutkaan. Vaikeahan se on puhua, kun en tuntenut 
hänen kotiolojaan tms. Mutta elämä jatkui. Joskus näin Olgaa 
hänen kotikylässään. Myöhemmin kuulin, että hän oli löytänyt 
miehen nuorella iällään. Saanut lapsenkin ja asuivat nyt kau-
pungissa. Jossain vaiheessa tapasimme kadulla, kun hän työn-
si vaunuja ystäviensä kanssa. Annoin Kesselin puolesta synny-
tyslahjan. Myöhemmin vein hänen pikkuiselleen vaatetta. Oli 
ilo huomata, että elämä oli oikeilla raiteilla. Viime kuussa, kun 
vein taas kerran heidän lapsilleen vaatetta, sainkin kutsun häi-
hin. Wau! Ajattelin, että pakkohan se on järjestellä asiat niin, 
että pääsen mukaan. Häissä oli mukana Kati ja Pauli Lapinlah-
delta, jotka olivat auttaneet sulhasta, kun tämä oli pieni poika. 
Hän ja velipoika näkivät, kun isä tappoi raa’asti heidän äitinsä. 
Koskettava puhe oli Katilta ja sulhanen itki. Niin morsian kuin 
sulhanen olivat saaneet tukea suomalaisilta. Muuten elämä olisi 
mennyt huonompaan suuntaan. Auttaminen kannatti. Ole sinä-
kin mukana! Tee elämälläsi jotain merkityksellistä.

Viktor-pojan elämää varjostaa äidin puute. Äiti kuoli viinaan. 
Olemme auttaneet Viktoria melkein pienestä pitäen, useiden 
vuosien ajan. Onneksi Essi-ystävämme otti hänet ystävälapsek-
seen. Essi ja Jarkko ovat käyneetkin Viktorin kodissa. Silloin oli 
siistiä. Mutta näin arkena koti voisi olla siistimpikin. Isäpuoli vä-
hemmän siivoilee. On tekniikan mies. Osaa korjata vaikka mitä. 
Toivottavasti meidän ystävyys voisi kantaa Viktoria elämässä 
hyvään suuntaan. Opastuisi, saisi ammatin ja perustaisi perheen. 

Monia kymmeniä lapsia olemme vuosien varrella auttaneet. 
Muistuu mieleen eräs nuori Sergei, jonka elämä meni niin raiteil-
taan, että piti kuolla viinan yliannostukseen. Äitikin oli silloin niin 
humalassa, että ei voinut järjestää hautajaisia. Pikkusisko pesi lat-
tiat ja laittoi huoneen siistiksi, että arkku saatettiin tuoda sisälle. 
Se onkin suurin ihme, että tämä Veera on edelleen kunnon nainen. 
On perhe. Ei juo. Ei polta. Aina se elämä ei mene niin kuin van-
hemmilla. Voi valita toisen tien. Vähän aikaa sitten olin Veeran koti-
kylässä. Ajoin sivutietä kaupan pihaan. Käveli pari pikkutyttöä vas-
taan. Heilutin kättä. 

–Ehkä he ovat tuttuja, ajattelin. 
Pysäköin auton. Kohta tytöt juoksivat luokseni. 
– Hei, sinähän olet Sonja. 
Nostin hennon tytön syliini ja iloitsimme näkemisestä. Toinen 

tyttö oli vieraampi, mutta kohta tiesin hänenkin nimen. Annoin ty-
töille lahjaksi Nestorin salaisuus -kirjat. Sonja on Veeran tyttö. Elä-
mä jatkuu. Tytöt olivat menossa tervehtimään Dominikan mum-

moa.

Ape Nieminen, 
puheenjohtaja 

Joskus kiitetään harvinaisilla antimilla. Hirven kieltä kei-
tettynä ja paistettuna.

Kelohonkainen mökki nousemassa Luusalmen rivieralle. 
Keski-Kuitin rannalla on pitkä biitsi.

Ulko-ovi hieman falskaa. 
Sisällä on kuitenkin läm-
mintä. Tsaijuakin tarjottiin.

Jäsenmaksut 
v. 2020 toivotaan tilille 

FI33 5360 0420 0467 01 
Pudasjärven Op. 

Henkilöjäsenyys on 10 €, 
perhe 20 €, yritykset 50 €. 

Kiitos teille, 
jotka laitatte lahjoituksia 

Kesselin tilille omatoimisesti! 

Pudasjärven Taksiautoilijat tiedottavat, että taksit palvelevat korona-
poikkeustilan aikana normaalisti. Poikkeustilanteessa autoilijoille on 
tullut ohjeita mm. Kelalta sekä taksiliitolta. Jokaisen kyydin jälkeen auto 
puhdistetaan, joten asiakkaalla on taksikyydillä turvallinen tapa liikkua, 
koska kyydissä ei ole suurta ihmismäärää. Turvallisesti käy mm. kaup-
pa-asioinnit. Virusta kantavia asiakkaita ei kuljeteta, asia jos on tiedossa.

Kela on antanut ohjeet, että usean asiakkaan matkoja ei yhdistetä 
eli jokainen asiakas kuljetetaan yksiöllisesti. Tämä sääntö on voimassa 

toistaiseksi, kunnes tulee uusia ohjeita.
OYS:ssa alkaa huhtikuun alussa ramppityöt. Pienentyneiden parkki-

tilojen vuoksi kuljettajalla ei ole mahdollista saattaa asiakasta osastolle. 
Näin saattajaa tarvitsevalla asiakkaalla tulee olla oma saattaja mukana. 
Tämä koskee yksityistalouksista sekä hoitolaitoksista lähteviä kuljetuk-
sia.

Vielä mainittakoon, että terveydenhuolto tekee kuljetustilauksia 
vain, jos asiakkaalla ei ole virustartuntavaaraa.

Pudasjärven taksiautoilijat tiedottaa

"

1,25 € / puh + 1,00 € / min + pvm

pUdasjärvEn 
TaKsiasEma

0100 84 250

Kaupunginhallituksen jäsenet Mirka Väyrynen ja Tuula Kuukasjär-
vi ovat lähettäneet Migrille, kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja 
johtaville viranhaltijoille oman näkemyksensä kaupunginhallituksen 
kokouksen 10.3. 85 pykälän päätöksestä lausunnon antamisesta Pu-
dasjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta. 

Päätöksen itseoikaisu: Pudasjärven kaupunginhallituksen ko-
kous 10.3.2020 § 85 oikaisuvaatimus/Lausunto Pudasjärven vas-
taanottokeskuksen lakkauttamisesta.

Kaupunginhallituksen kokouksen 10.3.2020 päätös § 85 on teh-
ty virheellisessä järjestyksessä, koska oikaisuvaatimuksen laatineet 
henkilöt (Kuukasjärvi ja Väyrynen) ovat osallistuneet itse laatiman-
sa oikaisuvaatimuksen käsittelyyn (osallisuusjäävi).

Hallintolain § 28.1 mukaan virkamies on esteellinen, mikäli hän 

tai hänen läheisensä on asianosainen (osallisuus- eli asianosaisjäävi). 
Kokouksessa asian (§ 85) käsittelyn alussa jääviyskysymys Kuukas-
järven ja Väyrysen osalta nostettiin esiin, jossa hallitus totesi, ettei 
Kuukasjärveä ja Väyrystä nähty asiaan esteellisinä. 

Myöhemmin (15.3.2020) allekirjoittaneille selvisi, että hallinto-
lain § 29 todetaan esteellisyydestä seuraavaa (eritoten alleviivat-
tu osuus): ”Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. 
Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä 
päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös 
muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa 
osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toi-
mielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole 
ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.” Pu-

dasjärven kaupunginhallitus on 9 jäseninen, joten kahden poissa-
olo asian käsittelyn aikana ei olisi vaikuttanut kokouksen päätös-
valtaisuuteen.

Yllä mainituin perustein kaupunginhallituksen tulee hallintolain 
§ 50.3:n mukaisesti poistaa virheellinen päätös menettelyvirheen 
vuoksi ja ratkaista asia itseoikaisuna uudestaan.

Näin ollen alkuperäinen asia, kaupunginhallituksen kokouksessa 
25.2.2020 käsitelty asia § 64 lausunto Pudasjärven vastaanottokes-
kuksesta (Migrille), ei ole loppuun käsitelty.

Tiedoksi: Pudasjärven kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, hal-
lintojohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, Migri.

Tuula Kuukasjärvi, Mirka Väyrynen

Kuukasjärveltä ja Väyryseltä oikaisuvaatimus

LC Pudasjärvellä 55-vuotisjuhlavuosi
LC Pudasjärvellä täyttyy 
tänä vuonna 55 vuotta klu-
bin perustamisesta. Juhla oli 
suunniteltu järjestettäväk-
si lauantaina 21.3. hotelli-ra-
vintola Kurenkoskessa. Ko-
ronaviruksen vuoksi juhla 
siirrettiin pidettäväksi ensi 
syksynä. Osa juhlassa tarkoi-
tetuista lahjoituksista luovu-
tetaan kuitenkin jo tämän 
kevättalven kuluessa muun 
muassa viime loppusyksyn 
hirviarpajaisten tuotto Pu-
dasjärven Sotaveteraaneil-
le ja Sotainvalidien Veljeslii-
tolle. 

Juhlaan valmistautumi-

LC Pudasjärven jäsenet toteuttivat 11.3. onnistuneen ritari-
kilven ryöstöretken Ylitorniolle. 

LC Ylitornion varapresidentti Juhani Juvonen ja sihteeri 
Esa Hakala luovuttamassa ritarikilpeä Pudasjärven klubin 
ryöstöretken vetäjille Katri ja Ilpo Virtaselle. 

sen merkeissä leijonat te-
kivät keskiviikkona 11.3. 
ritarikilven ryöstöretken Yli-
torniolle. Ritarikilven ryös-
tö on LC Lapinpiirin alueella 
suosittu klubien yhteyden-
pitämisen muoto. Pudasjär-
viset otettiin LC Ylitornion 
ja LC Aavasaksan klubien 
kokoontumisessa sydämel-
lisesti tervetulleeksi. Kilpi 
oli LC Aavasaksan klubilla 
ja sitä olivat tavoittelemas-
sa myös leijonat Ylitorni-
on klubista ja Tervolan klu-
bista. Kahdeksan hengen 
osallistujajoukko ja 250 ki-
lometrin matka Pudasjär-

veltä toivat 2000 pistettä, 
joka riitti ylivoimaisesti kil-
ven matkaamiseen Pudas-
järvelle. Tarkoitus oli, että 
kilpi lisätykötarpeineen oli-
si ollut Pudasjärvellä juh-

lassa mukana. Koska juhla 
on vasta syksyllä, kilpi eh-
tii todennäköisesti matkata 
jo useaankin klubiin Lapin 
alueella. Muun muassa Ter-
volan leijonat merkkailivat 

jo almanakkaan Pudasjär-
ven klubikokousten päivä-
määriä tulevaa ryöstöretkeä 
varten. Eli pitääköhän syk-
syllä sitten järjestää ennen 

55-vuotisjuhlaa uusi ryöstö-
retki jonnekin Lapin alueen 
klubiin. Sen näyttää tulevai-
suus. HT
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKITaksi-, inva- ja paarikuljetukset
puh. 0400 244 195, rytinki, pudasjärvi

Taksi piipponen Oy

syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

sievin rauhanyhdistyksen 
myyjäisET lauantaille 21.3.

pudasjärven rauhanyhdistyksellä 

On pErUTTU 
koronavirus epidemian vuoksi.

Sievin rauhanyhdistys ry

Koronaviruksen leviämisen 
hillitsemiseksi on Koskenhovin 
bingot peruttu toistaiseksi.

Näin kannamme osaltamme huolta ihmisten terveydestä ja 
turvallisuudesta. Seuraa jatkossa bingon ilmoittelua. 

Lisätietoja Arto Liekola, puh. 040 930 5026. 
Pudasjärven Nuorisoseura ry ja Pudasjärven Näyttämö ry

Pintamon Kyläseura 
Peruuttaa tanssit ja 

muut yleisötaPahtumat 
13.3. alKaen toistaiseKsi 
Korona-viruKsen taKia. 

Pintamon kyläseura

Kansalaisopisto on perunut kylätalolla 
pidettävät piirit ainakin 27.3. saakka.

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti 
riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden 

suojelemiseksi, 24.3.2020 päivälle koolle kutsuttu
yHdisTyKsEn KEväTKOKOUs

siirretään pidettäväksi myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.

Johtokunta
pUdasjärvEn vanHUsEnTaLOyHdisTys ry

Pudasjärven syöpäosaston  
KOKOUKsET On 
pErUTTU TOisTaisEKsi 
KOrOnavirUKsEn TaKia

Pudasjärven syöpäosasto

Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston
KEväTKOKOUs 

(22.3.) pErUTaan. 
Haluamme osaltamme rajoittaa 

koronaviruksen mahdollista leviämistä.

Korentojärven Kalaveden 
Osakaskunta

su 22.3. ilmoitettu Osakaskunnan 
vUOsiKOKOUs pErUTaan 

ja pidetään myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana.

Hoitokunta

pudasjärven kehitysvammaisten 
tukiyhdistyksen    

yLEinEn KOKOUs On pErUTTU
maanantaina 23.3.2020.
Kokous siirretään pidettäväksi myöhemmin 

ilmoitettavana ajankohtana. 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Korona epidemiasta 
johtuen emme pidä 
mitään tilaisuuksia 
toistaiseksi. 

Voimia ja siunausta kaikille tähän 
poikkeukselliseen aikaan.

Aittojärven koululla 
 la 21.3.2020 klo 11.00-13.00

Ilmoittautumiset alkaa klo 10.00.
Sarjat aikuiset ja lapset.

Perinteiset, leikkimieliset

PILKKIKILPAILUT

Tervetuloa! Aittojärven kyläseura ry

Myynnissä: hernekeittoa, kahvia, 
teetä, mehua, pullaa, arpoja.

pErUTTU

jongun vesialueen osakaskunnan 
säänTÖmääräinEn vUOsiKOKOUs 

La 28.3.2020 klo 13.00 on peruutettu  
valtioneuvoston tekemän yli 10 henkilöä  

koskevien kokoontumisten kieltämisen vuoksi.
Uusi kokousaika ilmoitetaan kun tilanne kokoukset sallii.

PUDASJARVI.FI

TIEDOTE KUNTALAISILLE 
LISÄTOIMENPITEISTÄ KORO-
NAVIRUSTILANTEEN HOITA-
MISEKSI
Tällä hetkellä tilanne koronaviruksen suhteen Pu-
dasjärvellä on rauhallinen. Todennäköistä kuitenkin 
on, että tartuntoja tulee ilmenemään myös Pudas-
järvellä. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että 
viruksen leviämistä hillitään käytettävissä olevin 
tarkoituksenmukaisin toimin ja erityisesti suojel-
laan riskiryhmiin kuuluvia kuntalaisia.

1. Koulut suljetaan 18.3. - 13.4.2020
Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esi-
opetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiope-
tus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät 
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. 
Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen 
päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tar-
vitseville.

2. Päivähoito ja päiväkotien toiminta jatkuu nor-
maalisti
Jos lapsella on flunssan oireita, ei lapsen tule men-
nä päiväkotiin tai kouluun.

3. Lukio
Lukiokoulutus järjestetään mahdollisimman laajalti 
vaihtoehtoisilla tavoilla

4. Ylioppilastutkinto etenee tiivistetyssä aikataulussa

5. Kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty

6. Muut tilat, jotka suljetaan: 
kirjasto, kirjastoauto, kaupungin kiinteistöissä si-
jaitsevat harrastustilat, Virkistysuimala Puikkari ja 
sen kuntosali, Tuomas Sammelvuo -sali, nuorisoti-
lat, järjestöjen kokoontumistilat kaupungintalolla ja 
Hirsikampuksella, vanhusten päivätoiminta, kun-
touttava työtoiminta, työkeskukset

7. Vierailut Oulunkaaren palveluyksiköihin kielle-
tään

8. Valtuustoseminaarit ja valiokuntien kokoukset on 
peruttu 30.4.2020 saakka

9. Yli 70 vuotiaat velvoitetaan välttämään tapaami-
sia ja vierailuja kasvokkain
Yhteydenpito hoidetaan mielellään puhelimitse ja 
etänä.

10. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen 
henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta 
oleilua yleisillä paikoilla
Tämä ei kuitenkaan koske normaalia kaupassa 
käyntiä, asiointia apteekissa tai toimia, joilla yksilö 
turvaa omaa hyvinvointiaan.

MITEN KORONAVIRUS TARTTUU?
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartunta-
na, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa vi-
rukset eivät säily. On mahdollista, että virus tarttuu 
myös kosketuksen kautta.  Koronavirukset eivät 
kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevis-
sa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtu-
via tartuntoja ei ole todettu. Taudin itämisajaksi on 
arvioitu 2–12 päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää. 
(lähde: THL)
Viimeisimmät uutiset ja päivitetyt tiedot koronavi-
ruksesta saat aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen, THL:n sivuilta: www.thl.fi.

Honkavaaran metsästysseura ry:n 
TaLviKOKOUs

la 21.3.2020 klo 14.00 perutaan valtioneuvoston 
tekemän yli 10 henkilöä koskevan 

kokoontumiskiellon vuoksi.
Uusi kokousaika ilmoitetaan myöhemmin. Hallitus 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma-Ti  klo 14.00-20.00 •Ke klo 14.00-01.00 •  
To klo 14.00-20.00 • Pe-La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Avoinna:

KARAOKE  jA 
WINTTI

Perjantaina 20.3.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Lauantaina 21.3.

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

KARAOKE  
jA WINTTI

Lippu 3 € sis. ep.

EFES 0.5 l 
6.50 €.

Tarjous-
shotteja!

Perinteinen Veteraanikeräys oli tarkoitus toteuttaa Pudasjär-
vellä tiistaina 24.3. Kerääjiksi oli tulossa Kainuun prikaatin va-
rusmiehiä. Puolustusvoimat kuitenkin perui keräyksen korona-
viruksen vuoksi. Keräsysvastaava Eero Ahonen kertoi, että 
valmisteluja oli tehty yhdessä Sotaveteraanien ja Sotainvalidien 
kanssa, mutta tällä kertaa keräys jäi toteutumatta.

Veteraanikeräys  
jäi toteutumatta

Valtioneuvosto julkisti maanantaina 16.3.2020 listan toi-
menpiteitä, joilla pyritään hidastamaan koronavirustar-
tuntojen leviämistä Suomessa. Pudasjärven Osuuspankin 
tehtävänä on taata kaikissa olosuhteissa asiakkaiden ja hen-
kilökunnan turvallisuus, joten noudatamme Suomen halli-
tuksen antamia linjauksia, jotta toimenpiteiden taustalla ole-
vat tavoitteet toteutuvat.

Rajoitamme 18.3.2020-13.4.2020 välisenä aikana kont-
torissa asioivan asiakasmäärän kerrallaan 10 henkeen.

Käteispalvelumme ovat käytettävissä maanantaina, keski-
viikkona ja perjantaina klo 9–11. Muina aikoina kassapalve-
lumme toimivat normaalisti ilman käteispalvelua: maanan-
taina, keskiviikkona ja perjantaina klo 11–16 sekä tiistaina ja 
torstaina klo 9-16. Rajoituksella pyrimme takaamaan kaikki-
en asiakkaiden palvelut kaikissa kanavissa.

Seuraamme viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjei-
ta, joiden perusteella teemme tarvittaessa muutoksia palve-
luihimme ja aukioloaikoihimme.

Koronaviruksen vaikutukset 
OP Pudasjärven palveluihin
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Tiedote valmiuslain vaikutuksista
Oulunkaaren toimintaan 17.3.2020

Valtioneuvosto on päättänyt uusista toimenpiteistä koronavi-
ruksen torjunnassa. Oulunkaaren alueella ei olla toistaiseksi 
epidemia- eikä pandemiavaiheessa. Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirissä koronavirustartuntoja on todettu 27 ja 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi.

Oulunkaaren alueella tartuntoja ei ole todettu.

Oulunkaarella valtioneuvoston linjausten pohjalta teh-
dyt toimenpiteet tulevat voimaan heti ja ne näkyvät toi-
minnassamme seuraavasti:
1.  Ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja 

vuodeosastoilla kielletään. Tapauskohtaisesti kuitenkin 
arvioidaan kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat lä-
heiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Mikäli haluat 
vierailla yksiköissä, ota puhelimitse yhteyttä henkilökun-
taan.

2. Kaikki työ- ja päivätoiminta keskeytetään. Asiakkaiden 
palvelutarve kartoitetaan ja palvelut järjestetään yksilöl-
lisesti.

3.  Sosiaalitoimisto on avoinna normaalisti, mutta yhteyden-
pito pyritään hoitamaan puhelimitse ja Omahoito-palvelun 
kautta. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti 
ensisijaisesti Omahoidossa. Hakemusten käsittelyssä voi 
olla viivettä. Sovitut tapaamisajat ovat voimassa, mutta 
infektio-oireista kärsiviä pyydetään varaamaan uusi aika. 
Sosiaali- ja perhepalveluihin liittyvissä asioissa voi olla 
yhteydessä palveluohjauksen numeroon: 08 5875 5010.

4.  Mikäli sinulla on varattu kiireetön aika terveydenhuoltoon 
ja sinulla on infektio-oireita, on aika siirrettävä myöhem-
pään ajankohtaan. Peruutuksen voi tehdä Oulunkaaren 
Omahoitopalvelussa tai soittamalla ajanvarausnume-
roon.

Valtioneuvosto teki linjauksen myös yli 70-vuotiaiden liikku-
misesta: yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kon-
takteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan 
(karanteenia vastaavat olosuhteet). Toimintaohjeen mukaan 
Oulunkaari kehottaa yli 70-vuotiaita noudattamaan erityistä 
varovaisuutta esimerkiksi kauppa-asioinneissa. Myös ryh-
missä oleskelua on syytä välttää. Asiointiapua kannattaa 
pyytää rohkeasti sukulaisilta ja tutuilta. Lisätietoja antavat 
kunnalliset vanhuspalveluiden palveluohjaajat. Sosiaalihuol-
to- ja vammaispalvelulain perusteella myönnetyt palvelut 
ovat edelleen voimassa ja niitä saa käyttää.

Mitä tehdä, jos epäilee saaneensa  
koronavirusinfektion?
Jos epäilee saaneensa koronavirusinfektion, tilanteessa ei 
ole kiire ja on tärkeää toimia harkitusti.

Terveyskeskukseen ei kannata lähteä, vaan välttää yli-
määräistä liikkumista ja kontakteja. Ensimmäinen yhteyden-
otto tulee virka-aikana tehdä puhelimitse Oulunkaaren terve-
ysasemille. Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot alueellisiin 
neuvontanumeroihin, joissa arvioidaan jatkotoimenpiteet.

Alueellinen neuvontanumero on Iin, Pudasjärven, Utajär-
ven ja Vaalan osalta OSYP:n (Oulun seudun yhteispäivys-
tys) numero 08 315 2655. Simon osalta neuvontanumero on 
040 825 1072. Numerot palvelevat ympärivuorokautisesti.

Koronavirusinfektio voi tulla kyseeseen, jos kaksi kritee-
riä täyttyy: jos henkilö on ollut epidemiaalueilla tai lähikon-
taktissa varmennetun koronavirustartunnan saaneen henki-
lön kanssa. Lisäksi henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion 
oireita, kuten kuume, yskä tai hengenahdistus. Oireet alka-
vat noin 14 vuorokauden sisällä altistumisesta.

Rauhallinen ja harkittu toiminta on tärkeää
Valmiuslain voimaan tulo on monella tavalla poikkeuksell 
nen asia ja se vaikuttaa laajasti ihmisten toimintaan. Tilanne 
aiheuttaa epävarmuutta ja saattaa myös pelottaa. Onkin tär-
keää muistaa toimia rauhallisesti ja harkitusti. Asiasta kan-
nattaa myös keskustella läheisten, ystävien ja
tuttavien kanssa. Oulunkaarella tilanteeseen valmistaudu-
taan monilla tavoin ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset 
ovat valmiina asiakkaiden hoitamiseen ja palvelujen tuotta-
miseen. Kaikista pidetään huolta.

”Aika on todella poikkeuksellinen ja ihmisillä on tässä ti-
lanteessa paljon huolia omaan ja läheisten terveyteen sekä 
arjen sujuvuuteen liittyen. On tärkeää tietää, että viranomai-
set valmistautuvat tilanteeseen ja kuntalaisten parhaaksi toi-
mitaan koko ajan tiiviissä yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
Meillä on hyvät valmiudet selvitä tästäkin tilanteesta”, sanoo 
Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja
Leena Pimperi-Koivisto.

”On tärkeää toimia rauhallisesti ja harkitusti, sillä tällä het-
kellä on liikkeellä monia eri hengitystieinfektioita aiheuttavia 
viruksia. Kun ehkäisemme niiden leviämistä, suojaamme 
samalla vanhuksia ja riskiryhmiä. Jos on flunssainen, omaa 
tilannetta kannattaa seurata rauhassa kotona.
Esimerkiksi koronavirus aiheuttaa valtaosalle tartunnan saa-
neista vain lieviä hengitystie-infektion oireita, jolloin infektion 
voi sairastaa kotona”, jatkaa Oulunkaaren johtava lääkäri, 
ylilääkäri Tuula Saukkonen.

Koronavirukselta voi suojautua kuten  
muiltakin hengitystieinfektioilta
Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimal-
la käsi- ja yskimishygieniasta. Esimerkiksi tavallinen 
flunssa sekä influenssan, RS-viruksen ja hinkuyskän 
kaltaiset taudit tarttuvat yskiessä ja aivastaessa hengi-
tystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. Kä-
det kannattaakin pestä aina:

●  kun tulet ulkoa sisään
●  ennen ruoan laittoa ja ruokailua
●  wc-käynnin jälkeen
●  niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen
●  kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen 

henkilö

Lisäksi kannattaa käyttää kertakäyttöisiä käsipapereita tai 
henkilökohtaisia pyyhkeitä sekä suojata suunsa ja nenänsä 
kertakäyttönenäliinalla, kun yskii tai aivastaa.

Viimeisimmät uutiset ja päivitetyt tiedot koronaviruk-
sesta saat aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
THL:n sivuilta: www.thl.fi. 

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu pe 24.11.2017 
henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

Kuulostaa sanahirviöltä tuo sana palkkatukityö. On siinäkin var-
maan joku sanaseppo ollut mielissään, kun on tommosenkin sa-
nan keksinyt.

Elämäni aikana on kyllä tullut tutuksi palkkatyö, eli vastineek-
si siitä, että käyt töissä, saat sovitun määrän euroja tilille joka kuu-
kausi. Jep, toimii.

Mutta mitä sitten kun syystä tai toisesta et enää olekaan sii-
nä taatun leivän ääressä? Elämäntilanteet muuttuu, paikkakunnat 
vaihtuu ja oletkin uuden edessä? Tulee vastaan jossain vaiheessa 
sana palkkatukityö.

Mitä? Sinulle vihdoinkin kaiken postin odottelun jälkeen tulee 
kirje ja pyyntö ottaa yhteyttä työnantajaan, ja sinä kun mielestä-
si olit aktiivinen työnhakija, kun eihän sinua ollut edes Sipilän leik-
kuri kohdannut.

Tunnet itsesi toisen luokan kansalaiseksi, joka on pakotettu 
menemään palkkatukityöhön tai ainakin ottamaan yhteyttä sitä 
tarjoavaan yritykseen/yhteisöön.

No jospa ajattelisit positiivisesti, eikä se olisikaan pakkopul-
laa jokapäiväisen postin odottelun sijaan. Voisiko se tarjota jotain 
muuta?

Itse sain tätä kautta mahtavan tilaisuuden tutustua uusiin ihmi-
siin, tietää enemmän kotiseudustani kuin koskaan sitä olisin tehnyt 
odottamalla postia kotona.

En koskaan aiemmin olisi kuvitellut olevani kankuri, enkä muis-
telemassa niitä aikoja, kun isät/isoisät sotaan lähti, mitä tapahtui 
sinä aikana ja sen jälkeen.

Olisinko koskaan kuvitellut tietäväni, milloin on rospuutto tai 
koska tie Korpiselta poispäin rakennettiin. No, en todellakaan. Pu-
humattakaan siitä, kun uskaltauduin mukaan näyttelemään kesä-
juhlaan, siinäpä ei riemulla rajaa.

Kuljettuani kotiapuna tunsin ilon sydämessä mennessäni aa-
mulla auttamaan vanhaa rouvaa, toivottelin huomenet ja näin rie-
mun hänen silmissään, ”En ole yksin, kiva kun tulit”. Hänen kans-
saan sain jakaa niin muistot, surut, ilot - molemminpuolisesti. 
Olemme ystävät.

Palkkatukityö ei siis todellakaan ole pakkopulla vaan mahdolli-
suus auttaa toisia ja saada elämään sisältöä.

Tätä kautta olen myös saanut ohjeistuksen tulevaan, opinnot 
odottavat. Saitte minut tämän vuoden aikana uskomaan, että elä-
mässä on vielä muutakin kuin sitä pakkopullaa.

Kiitos Korpisen kyläseura, erityiskiitos Liisa Törmänen, Nuor-
ten Ystävät - kiitos Sari Pietilä, Anni-Inkeri Törmänen, teette mah-
tavaa työtä!

Sari Honkanen

Palkkatukityö – pakkopullaa 
vai mahdollisuus

KUUsamOn isOa mUiKKUa, 
myÖs pEraTTUna
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Jari Keskiaho 040 516 0430, Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, Puh. (08) 822 007

 Ennakkokauppa 
käynnissä liikkEEssämmE! 

Hyviä raHoitustarjouksia!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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JATKUU!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

meiltä myös veikkauspalvelut!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

VUOKRATTAVANA Sarakylässä rivitalosta 
YKSIÖ ja KAKSIO. Heti vapaa!

kaikki  
tuotteet 

huom! huom! huom!
muistakaa käyttää lahjakorttinne ke 25.3.2020 mennessä!

-20%
(Alennus ei koske VeikkAuksen tuotteitA, tupAkkAtuotteitA, juomiA eikä elintArVikkeitA)

alennus voimassa to-ke 19.-25.3.2020

jatkamme huippu suosittua:


