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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kansalaisopiston kevät-
näyttely ensimmäistä 

kertaa netissä s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 16.4.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Soita
08 2377 9501

Kisan säännöt: 
vesivek.fi

Kaikki voittaa,
yksi voittaa katon! 
Pyydä tarjous ja voita ilmainen kattoremontti.

KUTSUJOUKKOLIIKENNE
Koronavirusepidemian aikana 

KESKIvIIKKOISIN
Syöte-Iinattijärvi-Pintamo-Pudasjärvi

Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.
Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä

Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.
P. 0400 158 258

Liikennöinnin järjestää Iso-Syötteen Taksimatkat Oy ja 
STP liikenne Oy sekä Pudasjärven kaupunki

Koillismaan Energiapalvelu Oy

Ostamme
JATKUVASTI 

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

harvennus- ja 
energiapuuleimikoita.

Tuotantomäärien 
lisääntyessä

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 26.4.2020 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. 

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

395
AMME-/SUIHKUTERMOSTAATTI 
ORAS OPTIMA 7140 JP

20-.
Termostaattinen Oras Optima 
-suihkuhana, jossa juoksuputki 
ja Easy Grip -kahvat. Kahvassa 
helppokäyttöinen vaihdin ja 
lämmönsäädin. EcoFlow-vir-
taamasäädin. Hanassa roska-
siivilät ja yksisuuntaventtiilit.

PALOVAROITIN OPAL SAVU/PALOHÄLYTIN 
VALOKENNOLLA
Opal savu- ja palovaroitin 
reagoi nopeasti tulipaloon. 
Palovaroittimen säännöllinen 
valomerkki ilmoittaa toimin-
tavalmiuden. Laitteessa on 
testipainike ja alhaisen paris-
totehon ilmoitustoiminto.

PLUSSA-TARJOUS

164-.
Tarjoukset voimassa 25.4. asti.

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

PALVELEMME:
ma-to 10-21, 

pe 10-24, 
la 10-24, su 12-21

HUOM!

KOTIRUOKAA 
ENNAKKOTILAUKsEsTA
Valmistamme listan mukaisesti kotiruokaa, 

tilaukset ennakkoon edellisenä arkipäivänä ja 
nouto klo 10.30-12.00. Annoksen hinta 9,90 

sisältää myös salaatin ja juoman.

Ma 20.4.  Havajinleike, ranskalaisilla tai lohkoperunoilla,   
 marjakiisseli.
ti 21.4.  Broilerin filee currykastikkeessa, riisi,  
 persikkarahka.
Ke 22.4.  Grillipihvi, ranskalaisilla tai lohkoperunoilla,   
 suklaamousse.
To 23.4.  Savuporokiusaus, hedelmärahka.
Pe 24.4.  Pariloitu lohi, perunamuusi, aprikoosikiisseli.

Valmistamme ruokamme laktoosittomana ja gluteenittomana.
Huom! vain kotipakettiin!

RUUDUN TAKAA 
Taidonnäytteitä ja tunnelmia  

Pudasjärven kansalaisopistolta 
Kansalaisopiston perinteinen kevätnäyttely nyt 

vähemmän perinteisena virtuaalinäyttelynä  
osoitteessa:

pudasjarvi.fi/ruuduntakaa

KANSALAISOPISTO
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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:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
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

Vuoden kiertokulussa pääsiäinen edustaa kääntymistä talven pi-
meydestä kohti kevättä, uutta syntymää ja valoa. Tänä vuonna 
pääsiäisen tuoma hengähdystauko on ollut monelle meistä tar-
peen. Viesti valon voitosta ja kevään synnystä ovat tervetulleita 
poikkeusolojen keskelle. Ne antavat toivoa ja valavat uskoa: täs-
täkin selvitään.

Pääsiäistä edeltäneet päivät olivat vilkkaita niin eduskunnassa 
kuin valtioneuvostossa. Hallitus kokoontui kevään kehysriiheen, 
mutta tavallisista oloista poiketen kehyksen lisäksi päätimme sa-
malla myös historiallisen suuresta lisätalousarviosta. Nyt tehdyil-
lä päätöksillä panostamme ihmisten terveyteen, toimeentuloon, 
kuntien tilanteen parantamiseen, yritystoimintaan, maaseudun 
yritystoimintaan, kulttuuriin ja liikuntaan. 

Me olemme hallituksessa varautuneet turvaamaan ihmisten 
päivittäistä toimeentuloa tänä vuonna yhteensä noin 1,5 miljar-
dilla eurolla. Etuusmenoissa joustetaan sen mukaan, mikä tarve 
on. Ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Se on hyvinvointival-
tion tehtävä. 

Monessa kodissa on viime viikkoina venytty uskomattomiin 
suorituksiin. Etätyöt yhdessä pienten lasten ja kotikoululaisten 
kanssa saavat riittävätkin neliöt tuntumaan välillä ahtailta. Kun 
kavereita voi nähdä vain rajatuilla tavoilla ja isien ja äitienkin tu-
kiverkot ovat lähinnä sähköisiä, ollaan monissa perheissä joudut-
tu miettimään ja keksimään täysin uudenlaisia tapoja arjen pyö-
rittämiseen. Osalle kyseessä on myös taloudellinen uhraus. Siksi 
riihessä sovittiin alle 10-vuotiaiden lasten kanssa töistä palkat-
ta poissa olevan vanhemman väliaikaisesta tuesta lapsen hoita-
miseen kotona.

Koronakriisi on osunut lujaa monen kunnat talouteen. Tu-
keaksemme kriisin hoidossa ponnistelevia kuntia, olemme hal-
lituksessa päättäneet ensi toimena korvata kuntien vuoden 2020 

verotulojen menetyksiä. Hallitus valmistelee myös toukokuun li-
sätalousarvioesitykseen kuntien tukipaketin, jonka koko on vä-
hintään miljardi euroa. Koronakriisin terveydenhuollolle ja viran-
omaisille aiheuttamat kustannukset korvataan täysimääräisesti. 

Kriisioloissa myös henkinen hyvinvointimme on koitoksella. 
Siksi on tärkeää turvata myös aloja, joilla tuotetaan aineetonta 
yhteistä hyvää. Kriisin vuoksi ahdinkoon joutuneita kulttuurin, lii-
kunnan ja nuorisotyön toimijoita tuetaan yhteensä yli 60 miljoo-
nalla eurolla. 

Koronan aiheuttamat ja nyt toukokuuhun jatketut rajoitus-
toimet näkyvät pyhien vietossa. Suuret sukulounaat jäivät tänä 
pääsiäisenä kokematta, perheiden yhteiset pääsiäismatkat ja –ret-
ket tekemättä. Myös meidän perheessämme jouduttiin juhlimaan 
tänä vuonna eri tavalla kuin mihin olemme tottuneet. Erilaisuu-
destaan huolimatta pääsiäisen pyhät antoivat silti hetken aikaa 
pysähtyä, nauttia perheen ja ystävien läheisyydestä – joskin täl-
lä kertaa modernin teknologian ja puhelimen avustuksella – sekä 
mahdollisuuden ulkoilla ja nauttia auringosta.

Pitenevät päivät lupaavat kevään tuloa ja valon voittoa pime-
ästä. Niin on käynyt ennen, niin käy myös nyt.

Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja, 
eurooppa- ja 
omistajaohjaus-
ministeri, Oulu

Ministerin pääsiäistervehdys Pudasjärvi-lehden lukijoille

Valo voittaa

Jeesus Kristus on Herra
Viimeisten viikkojen aikana olemme saa-
neet totutella siihen, että meidän elä-
määmme on rajoitettu. On suositeltu valt-
tämään sosiaalisia kontekseja ja pysymään 
kotona. Kautta aikojen ihmiset ovat viet-
täneet aikaa kotonaan, joskus pelon takia 
myös lukittujen ovien takana.

Tähän pääsiäisikaan liittyy keskeisesti 
Raamatun kertomus siitä, kuinka opetus-
lapset olivat Jeesuksen kuoleman jälkeen 
vetäytyneet lukittujen ovien taakse. He 
pelkäsivät, kuinka heidän tulee käymään, 
kun Jeesuksen kohtalona oli ollut vangit-
seminen ja kuoleminen ristillä. Opetuslas-
ten hämmästyminen oli suuri, kun Jeesus 
ylösnoustuaan ilmestyi heidän keskelleen.
Tuomas oli poissa ensimmäisestä opetus-
lasten ja Jeesuksen kohtaamisesta. Hän to-
tesikin muille opetuslapsille heidän tapah-
tumasta kertoessaan: »En usko. Jos en itse 
näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä 
sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen 
kylkeensä, minä en usko.» Tämän lausuman 
takia hän varmaan sai lisänimen epäilevä 
Tuomas. Viikon kuluttua Tuomas sai nähdä 
Jeesuksen ja koskettaa hänen haavojaan. 
Tuomas sai nähdä Jeesuksen ja siksi hän 
uskoi. Jeesuksen sanat Tuomakselle kuulu-
vat näin: »Sinä uskot, koska sait nähdä minut. 

Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.» 
Me emme ole voineet olla paikalla 

tuossa kohtaamisessa paikan päällä. Siksi 
me ihmiset löydämme helposti itsestäm-
me tuon epäilevän opetuslapsen. Jeesuk-
sen lupaa, että olemme autuaita uskoes-
samme häneen. Uskon suuruudesta ja 
määrästä Jeesus ei puhu mitään. Raama-
tussa Jeesus toteaa opetuslapsilleen: »To-
tisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsie-
menen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: 
’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi.» Usko-
essamme Jeesuksen ylösnousemukseen 
meidätkin korotetaan autuaiksi. Autuas 
merkitsee pelastettua ja Jumalan yhtey-
dessä olevaa.   

Roomalaiskirjeessä sanotaan: Jos Juma-
la on meidän puolellamme, kuka voi olla mei-
tä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa Poi-
kaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan 
kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän 
ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaik-
kea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan 
valittuja? Jumala - mutta hän julistaa van-
hurskaaksi! Kuka voi tuomita kadotukseen? 
Kristus - mutta hän on kuollut meidän täh-
temme, ja enemmänkin: hänet on herätetty 
kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolel-
la ja rukoilee meidän puolestamme! Mikä voi 

erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tus-
ka tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, 
vaara tai miekka? Mutta kaikissa näissä ah-
dingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka 
on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei 
kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät hen-
kivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tu-
leva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä 
syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Ju-
malan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kris-
tuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

Kristikunnan historiasta löytyy mo-
nia vaikeita aikoja. Ihmiset ovat joutuneet 
kohtaamaan esimerkiksi pelkoa, vainoa 
ja kulkutauteja.Tuo Roomalaiskirjeeseen 
kirjoitettu lupaus antaa meille turvalli-
sen tulevaisuudennäkymän myös tähän 
aikaan. Saamme liittyä ylösnousseen Jee-
suksen todistajien joukkoon ja  tunnustaa 
uskomme alkukirkon käyttämän uskon-
tunnustuksen mukaisesti: Jeesus Kristus 
on Herra.

Keijo Piirainen

Jumalanpalvelukset ja iltakirkot seurakunnan YouTu-
bessa.
Sanajumalanpalvelus su 19.4 kello 10, Timo Liikanen, 
Keijo Piirainen.
Perhekirkko su 26.4. kello 10, Eva-Maria Mustonen, Rau-
ni Juntti, Jukka Jaakkola.
Iltakirkko ke 22.4. kello 19, Eva-Maria Mustonen, Tiina 
Inkeroinen, Keijo Piirainen.
Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse p. 08 882 3100 
ma-pe kello 9-14. Välttämättömän virastossa tapahtuvan 
asioinnin osalta pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä.  
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jot-
ka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2020. Työaika ajoit-
tuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja 
lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. Hakemukset 30.4. men-
nessä sähköpostitse pudasjarvi.srk@evl.fi tai puhelimitse 
08 882 3100 (kello 9-14). Koronavirusepidemia voi vaikut-
taa töiden aloitusaikoihin.
Seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa keskuste-
luja, yksityistä sielunhoitoa ja ehtoollista varten: kirk-
koherra Timo Liikanen 040 820 7223, seurakuntapastori 
Eva-Maria Mustonen 040 595 2037, seurakuntapastori Os-
kari Holmström 040 835 1250.
Diakoniantyö: Yhteydenotot keskusteluihin ja avustusasi-
oihin liittyen puhelimitse 0400 866 480/Eeva Leinonen tai 
040 175 8597/Helena Koivukangas.
Kastettu: Ella Maria Salmela 
Haudattu: Helli Maria Riekki 94 v, Kalle Leonard Leinonen 
94 v, Katri Niemelä 92 v, Maija Liisa Timonen 82 v, Veikko 
Heikki Jurvansuu 77 v
Seuraavat kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikolla 
18.

Rakas äiti, mummu ja isomummu

Maija-Liisa
TiMonen
o.s. Liekola
s. 11.10.1937
k. 16.3.2020

Jäi jälkeesi kotipiha hiljainen,
sen polut ja pensaat lintuineen.
Ei poluilla enää kulkijaa,
vain muistot siellä asustaa.

Rakkaudella kaivaten
Anneli perheineen
Sauli perheineen
Aila perheineen
Anita perheineen
Sakari perheineen
Äidin sisarukset perheineen
Muut sukulaiset ja tuttavat

Siunaus toimitettu 4.4.2020 läheisten läsnäollessa.
Kiitos Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisäselle.

Silloin tällöin elämässä
tapaamme ihmisen ihmeellisen, ihanan.
Hän saa meidän tuntemaan olomme hyväksi 
ja ymmärtämään tärkeimmän.
Siihen vain harvat kykenee.
Hän oli sydämestään onnellinen silloin, 
kun asiat menivät hyvin. 
Häneltä löytyi kuunteleva korva, 
kun meillä oli kerrottavaa.
Kohtasin elämässä ihmisen, 
johon voin luottaa.
Tiedän sen, sillä löysin 
ystävän kuin ihmeen kaupalla.

Rakkaudella muistaen,
Seija

Kirstin muistolle 
Ystävyyteni
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

EU-ruokajako toteutuu tänä keväänä 
poikkeustilanteessa
EU-ruokajako on toteutet-
tu Pudasjärvellä kaksi ker-
taa vuodessa usean vuoden 
ajan. Jaon on organisoinut 
Työpetari ry. Tänä kevää-
näkin poikkeusaikana ruo-
kajako on päätetty toteut-
taa. Työpetarin aloitteesta 
on koottu erillinen Eu-ruo-
karyhmä, johon kuuluvat 
Työpetarin lisäksi SPR, Pu-
dasjärven seurakunnan dia-
koniatyö, Karhupaja, Pudas-
järven kaupunki sekä sen 
työllistämisyksikkö.  

Yhdessä on päätetty, että 
ruoka otetaan vastaan Suo-
jalinnalle huhtikuussa ai-
kaisemman käytännön mu-
kaan. Ruoka on suunniteltu 
pussitettavan Työpetarin 
toimesta toukokuun alussa. 
Maksimissaan pussitukseen 
saa osallistua kuusi henkeä 
ja he käyttävät pussituksen 
aikana suojakäsineitä ja mas-
keja.

Itse jako tapahtuu hajau-
tetusti eri kyläkulmille ja 
keskustaan pussit jaetaan 
oville. 

-Kyläyhdistyksen pu-
heenjohtajille on tiedotettu 
asiasta ja heitä on ohjeistet-
tu valitsemaan kylältä yh-

Tuomo Jokikokko esitteli viime vuoden toukokuussa Suojalinnan lattialle suojapeitteitten 
päälle tarkkaan järjestykseen aseteltuja EU-ruokakasseja.

dyshenkilö, joka organisoi 
pussien jaon alueellaan. Tä-
män jälkeen laitetaan ilmoi-
tus lehteen, missä annetaan 
toimintaohjeet asukkaille 
kyläkunnittain, keneen ot-
taa yhteyttä, jos haluaa Eu-
ruokapussin. Tiedotusta on 
myös kaupungin ja Työpe-
tarin nettisivuilla, kertoi 
Työpetarin toiminnanjohta-
ja Tuomo Jokikokko. 

Ruokapussit kuljetetaan 
Karhupajan toimesta sovit-
tuun paikkaan kylille. Kes-
kustassa toimitaan samalla 
tavalla. Pussien jakamaises-
sa pyritään ottamaan huo-
mioon tasapuolisuus eri ky-
lien kesken.

Jakamisessa pyritään 
välttämään ihmisten välisiä 
turhia kontakteja. 

-Pussien jako on näin 

poikkeustilan aikana työläs 
ja paljon aikaa vievä tapah-
tuma, mutta katsottiin kui-
tenkin se niin tärkeäksi paik-
kakunnalla, että se päätettiin 
toteuttaa näin. Paikkakun-
nalla muutenkin on jo suu-
ri työttömyys ja lomautuksia 
tulee varmasti ja nyt jos kos-
kaan apu on tarpeen, toteaa 
Jokikokko. HT

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 16.-19.4. ELLEI TOISIN MAINITA

Maukasta
mekSikOSTa

-28%
Plussa-kortilla1.-pS 1.-pkT

159
rS

Ilman korttia 1,39 ps (6,95/kg) Ilman korttia 1,39 pkt (4,34/kg)

399
rS

vihreä rypäle
500 g (3,18/kg) inTia

NAApURIN  
MAALAISKANAN

SiipikipOT
SemiTUlinen ja  
UUTUUS SweeT bbq  
n. 1,5 kg

TOrTilla- 
chipSiT
200 g (5,00/kg)

vehnäTOrTilla
8 kpl/320 g (3,13/kg) 
rajOiTUS 3 pkT/TalOUS

-28%
Plussa-kortilla

499
lTk

CALINdA

manSikka
900 g (5,54/kg)  
eSpanja

TarjOamme kaUppamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSiakkaillemme 

aSiOinTimahdOlliSUUden ennen kaUpan 
nOrmaalia avaUSajankOhTaa.

mahdOlliSTamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSiOinnin 

pe 17.4. klO 7-8, ma 20.4. klO 7-8,
ke 22.4. klO 7-8

TOivOmme, eTTä riSkiryhmiin kUUlUmaTTOmaT 
aSiakkaaT aSiOiSivaT mUina ajankOhTina. 

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

299
pehmOpalaT
430-450 g (6,64-6,95)

kpl

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

990
kimppU

leUkOija- 
keväTkimppU
Sekäväri, hOllanTi

250

VALIO

OlTermanni 
-jUUSTOT
250 g (5,00/kg)

1.-raS

Yksittäin 1,49/kpl (5,96/kg)

2
kpl

099
pSS

jääSalaaTTi
100 g (9,90/kg) 
SUOmi

199
kg

varhaiS- 
kaali
Unkari/makedOnia

SUOMIATRIA KUNNON ARKI

laaTikOT 
makSa-, lihamakarOni- Tai 
lihaperUnaSOSelaaTikkO 
350-400 g (2,50-2,86/kg) 
rajOiTUS 3 rS/TalOUS

040 564 9523
050 501 9090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

-  Vapaana 34 m2 saunallinen yksiö  
keskustassa vuokra 420€ +sähkö ja vesi.

-  Noin 150 m2 lämminhallitila  
Teollisuustie 10. , Vuokra 7 €/m2 alv. 0%.   
Sisältää perussähkön ja lämmityksen.

www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

Meidän kautta myös teräkset 
putket, levyt, akselit, palkit, verkot, 

myös erikoismetalleina!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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Kirjastojen käyttö on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla 
–Pudasjärvelläkin kasvua

Kirjastojen käyttö on kasvanut 
Pohjois-Pohjanmaalla – yleisten kirjastojen 

vuoden 2019 tilastot nyt julkaistu.

Kirjastot ovat merkittävä 
osa monien kansalaisten ar-
kea. Kirjaston tapahtumat 
ja käyttäjäkoulutukset lisää-
vät selvästi hyvinvointia, 
osallisuutta ja yhteisöllisyyt-
tä. Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan kirjastot järjestivät 
vuonna 2019 yhteensä yli 
4000 tapahtumaa. Osallis-
tujia niissä oli lähes 75 000. 
Maakuntien yhteinen eKir-
jasto moninkertaisti e-aineis-
ton käytön. E-kirjojen lai-
naus kasvoi 53 prosenttia, 
e-lehtien käyttö kasvoi 34 

prosenttia ja e-kuvatallentei-
den 92 prosenttia.

Omatoimikäyttö 
kasvaa
Kirjastojen omatoimiset au-
kiolotunnit lisääntyivät. 
Pohjois-Pohjanmaalla kasvu 
oli hiukan maltillisempaa: 
omatoimiset aukiolotun-
nit kasvoivat 30 prosenttia, 
myös aukiolotunnit, jolloin 
henkilökuntaa paikalla, kas-
voivat hiukan, kokonais-
aukiolotuntien kasvu oli 12 
prosenttia. Pohjois-Pohjan-

maalla omatoimikirjasto-
palveluja tarjoaa alle puolet 
kunnista. Oulun vahva pa-
nostus omatoimikirjastopal-
veluihin näkyy Pohjois-Poh-
janmaan kokonaisluvuissa.

Fyysiset käynnit/asu-
kas ovat aavistuksen nous-
seet Pohjois-Pohjanmaalla. 
Vuonna 2019 tehtiin Kai-
nuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
alueella yhteensä 4,35 mil-
joonaa fyysistä kirjastokäyn-
tiä.

Kokonaislainaus Pohjois-
Pohjanmaalla pysyi suunnil-
leen edellisvuoden tasolla, 
koko maassa kokonaislai-
naus kasvoi noin prosentin. 
Kainuun ja Pohjois-Pohjan-
maan kirjastoista annettiin 

yhteensä 8,4 miljoonaa lai-
naa vuonna 2019. Kokonais-
lainaus asukasta kohden 
Pohjois-Pohjanmaalla on 
asukasta kohden enemmän 
kuin koko maassa keskimää-
rin.

Kirjastoaineiston hankin-
ta on laskenut Pohjois-Poh-
janmaalla 12 prosenttia. Las-
tenkirjojen lainaus kuitenkin 
kasvoi edelleen Pohjois-Poh-
janmaalla 4,6 prosenttia.

Tapahtumat ja käyttäjä-
koulutukset lisäävät hyvin-
vointia, osallisuutta ja yhtei-
söllisyyttä.

Kirjastot ovat merkittä-
vä hyvinvointia, osallisuut-
ta ja yhteisöllisyyttä luova 
toimija. Kainuun ja Pohjois-

Pohjanmaan kirjastot järjes-
tivät vuonna 2019 yhteensä 
yli 4000 tapahtumaa, joissa 
osallistujia oli lähes 75 000. 
Tapahtumien määrä kirjas-
toissa on jatkanut kasvua. 
Kirjastojen järjestämien ta-
pahtumien merkitys koros-
tuu pienissä kunnissa. 

Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan kirjastot järjestivät 
yhteensä 2800 käyttäjäkou-
lutusta, joissa oli reilut 52 
000 osallistujaa. Kirjastot jär-
jestivät paljon myös digitai-
toihin liittyviä koulutuksia.

Kirjastojen käyttölu-
vut kertovat, että kirjastot 
ovat merkittävä osa moni-
en kansalaisten arkea. Tämä 
on huomattu erityisesti nyt 

poikkeustilan aikana, kun 
kirjastot on jouduttu sulke-
maan koronavirustartunto-
jen leviämisen hidastami-
seksi. 

- Toivottavasti nyt asiak-
kaat löytävät entistä enem-
män kirjastojen e-aineis-
ton ja muut verkkopalvelut, 
toivoo kirjastotoimen yli-
tarkastaja Merja Kummala-
Mustonen Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastosta. 

Kirjastot ovat innovatiivi-
sesti siirtäneet toimintaansa 
verkkoon: satutunteja, luku-
piirejä, vinkkausta ja opas-
tusta on tarjolla monella ka-
navalla.

Pudasjärven kirjastossa 
palveluaukioloajan mää-
rä ei ole laskenut, mutta 
omatoimiajan määrä on 
noussut lähes 500 tunnil-
la. Pudasjärveläiset ovat 
ottaneet omatoimikirjas-
ton ahkeraan käyttöön, ja 
palvelun uusia käyttäjiä 
neuvotaan kirjastossa vii-
koittain. Fyysisten kirjas-
tokäyntien määrä näyttää 
tilastojen valossa kuiten-
kin Pudasjärvellä laske-
neen. 

Kirjastoauto Ison Kar-

Omatoimikirjasto suosiossa Pudasjärvellä
Kirjastonjohtaja Outi 

Nivakoski lähetti 
pyynnöstämme 

Pudasjärven kirjaston 
ajankohtaisia 
kuulumisia.

hun lainamäärä laski vuo-
desta 2018 3,5 prosenttia. 
Kirjastoauton lainamäärän 
lasku näyttää nyt hidastu-
van aiempien vuosien jyr-
kästä laskusta. Kirjastolla 
pyritään kehittämään auton 
palveluita paremmin asiak-
kaiden tarpeita vastaavaksi, 
ja ottamaan käyttöön uusia 
palvelumuotoja.

Kokonaisuudessaan Pu-
dasjärvelläkin kirjaston 
lainamäärä on kuitenkin 
hienoisessa kasvussa. Erityi-
sesti kirjoja lainataan enem-
män, kun taas esimerkiksi 
musiikkia ja elokuvia laina-
taan aiempaa vähemmän. 
Lastenkirjallisuuden lainaus 
nousi peräti 6,6 prosenttia. 
Kirjastolla on panostettu las-
ten ja nuorten palveluihin, ja 
erityisesti kouluyhteistyötä 

Pudasjärven kirjastossa oli viime vuonna 51 erilaista tapahtumaa. Tänäkin vuonna ta-
pahtumat jatkuivat korona-aikaan saakka. Kuvassa venäläisen musiikin ja komilaisen 
kulttuurin ilta helmikuussa. 

Kirjan kirjoittaminen ja painattaminen toteutti pitkäaikaisen unelman
Seurakuntapastori Eva-Maria 
Mustonen toteutti pitkäaikai-
sen unelmansa kirjoittamal-
la kirjan, joka saapui kirja-
painosta pääsiäisen jälkeen 
tiistaina 14.3. Rajankävijä, 
tuntemattomien teiden taru 
1 kirjan hän kirjoitti Anjáres 
Valppaan nimellä. Kaunis 
kansikuva on tuttavan piirtä-
mä ja sitä on myös lupa käyt-
tää kirjan kansikuvana.  

-Olen tehnyt paljon töitä 
ja uhrauksia, jotta tästä tulisi 
mahdollista. On tarvittu kui-
tenkin myös rukousta ja on-
nea. Kirja on minulle kuin 
lapsi, jonka nyt päästän maa-
ilmalle. Se on samaan aikaan 
hurjan jännittävää ja pelot-
tavaa. Nautin kirjoittamises-
ta, koska siinä saan käyttää 
mielikuvitustani. Olen huo-
mannut, että kirjoittaminen 
ei suju, jos sen ottaa liian va-
kavasti, totesi Mustonen nou-
taessaan juuri painetut kirjat 
pudasjärveläisestä VKK-Me-

diasta, jossa kirjan sivunval-
mistus tapahtui. Painattami-
nen järjestyi Keuruskopion 
kirjapainossa. 

Noin 300 sivuinen ja ko-
vakantinen Rajankävijä -kir-
ja perustuu live-roolipeliin 
ja sen hahmoihin, jota pe-
lattiin Pohjois-Pohjanmaalla 
2000-luvun alussa. Teoksen 
inspiraationa on ollut poh-
joinen luonto ja historia. Esi-
kuvat ovat klassisessa fant-
asiakirjallisuudessa: David 
Eddings, J.R.R. Tolkien, Mar-
garet Weis & Tracy Hickman 
ja Ursula K. Le Guin.

- Aluksi päähenkilö oli 
hahmona aivan erilainen, 
mutta sai lopullisen muoton-
sa kirjoitettaessa. Suuri kii-
tos henkilöhahmoista kuu-
luu ystävilleni. Luonnostelin 
tekstiä aluksi paljon käsin 
kirjoittamalla. Eri kohtauk-
sista lähdin rakentamaan yh-
tenäistä tarinaa. Olen tehnyt 
kirjan käsikirjoitusta tarkal-

leen 14 vuotta, selosti Mus-
tonen. 

Käsikirjoitus on kirjoitet-
tu ainakin kolmeen kertaan 
vuosien aikana. Kirjoittami-
nen on ollut Mustoselle aina 
rakas harrastus, mutta koko-
naisen kirjan kirjoittaminen 
on hänen mukaansa vaatinut 
verta, hikeä ja kyyneliä sekä 
lisäksi hyviä istumalihaksia 
ja kärsivällisyyttä.

Vuonna 2013 hän oli vä-
hällä luovuttaa käsikirjoi-
tuksen suhteen, sillä kus-
tantamot eivät olleet kirjasta 
kiinnostuneita ja hän sai an-
karaa kritiikkiä Nuoren Voi-
man Liiton arvostelupalve-
lusta, jonne oli lähettänyt 
tekstin. 

-Koin vahvasti, etten ko-
vasta työstäni huolimatta 
osaa kirjoittaa. Epätoivoisen 
vaiheen jälkeen sisuunnuin 
ja päätin yrittää vielä kerran.  
Suuri osa teoksesta on kirjoi-
tettu mökillä Syötteen mai-

semissa. Toinen tärkeä paik-
ka on ollut lapsuudenkotini 
Muhoksella. Olen kirjoittanut 
vapaa-ajalla silloin kun olen 
pystynyt. 

Mustonen kertoi oppi-
neensa lukemaan ennen kou-
lun aloittamista. Hän on lu-
kenut aina ja kirjoittanut 
paljon, kaikenlaisia tekstejä. 
Mustonen oli pyytänyt käsi-
kirjoituksesta paljon palau-
tetta vuosien varrella. 

Kirjan takakanteen on tal-
tioitu eräs käsikirjoituksen 
lukeneen palaute. ”Mainio 
teos. Harvoin kirja vie mua 
mukanaan, tai siis monesti 
teksti ei vain ole sellaista mis-
sä riittää mielenkiintoa jatkaa 
aina vaan seuraavalle sivulle. 
Nyt on.” 

Omakustannekirjasta 
Mustonen otti vain pienen 
painoksen ja aikoo sitä ja-
kaa sukulais-, ystävä- ja tut-
tavapiirilleen. Kaiken varalta 
hänellä on myös sivunval-

Eva-Maria Mustosen pitkä-
aikainen unelma toteutui, 
kun sai pitää kädessään 
painotuoretta omaa kirjaa. 
Häntä onnittelemassa kir-
jan taittaja Katariina Niemi-
talo VKK-Mediasta. 

on tehty takavuosia aktiivi-
semmin.

Myös Pudasjärvi kuuluu 
Kainuun ja Pohjois-Pohjan-
maan yhteiseen e-kirjastoon. 
Toimiva yhteistyömallim-
me on herättänyt kiinnos-
tusta koko maan alueella. 
Varsinkin nyt koronapande-
mian aikaan, kun kirjasto ei 
voi palvella fyysisten aineis-
tojen avulla, e-kirjaston pal-
veluiden käyttö on noussut 
runsaasti. 

Pudasjärven kirjasto jär-
jesti vuonna 2019 erilaisia 
tapahtumia 51 kappaletta ja 
37 käyttäjäkoulutuksia. Li-
säksi muiden järjestäjien ta-
pahtumia oli kirjastolla 20 
kappaletta sekä 13 erilaista 
näyttelyä. Kirjastossa näh-
tiin esimerkiksi monen pai-
kallisen harrastajan kuvatai-

de- ja käsityöharrastusten 
tuotoksia. Kirjasto on muo-
toutunut suosituksi näyt-
telytilaksi, ja näyttelyiden 

mistus- ja painokulujen pe-
rusteella laskettu hintakin, jos 
vaikka joku kirja ostettaisiin.

Heimo Turunen
Kirjan kauniin kannen on 
piirtänyt kirjailijan tuttava 
Hanna Henriikka Takala. 

varauskalenteri on täynnä 
pitkästi eteenpäin. Näytte-
lytilan varaamiseen liittyvis-
sä asioissa voi ottaa yhteyttä 

kirjastoon.

Pudasjärvi-lehti
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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) 

PERJANTAI-LAUANTAI 
17.-18.4.

MAANANTAI-ToRsTAI
20.-23.4.

049

199

299

1000

199

400995
kg

Naudan
PALAPAIsTI

Naudan
PAIsTIJAUhELIhA

5951295
kg

695

259

599

110
kpl

595

895
kg 795

pkt

pss

pkt

199 199199

2 kalaa/talous

pkt

HK
PIkNIkPAIsTI
n. 1,5 kg/kpl

299

5 kpl

pkt

100 g

100

199

179

100

100

pkt

pkt

100

kg

690

499
kg

795
kg

099
pss

199

100
kg

2 pss/
talous

pss

prk pktkg

2  kg/
talous

2 pkt/talous

895
kg

rajoitettu erä

kpl

pkt

pkt

kg

kg

kpl

Kinnusen Myllyn
vEhNäJAUho
2 kg

pkt

3290

2190

650

1390

2250 3250

1590

490
pari

pari

MA-TI 20.-21.4.            kE-To 22.-23.4.

PullaPirtti
RINkILä-
MUNkkI

PE-To 17.-23.4.

Suomalainen
Jää-

sALAATTI
100 g

Kuuma
gRILLATTU
bRoILERI
kokonainen

AvAIMENTEko JA 

LUkkoTARvIkkEET

Oululainen RUIsLIMPPU 
700 g viip. tai äITI-
MUoRIN hERkkU-
LIMPPU 450 g viip.

Saludo
kAhvI 

450 g

kg

Valio hyvä 
suomalainen
ARkIJUUsTo-
vIIPALEET
400-500 g

HK
bALkAN-

MAkkARA-
TANko

500 g

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA

65,-

Sievin 
kUMI-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

HK 
sININEN 
LENkkI
580 g

PE 17.4.       LA 18.4.

Porsaan
kyLJyksET

Irto luuton
kARJALAN-
PAIsTI

2 prk

Saarioinen
MAksA-, LIhAMA-
kARoNI- tai  LIhA-

PERUNA-
sosELAATIkko 

350-400 g

Arla
LUoNTo+

MAUsTETUT
JogURTIT 

1 kg 

Master lock
AvAINsäILö-
koTELo

3490

IRTo-
kARkIT

Kotimainen
ToMAATTI

Eldorado
sUkLAAvohvELI 
200 g

Poprilli
gRILLI-
MAkkARA
400 g

Eldorado
PITkäJyvINEN 
RIIsI
1 kg

Vici
cLAssIc 
kALAPUIkko
250 g

Kantolan
kAURA- tai 
sUkLAAkAURA-
kEksI 300 g

Kotimainen 
tuore
kIRJoLohI  

Valio
hyvä suomalainen
ARkI RUokA-
kERMA 
2 dl

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhATuore

sILAkkA-
fILEE
pyyntivaraus

HK
JAhTI-
MAkkARA
palana

Suomalainen
kERäkAALI

Kariniemen
kANANPoJAN 

PAIsTI-
sUIkALEET

250-300 g

sAToJA TARJoUksIA 

JokA PäIvä!

3 pkt

Arla
voI 500 g
normaalisuolainen

599
ras

Atria Perhetilan
kANAN

sIsäfILEE
480-600 g

naturell tai maustettu

NUohoUs-
sETTI

1395

AvANToPUMPPU

1490

kpl

Eurol
JARRU 
cLEANER 
500 ml

399 10,-
3 kpl

9900

Timco 24L/2Hp
koMPREssoRI
tuotto 206L/min

PUUTERvA
esim. 2,5 l

2995

RAUTAosAsToLTATEksTIILIosAsToLTA

HK O&O yLIkyPsä-
sAUNAPALvI- tai 
kEITTokINkkU 
300 g

199
kg

”Seinäkuivalihaksi”
Kotimainen
NAUdAN 
sydäN
n. 20 kg/ltk
pakaste

Naisten
PAITAPUsERo

Naisten
kUkkANEN
hoUsUT
100% puuvillaa

vARREToN
sUkkA
3 paria

Naisten
vIskoosI-
hoUsUT

Strollers kevyet
kEväTkENgäT
Koot: 36-42

Strollers
TARRA-
LENkkARIT
Koot: 40-46

Black Horse miesten
boxERIT
valmistettu 
kierrätysmateriaalista

Miesten
PIsTokAs

kENkäosAsToLTA

Alkaen
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Pudasjärven kansalaisopis-
ton taito- ja taideainekurs-
sien kevätnäyttely Ruudun 
takaa – taidonnäytteitä ja 
tunnelmia on tänä vuonna 
katseltavissa Pudasjärven 
kaupungin nettisivuilla sekä 
Pudasjärvi-lehdessä!

Vaikka aivan viimeiset 
kokoontumiskerrat jäivät to-
teutumatta, taito- ja taide-
aineiden kurssityöt ehtivät 
aika lailla valmistua ennen 
poikkeustilaa sekä etäope-
tuksen ansiosta maaliskuun 
loppupuolen aikana. Kurs-
seilla valmistettuja hieno-
ja taidonnäytteitä ei ole tänä 
keväänä nähtävillä perintei-
seen tapaan Pohjantähden 
näyttelytiloissa, vaan opet-
tajien ja kurssilaisten yh-
teisponnistuksena koottiin 
opiston ensimmäinen virtu-
aalinäyttely, joka on nähtä-
villä osoitteessa pudasjarvi.
fi/ruuduntakaa

Syksyn kurssitarjottimen 
valmistelutyöt aloitetaan 
normaalisti, sillä kaiken pi-
tää olla valmiina toiminnan 
alkaessa.

Puutyöt kiinnostavat
Seppo Arvola ja Esa Viuh-
kola ovat vetäneet suuren 
suosion saavuttaneita puu-
työkursseja. Pääsääntöi-
sesti kurssit ovat toteutet-
tu iltakursseina Taidokkaan 
uusissa tiloissa Teollisuus-
kylässä. Lisäksi Viuhkola on 
käynyt ohjaamassa entisöin-
tikurssia Aittojärvellä tors-
taisin päivällä.

Kaikkiaan viidellä erilai-
sella puutyökurssilla on ol-
lut yhteensä 43 opiskelijaa.

Arvolan oppilaat tekivät 
sekä uusia että entisöintitöi-
tä. Viuhkolan ryhminä olivat 
Aittojärven entisöintikurssin 
lisäksi naisten puutyöt, se-
nioripuutyöt sekä maahan-
muuttajien puutyöt, joissa 
kaikissa valmistettiin kodin 
tarve-esineitä, isompia ko-
konaisuuksia ja koriste-esi-
neitä. 

-Suurimpina töinä olivat 
kirjahylly, terassin rappuset, 
ruokapöytien ja nojatuolien 
entisöimiset sekä erityisenä 
työnä opiskelijan itse muo-

toon liimatusta koivuvane-
rista valmistama lepotuo-
li. Lisäksi voitaneen mainita 
erilaiset ja erikokoiset jakka-
rat, sorvatut kulhot ja kuk-
sat, linnunpöntöt sekä kai-
kenlaiset kotitaloustavarat, 
jotka olivat erityisesti maa-
hanmuuttajien suosiossa.

Aittojärven entisöinti-
kurssilla oli erikoisimpina 
töinä vanha mankeli ja ko-
risteikkuna, listasi opettaja-
na toiminut Esa Viuhkola.

Monimuotoisia  
käsityöpajoja
Käsityöpajojen opettajana on 
toiminut Katri Kemppanen.

Puhoksella on joka toi-
nen maanantai kokoontu-
nut kuusi iloista kurssilaista. 
Kurssilla on ommeltu rinta-
liivejä, monenlaisia tilkku-
töitä sekä solmittu makra-
meetöitä. 

Pintamon käsityöpaja on 
kokoontunut joka keskiviik-
ko kyläseuran talolla. Kurs-
silla on ollut viisi osallistu-
jaa. Kevään aikana opeteltiin 
tuftaamista sekä erilaisten 
nyörien solmimista.

Hirsikampukselle suun-
niteltu makrameeviikonlop-
pukurssi jouduttiin peru-
maan huhtikuulta korona 
-epidemian takia. 

Lasten käsityöpaja  
- kässäkivaa  
koululaisille 
Lasten käsityöpajassa Hirsi-
kampuksella on ahkeroinut 
11 lasta, iältään 6-10 vuoti-
aita. Lasten kurssilla on ope-

teltu ompelukoneen käyttöä, 
tutustuttu erilaisiin työta-
poihin sekä materiaaleihin. 
Olemme kuvioineet kangas-
ta partavaahtomarmoroin-
nilla ja ommelleet kankaista 
penaaleja, tyynyjä sekä kir-
jankansia. Olemme tehneet 
pehmoleluja, valmistaneet 
kutistemuovista koruja, siir-
täneet valokuvia puulle sekä 
paljon muuta. 

Tilkkutyöt
Hirsikampuksen käsityöpa-
ja on kokoontunut joka viik-
ko tiistaisin oppilaitoksen 
käsityöluokassa. Kurssi oli 
niin suosittu, että kaikki ha-
lukkaat eivät kurssille mah-
tuneet. Oppilaina ahkeroi 
12 innokasta käsitöiden te-
kijää. Kurssilla on valmistu-
nut erilaisia makrameetöitä, 
kirjonelesukkia, villakirjon-
tatöitä, tilkkutöitä tyynyis-
tä peittoihin, valotauluja, 
rintaliivejä ja paljon muuta. 
Olemme kutsuneet tiistai-il-
lan ryhmää nimellä ”Makra-
mee Martat ja Tilkku Tildat”. 
Se on naisten oma parla-
mentti, jossa jaetaan niin ilot 
kuin surut. Mahtavaa yhtei-
söllisyyttä!

Kurvit kohdilleen 
rintaliivikurssi
Kurssilla opiskeltiin rinta-
liivien sekä pikkuhousujen 
valmistamista omien mitto-
jen mukaan. Opiskelijoita oli 
10 kurssilaista.

Valohimmelikurssi
Joulun alla valmistimme 
kurssilla kauniita valohim-
meleitä niin sisälle kuin ulos. 
Himmelit valmistettiin ak-
ryyliputkista, joiden sisälle 
laitettiin valot. 

Kädentaitoja eri 
aloilta
Sirpa Juusola vei opiskelijat 
nypläyksen saloihin, nahan 
työstämiseen ja kahden il-
lan verran hän vieraili myös 

kansallispukukurssilla, jon-
ka varsinaisena opettaja-
na toimi Kaarina Haanela. 
Tällä kurssilla Sirpa opas-
ti aloituksen haastavan ja 
monivaiheisen tykkimyssyn 
valmistamiseen. 

Nahkaompelukurssi to-
teutettiin yhtenä viikonlop-
puna syyskuussa. Opiske-
lijoita oli seitsemän ja vain 
mielikuvitus oli rajana mitä 
kaikkea ehdittiin valmistaa, 
kuten tablettikoteloita, ket-
tulakki, tinalankakoruja ja 
kalannahasta pikku laukku-
ja sekä lohilompakko.

Nypläyskurssilla pe-
rinteisten reunapitsien li-
säksi valmistui 3D-töitä, 
heijastinlangasta hihanym-
päryspitsiä, metallilangasta 
rintakoruja sekä kaikenlai-
sia koristeita erivärisistä lan-
goista.

Nypläyskurssi on saatet-
tu päätökseen etänä What-
sApp -puheluita ja videoin-
tia hyväksi käyttäen.

Oulusta käsin kurssiopet-
tajana toimiva Sirpa Juuso-
la kokee positiivisena tämän 
kaltaisen opetusmetodin, 
joka toimii myös vaihto-
ehtoisena opetuskanavana 
pitkien välimatkojen Suo-
messa. Myös opettaja koki 
oppineensa uusia asioita. 

Kansallispuvut ja 
tykkimyssyt
Vuosien jälkeen saatiin oh-
jelmaan myös kansallispu-
kukurssi. Syyskuusta alkaen 

Kansalaisopiston kevätnäyttely ensimmäistä kertaa netissä

Nuoren nyplääjän suunnit-
telema malli Harry Potteris-
ta, Kuoleman varjelukset.

Tiespindel-pitsillä on mo-
nenlaisia käyttökohteita.

Eino Taavitsainen entisöi vanhaa mankelia Aittojärven puu-
työryhmässä.

Kansallispukukurssilla valmistui viiden eri alueen pukuja.

Aittojärven puutyöryhmäs-
sä tehtiin myös isoja töitä, 
kuten terassin portaat.

Teija Pohjolainen valmisti 
Koillismaan pukuunsa tyk-
kimyssyn.

Käsityöpajoilla tehtiin villakirjontaa ja tuftausta.

Nypläyskurssilla on valmis-
tunut myös 3D koristeita.

Kaarina Haanela luotsasi op-
pilaitansa rautaisella otteel-
laan ja moni sai jo pukunsa 
valmiiksi. Tykkimyssyt jäi-
vät osalla kesken, mutta etä-
opetukseen ei siltä osin ole 
ollut tarvetta. 

Pukuja on eri alueilta, 
jolla saatiin mukavaa kat-
tavuutta Suomen kansal-
lispuvuista. Valmistukses-
sa olivat Etelä-Pohjanmaan, 
Koillismaan, Rovaniemen, 
Suomussalmen ja Suur-Iin 
puvut.

Lähes kaikille kankaat tu-
livat valmiina, mutta löytyy-
pä joukosta myös omaa ku-
tomaa kangasta.

Työt edistyivät hieman 
eri tahtiin, sillä kirjailuiltaan 
ja työmääriltään puvut ovat 
hyvinkin erilaisia. 

Puukkoja mestareilta
Markku Parkkinen on käy-
nyt jo neljä vuotta Oulus-
ta käsin pitämässä puuk-
kokursseja Pudasjärvellä.  
Oppilaita oli tällä kaudel-
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Aurinko tuo iloa ja valoa
Kesä tekee tuloaan ja linnut puissa laulaa. Lunta on riittävästi 
vielä ulkoilla ja hiihtää näillä selkosilla....mutta koronavirus se-
koitti kaiken maailmassa - niin myös meillä. Täällä Pudasjärven 
kotikaupungissa noudatamme kiltisti hallituksen ohjeita. Koh-
datessamme puheväli on 2 metriä, ei saa kätellä, koskettaa, ys-
kiä eikä halata. Suomen presidentin sanoja lainataksemme ”Ol-
laan fyysisesti kaukana, mutta henkisesti lähellä toisiamme”. 
Tämä on tärkeä ja paras ohje - pysyy kaukana virus ja tauti!

Elämme kovaa aikaa, mutta saamme kuitenkin ulkona näh-
dä toisiamme ja soitella ja viestitellä. Sekin on jo iso asia! Mut-
ta onneksi ”väliaikaista kaikki on vaan...”

Nyt tullee tosiasiaa:
Emme voi pitää Kyläyhdistyksen kevätkokoustakaan nyt huhti-
kuussa, kuten oli tarkoitus. Sen aika tulee myöhemmin! Muu-
ten on kaikki hallinnassa ja tilit tarkastuksessa. Kesätyöt, kesä-
kahvila, toritoiminnat, laulutilaisuudet ym. ovat suunnitelmissa, 
mutta vielä kysymysmerkillä. Nyt on meidän jokaisen aika itse 
huolehtia ympäristöstämme ja siivouksista, ettei virus pääsisi 
tunkeutumaan kaupunkiimme ja meihin.

Toivotamme voimia töissä käyville ja kotijoukoille. Etäope-
tus ja -opiskelu on haastavaa, mutta palkitsee myöhemmin sii-
hen panostavat. Periksi ei saa antaa! Tämä kaikki opettaa meitä 
pysähtymään ja uutta aikaa kiitollisina elämään. Ollaan koto-
na mahdollisuuksien mukaan. Se tuottaa tulosta! Soittamalla ja 
viestittämällä pidämme toisistamme hyvää huolta.

Näillä eväillä mennään kesää kohti seuraten hallituksen tie-
dotuksia ja uutisia.

Etähalauksin ja sydämellisin terveisin toriemäntä Kerttu Y 
tori-isäntä Hannu ja sihteeri Aini Kurenalan Kyläyhdistyksen 
puolesta

Mikäli jokin asia askarruttaa, tarkempia tietoja saa Kertul-
ta p. 040 7309481.

Ps. Kurenalan Kyläyhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa Kyläyh-
distyksen tilille. Tilinumero ja ohjeet maksamisesta löytyvät erillises-
tä ilmoituksesta tästä lehdestä.

Pehmeä räsymatto 
syntyy solmimalla
Koronaepidemian vuoksi 
käsityöasema ja kansalais-
opiston kudontapiirit ovat 
sulkeneet ovensa, ja ahkerat 
kutojat ovat joutuneet pyö-
rittelemään sormiaan ko-
tonaan. Joku on ryhtynyt 
neulomaan, joku tekemään 
kevätsiivousta ja joku lenk-
keilemään. Aika saattaa käy-
dä käsitöiden tekijöillä pit-
käksikin, mutta onneksi on 
mahdollisuus pitää yhteyt-
tä tuttaviin ja harrastajaka-
vereihin puhelimen välityk-
sellä.

Aikakauslehtien palstoil-
ta voi saada hyviä käsityö-
vinkkejä, joita ei ole aiemmin 
tullut tehtyä eikä kokeiltu-
kaan. Talo&Koti -lehdessä 
oli ohjeet räsymaton tekemi-
seen solmimalla. Koska mo-
nellakin kankurilla voi olla 
leikattuja matonkuteita tai 
mahdollisuus tehdä leikke-

leitä kotonaan, pehmeän rä-
symaton saa solmittua liu-
kuesteverkkoon.

Ohjeen mukaan puuvil-
laiset lakanasuikaleet saa 
solmittua verkon silmukoi-
hin vaikkapa virkkuukouk-
kua apuna käyttäen. Pienen 
maton voi solmia sitomalla 
kuteen jokaiseen reikään ja 
kookkaan maton vain joka 
toiseen. Eri sävyisiä kutei-
ta yhdistellen saa matosta 
värikkään ja iloisen. Maton 
hapsujen korkeuden voi sää-
tää mielensä mukaan. Ku-
vassa olevaan mattoon on 
Orvokki Moilanen käyttänyt 
17 sentin pituisia kudepät-
kiä, joiden pituus solmittaes-
sa lyhenee reiluun puoleen. 
Värikkään maton hän aikoo 
sijoittaa vessan lattialle.

Rauni Räisänen

Orvokki 
Moilanen teki 

solmimalla räsyma-
ton Talo&Koti 

-lehdestä saamallaan 
ohjeella.

Metallilangasta nyplätty rin-
takoru.

Tilkkutyöt ovat tarkkaa suunnittelua vaativia töitä.

Puukkokurssilla täytyy hallita monen erilaisen materiaalin 
käsittelyä.

Puutyökurssilla osataan 
tehdä kaikenlaista.

Maahanmuuttajien puutyö-
kurssilaisen taidonnäyttei-
tä.

Kässäkivaa koululaisille työpajalla ommeltiin koneella ja 
valmistettiin käyttötavaroita.

Lasten käsityöpajalla tutustuttiin erilaisiin materiaaleihin, 
kuten kutistemuoviin josta valmistettiin koruja.

Nahkaompelukurssilla val-
mistui monenlaisia koruja 
sekä tarve-esineitä.

la seitsemän, joka on sopiva 
määrä näin vaativaa käsityö-
tä sisältävälle kurssille.

Vaikka kukin opiskelija 
hankkii terät valmiina, töi-
tä silti riittää kerran viikos-
sa toteutettavaksi. Kurssi 
sisältää useita erilaisia työ-
vaiheita sekä monipuolisten 
materiaalien, koneitten ja ke-
mikaalien hallintaa. Kurs-
sin monipuolisuuden vuok-
si kurssilaisten työt jäivät 
erilaiseen vaiheeseen. Etänä 
puukkokurssia ei ole voida 
toteuttaa.

Tekstit: Terttu Salmi ja 
Katri Kemppanen
Kuvat: Pudasjärven 
kansalaisopiston arkisto 
ja Terttu Salmi

Kurvit kohdilleen rintaliivi-
kurssilla.

Puutyökurssilla osataan tehdä kaikenlaista.
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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.

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

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

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

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)

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

maJOITUSTa KOKOUS- Ja JUHLaTILOJa 

●   Lentäjänmaja, 
 Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkosken leirintäalue 
Jyrkkäkoskentie 122Etukäteis-

varaukset 
puhelimitse tai 

sähköpostilla.

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

ELY-keskus kehottaa varautumaan tulviin
Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti kes-
kimääräistä enemmän.  Tulva Kiiminki-, Ii- ja Kuivajoella tulee ole-
maan todennäköisesti keskimääräistä suurempi. Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus kehottaakin varautumaan kyseisillä alueilla 
tavanomaista suurempiin tulviin.

Iijoen virtaama ja valuma-alueen lumen vesiarvo on ajankoh-
taan nähden poikkeuksellisen suuri. Iijoella lumen sulaminen al-
kaa nostaa vedenpintoja ennusteiden mukaan huhtikuun puolivä-
lin jälkeen ja tulvahuippu yleensä ajoittuu toukokuun puolivälin 
tienoille. Ii- ja Kuivajoella on mahdollisuus ennätystulvaan. Pudas-

järven kunnan kanssa on aloitettu säännöllinen yhteydenpito tul-
viin varautumisessa.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja 
Temmesjoella kevättulva jää todennäköisesti keskimääräistä sel-
västi pienemmäksi. Lumet ovat näillä alueilla osittain sulaneet tal-
ven aikana ja lumen vesiarvot ovat ajankohtaan nähden pienet.

Jokijäiden vahvuudet ovat tavanomaista pienemmät. Tästä joh-
tuen jäiden sahausta ei voida eikä tarvitse tehdä. Jääpatoja ennus-
tetaan muodostuvan keskimääräistä vähemmän.

Kevättulvan suuruus riippuu lumen vesiarvon lisäksi paljolti ke-

vään säistä. Yöpakkaset hidastavat tulvan kehittymistä. Runsaat tul-
va-aikaiset vesisateet pahentavat tulvaa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on val-
mistautunut poikkeuksellisiin kevättulviin.

ELY-keskus kehottaa tulvariskialueilla asuvia varautumaan tul-
viin mm. Iijoella poistamalla irtotavarat tulva-alueilta ja varautu-
malla kiinteistöjen suojaamiseen.

Pudasjärvi-lehti

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt
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Asiakkaista riitti ja munkit tekivät 
kauppansa pääsiäisenä

Syötteellä Pytky cafessa odo-
timme pääsiäistä kovasti, sil-
lä meillä oli suunniteltuna 
monenlaista kivaa asiakkail-
le. Suunnitelmat kuitenkin 
muuttuivat, kun koronan 
myötä tuli hallitukselta oh-
jeistus muuttaa kahvilat 
Take away toimintaan. Kun 
asiakkaat noutavat pikaises-
ti ostoksensa kahvilasta, ei-
vätkä jää istumaan pöytiin, 
niin siinäpä ei voi virpoa ke-
tään tuoreeksi eikä terveeksi. 
Hetki mietittiin ja sitten kek-

Pyysimme Pytky 
cafeesta pääsiäisajan 
terveisiä Pudasjärvi-

lehteen, kun 
Facesta huomattiin 

virpomisvideo ja 
lukuisat tykkäämiset.

Narsissit aukenivat sopi-
vasti kukkimaan pääsiäi-
seksi. 

Pytky cafeen virvontavideo saavutti suuren suosion pääsiäisen aikaan. 

sittiin, että videoidaan mei-
dän virvonta ja julkaistaan 
se Facebookiin ja Instagra-
miin Pytky cafeen sivulle. 
Niin tehtiin ja video sai het-
kessä satoja tykkäyksiä. Ta-
voitteemme oli saavutettu, 
kun ihmisille saatiin hyvä 
mieli. Vaikka meidän arki oli 
työntäyteistä ja välillä päivät 
venyivät pitkäksi, niin silti 
ehdimme vähän hassuttele-
maan. On voimaannuttavaa 
nauraa omille jutuille.

Asiakkaita on riittänyt 
ihan kivasti ottaen huomi-

oon vallitsevan tilanteen. He 
ovat olleet todella kiitollisia, 
että pidämme Take away-
kahvilaa, mistä saa hyvää 
syötävää ja juotavaa. Joka 
päivä tulee paljon tsemp-
pitoivotuksia, mikä tuntuu 
meistä hyvältä. Koko pää-
siäisen ajan yleiskone pyö-
ritti munkkitaikinaa ahke-
rasti. Joku ovelta huudahti, 
että ”taidat nähdä untakin 
munkkien paistosta”.  No, 
en nähnyt. Asiakkaat ovat 
nyt myös tilanneet pie-
nempiä ja suurempia mää-

riä munkkeja kotipakettiin. 
Myös gluteenittomia munk-
keja menee yllättävän pal-
jon. 

Pytky cafe toimii Take 
away-kahvilana vappuun 
asti. Vappuna on pullotet-
tua, itse tehtyä simaa myyn-
nissä munkkien kanssa ko-
tiin vietäväksi. 

Toivotamme kaikille au-
rinkoista kevättä. Muistakaa 
ulkoilla, se tekee hyvää. 

Kirsi Hanhela ja  
Mari Kälkäjä

Avantouinti ja sauna sydämen asioita Armandolle 
Avantouintipaikka Pieta-
rissa on pysynyt auki koro-
nasta huolimatta ja ollut ak-
tiivisessa käytössä syksystä 
saakka. Yksi ahkerimmista 
avantoon pulahtajista on ol-
lut OSAOn argentiinalaisläh-
töinen opiskelija Armando Se-
verino. Hän otti marraskuussa 
yhteyttä kuntourheilujaoston 
vetäjään Heimo Turuseen ja il-
moitti olevansa kiinnostunut 
talviuintiharrastuksesta. Sa-
malla hän ilmoitti, että koskaan 
elämässä hän ei ole aikaisem-
min mennyt avantoon. Hei-
mon opastuksella ensimmäi-
sen kerran käveltiin avannolle 
villasukat jalassa ja arvelemat-
ta mies kastautui kylmässä ja 
virkistävässä vedessä. Seuraa-
vana päivänä jatkettiin 10 se-
kuntia pitemmällä ajalla ja 
avannossa oloaika piteni päivä 
päivältä. Heimon kautta järjes-
tyi sitten oma avain uimakop-
piin ja siitä lähtien Arman-
do on käynyt lähes päivittäin 
koko talven ajan nauttimas-
sa Pietarilan talviuintipaikal-
la. Talviuintiharrastuksestaan 
ja rakkaasta suomalaisesta sau-
nasta Armando kertoo Youtu-
bessa ”avantouintipaikka”. 

Armando opiskelee suo-
men kieltä OSAOn Pudasjär-
ven yksikössä Valmassa. Hän 

kertoi olleensa Suomessa neli-
sen vuotta, josta Pudasjärvel-
lä vajaan vuoden. Ennen Suo-
meen tuloaan hän ehti kiertää 
maailmaa ja siellä oppinut ko-
timaansa espanjan lisäksi rans-
kaa ja englantia ja nyt myös 
suomen kieli karttuu koko 
ajan. 

-Haluan jatkaa suomen kie-
len opiskelua, myös ruotsia ja 
jatkaa sitten opiskelua ajoneu-
voasentajaksi ja siinä erikois-
tua raskaan kaluston asenta-
jaksi, kertoo Armando. 

Monet ovat oppineet tun-
temaan Armandon tanssin-
opettajana Koskenhovilla, jos-
sa hän opetti koronan aikaan 
saakka latinalaisia tansseja eri-
tyisesti salsaa ja sen eri muoto-
ja eli Kuuban salsaa, Kolumbi-
an salsaa, Puerto Ricon salsaa, 
Los Angelesin salsaa ja New 
Yorkin salsaa.  Lisäksi hän tai-
taa syvien tunteiden Bachata 
tangon sekä nopeatempoisen 
latinalaisen tanssin Meren-
guen, jonka kuviot ja askeleet 
ovat yksinkertaisempia kuin 
salsassa ja on samat perusaske-
leet kuin mambossa. Cumbia 
tanssi on taas erittäin tärkeää 
Kolumbian kansalle edustaen 
maata ja heidän kulttuuriaan. 

Pudasjärvi-lehti

Armandon elämänsä ensimmäinen kokemus avantouintiin 
tapahtui viime marraskuun puolivälissä ja on siitä lähtien 
jatkunut säännöllisesti läpi talven. Kuva Heimo Turunen. 

MYYDÄÄN

PUDASTORI

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).

Moottorikelkan lasikuitu pulkka, 
leveys 74 cm, pituus 240 cm. 
Raudoitettu, vahvarakentei-
nen. Hinta 260 €, p. 040 524 
2553. 

Taidetta 
Hyvän Olon Keskukseen 
– ehdotukset avoimella 

haulla
Hyvän Olon Keskus on Pudasjärven kaupungin kaikkien aikojen 
suurin rakennusprojekti ja ensimmäinen julkisen taiteen pro-
senttitaide kohde. Vuonna 2021 valmistuvaan uudisrakennuk-
seen hankitaan rakennusvaiheessa prosenttiperiaatetta mukail-
len 2−5 taideteosta tai teoskokonaisuutta. Taidehankintojen 
teema liittyy luontoon ja ihmisten hyvinvointiin. Hyvän Olon 
Keskukselle on laadittu taidehankintojen perustaksi Hyvän 
Olon taideohjelma vuosille 2020 ja 2021. 

Osana Hyvän olon taideohjelmaa järjestetään avoin port-
foliohaku, jolla haetaan taiteilijoita hankittavien taideteosten 
toteuttajiksi. Avoimessa haussa taideteosten toteuttamisesta 
kiinnostuneet Suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset 
työryhmät voivat hakea yhteen tai useampaan Hyvän olon tai-
deohjelmassa esitettyyn kohteeseen. Hankittavien taideteosten 
mahdollisia sijoituspaikkoja on kaikkiaan seitsemän, jotka sijait-
sevat uudisrakennuksen sisä- ja ulkotiloissa. Sijoituspaikat on 
esitelty taideohjelmassa ja niihin voi tutustua myös Hyvän Olon 
Keskuksen kilpailuvaiheen virtuaalimallissa.

Portfoliohaussa etsitään taiteen ammattilaisia, joilla on kyky 
toteuttaa työ annetussa kontekstissa. Taidehankinnat kohdiste-
taan teoksiin, joiden toteutuksessa on huomioitu Hyvän olon 
taideohjelman teeman lisäksi elinkaariajattelu, kestävä kehitys 
ja huollettavuus sekä rakennuksen käyttö ja arkkitehtuuri. 

Portfoliohaku tapahtuu 15.5. saakka sähköisen järjestel-
män kautta. Tarvittaessa voidaan järjestää useampi hakukierros. 
Portfoliohaussa ei lähetetä luonnosehdotuksia, vaan portfo-
lionsa lähettäneistä valitaan haastattelun perusteella 2−5 tai-
teilijaa ja/tai taiteellista työryhmää, joilta tilataan luonnokset 
teoksesta tai teoskokonaisuudesta tiettyihin kohteisiin. Luon-
nosvaiheen jälkeen sovitaan teoksen tai teoskokonaisuuden 
toteuttamisesta tapauskohtaisesti. Hakijoiden tulee huomioi-
da, että tilaaja suorittaa palkkiot ainoastaan laskuperusteisesti. 

Taidehankinnoista päättää tilaajan nimeämä työryhmä, jo-
hon kuuluvat hankkeen pääsuunnittelija, arkkitehti Laura Sorri, 
Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, rakentajan YIT:n edustaja projek-
tipäällikkö Janne Kittilä, Pudasjärven kaupungin edustaja kir-
jastonjohtaja Outi Nivakoski ja taideasiantuntija kuvanveistä-
jä Minna Kangasmaa. Hankkeen koordinaattorina toimii Kaija 
Kuiri.

Kaupunki tiedotus

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Armando on ohjannut liikuntapalveluiden salsakurssia syk-
systä lähtien. Viime vuoden lopulla otetussa kuvassa Sant-
tu Mustakangas, Aini Mertala, Armando ja Elina Wachira. 

KUn HALUAT PÄÄSTÄ 
eRoon  TARPeeTToMAKSi 
 JÄÄneeSTÄ TAVARASTA,  

TAi TARViTSeT JoTAin, 
iLMoiTA PUDASToRiLLA.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

KOTIINKULJETUS KESKIvIIKKOISIN 
ryTINgIN KaUPaSTa KOUvaLLE.

Tilaukset kaupasta 0440 827 131 tiistaina.
Taksi Piipponen Oy p. 0400 244 195

PUDASJARVI.FI

SUUNNITELMALUONNOKSIA 
NÄHTÄVÄNÄ
Pudasjärven taajaman lähikalastusmahdollisuus-
ksien kehittäminen ja vesistöjen virkistyskäytön 
edistämisen
suunnitelmaluonnokset pidetään maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 46 §:n mukaisesti nähtävänä
Suunnitelmat ovat nähtävänä kaupungin internetsi-
vuilla osoitteessa www.pudasjarvi.fi.
Suunnitelmista voi esittää mielipiteensä 30.04.2020 
klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella Pudasjär-
ven kaupungin Tekninen ja ympäristötoiminta, Var-
sitie 7 93101 Pudasjärvi tai sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044.

Tekninen ja ympäristötoiminta

KUrENaLaN KyLäyHdISTyS 
TIEdOTTaa!

KEväTKOKOUS siirretty myöhemmin pidettäväksi.
HUOm.! Jäsenmaksut 2020 tulee maksaa 30.4.2020 
mennessä tilille FI86 5360 0420 1031 71.
Jäsenmaksu 10 €/hlö, yritysten ja yksityiste henkilöiden 
tukimaksu on 20 €.
Liitä nimi ja osoite mukaan rekisteröintiä varten.
Lisätiedustelut Kerttu Simu, puh. 040 730 9481.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Ei tilaisuuksia.

”Ja avuksesi huuda minua hädän 
päivänä, niin minä tahdon 

auttaa sinua , ja sinun pitää 
kunnioittaman minua”.

Näin sanoo Herra Ps. 50:15

Suomeen rakennetaan maailman 
ensimmäinen hiilineutraali asuinalue
Suomen hirsipääkaupungin Pudasjärven 

omalta osaltaan vauhdittama hirsi- ja 
puurakentaminen on suosiossa. 

Siitä esimerkkinä julkaisemme hirsitaloteollisuus 
lähettämä tiedote Uudeltamaalta.

”My Town! Maailman en-
simmäinen hiilineutraa-
li asuinalue” suunnitellaan 
Uudellamaalla sijaitsevaan 
Tuusulan Rykmentinpuis-
toon. Hirsitaloteollisuuden 
toteuttamaa hanketta varten 
on Tuusulan tulevan kesän 
asuntomessualueen välittö-
mästä läheisyydestä varat-
tu kaksi korttelia, joissa ra-
kennusoikeutta on yhteensä 
22 000 kerrosneliömetriä. 
Ala mahdollistaa asunto-
jen rakentamisen noin 200 
perheelle. Kunnallisteknii-
kan puolesta rakentaminen 
alueella voi alkaa jo vuo-
den 2021 alussa. My Town! 
-hanke on saanut rahoitusta 
ympäristöministeriön puu-
rakentamisen ohjelman Kas-
vua ja kehitystä puusta -tu-
kiohjelmasta.

My Town! -hanke edistää 
hallituksen asettamaa tavoi-
tetta, että Suomi on hiilineut-
raali vuonna 2035, toteaa 
projektin johtaja, Hirsitalote-
ollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Seppo Romppainen.

– Hankkeessa suunni-
tellaan ja pilotoidaan tä-
män vuoden aikana toimin-
takonsepti hiilineutraalin 
asuinalueen rakentamisek-
si. Hankkeen aikana etsitään 
ja haetaan hirsitaloteollisuu-
den kumppaneiksi uusia 
partnereita, osaajia ja tek-
niikkaa, joilla tavoitteeseen 
päästään.

– Hiilineutraaliuden li-
säksi hankkeen tavoitteena 
on selvittää, miten kaupun-
kirakentamisesta saataisiin 
entistä käyttäjälähtöisem-
pää ja yhteisöllisempää. 
Selvityksen tekemisestä 
vastaa Oulun yliopiston ark-
kitehtuurin yksikkö, kertoo 
Romppainen.

Hiilineutraali  
rakentaminen  
kiinnostaa
Viime vuonna käynnisty-
neen hankkeen alkuvai-
heessa kartoitimme yhteen-
sä kahdeksan paikkakuntaa 
Helsingistä Ouluun, ker-

too projektin johtaja Seppo 
Romppainen. Iloinen yllä-
tys oli, että hankkeellemme 
tarjottiin alueita kaikilta 
paikkakunnilta. Tuusulan 
valintaan vaikuttivat eri-
tyisesti sijainti suurten kas-
vukeskusten läheisyydessä 
sekä kunnan tarkoitukseen 
osoittaman alueen kaavan 
väljyys, kertoo Romppai-
nen. Kaava mahdollistaa 
kortteleissa monipuolisen 
rakentamisen pientaloista 
pienkerrostaloihin. Kortte-
leissa on lisäksi osittain val-
mis kunnallistekniikka, jo-
ten rakentaminen voi alkaa 
tarvittaessa nopeasti.

Hirsi on massiiviraken-
teena kiinnostava materi-
aali arkkitehtisuunnittelun 
kannalta, kertoo professo-
ri Janne Pihlajaniemi Ou-
lun yliopiston arkkitehtuu-
rin yksiköstä.

– Oulun yliopiston ark-
kitehtuurin yksikössä on 
erityisesti Moderni hirsi-
kaupunki -hankkeissa syn-
tynyttä erikoisosaamista 
kaupunkimaiseen ympäris-
töön sopivien hirsiraken-
nusten suunnittelusta.

– Nykyaikaisessa teol-
lisessa hirsirakentamises-
sa on arkkitehtuurin nä-
kökulmasta paljon vielä 
hyödyntämätöntä poten-
tiaalia. Kaupunkikuval-
listen ja arkkitehtonisten 
lähtökohtien lisäksi tässä 
hankkeessa paneudutaan 
käyttäjän näkökulmaan ja 
hiilijalan- ja kädenjälkita-
voitteisiin, ja onkin mie-
lenkiintoista selvittää, mitä 
näiden huomioiminen tar-
koittaa hirsiarkkitehtuurin 
kontekstissa.

Suomalaisille  
suomalaista  
elinympäristöä
Hirsitaloteollisuus halu-
aa tarjota ihmisille nykyis-
tä yhteisöllisemmän ja vi-
rikkeellisemmän elämisen 
tavan nykyisen ahtaan kau-
punkiasumisen sijaan, toi-
mialajärjestön puheenjohta-

ja Marko Saarelainen toteaa.
– Haluamme, että tule-

vaisuudessa jokaisella suo-
malaisella on mahdollisuus 
terveelliseen, turvalliseen 
ja ympäristöystävälliseen 
asumiseen, jossa luonto on 
enintään muutaman sadan 
metrin päässä kotoa, Saare-
lainen sanoo.

Saarelainen muistuttaa, 
että hirsirakenne on pitkäai-
kainen hiilivarasto.

– Hankkeen avulla osoi-
tamme, että hiilineutraali 
rakentaminen ja yhteisölli-
nen elämäntapa on mahdol-
linen myös kaupungeissa. 
Moderni hirsiarkkitehtuuri 
soveltuu kokonaisen asuin-
alueen rakentamiseen kau-
punkimaiseen ympäristöön, 
hän korostaa.

Hirsitalovalmistajat ovat 
suunnitelleet kaupunkiin 
sopivia uusia talomalleja 
ja teknisiä ratkaisuja. Kiin-
nostus onkin kasvanut niin, 
että tällä hetkellä Suomes-
sa jo yli neljäsosa pientalois-
ta rakennetaan hirrestä. Hir-
ren käyttö kasvaa vahvasti 
myös päiväkotien, koulujen 
ja muiden julkisten kohtei-

den rakentamisessa.

Kulttuurimaisemaan 
sopivaa rakentamista
– Tuusulan kunta on tun-
nettu Tuusulanjärven kult-
tuuriperinnöstä ja siitä, että 
meillä voi rakentaa oman-
näköisensä elämän pää-
kaupungin ja lentokentän 
välittömässä läheisyydes-
sä: meiltä löytyy väljempää 
pientaloasumista luonnon-
rauhassa, mutta myös entis-
tä monipuolisempia ja yh-
teisöllisempiä tapoja asua 
ja elää. Meille on tärkeä olla 
mukana kehittämässä uu-
denlaisia ja monipuolisia 
asumisen mahdollisuuksia. 
Tilaisuuden siihen tarjoa-
vat kesän 2020 asuntomes-
sut – jo kolmannet koskaan 
Tuusulassa järjestetyt asun-
tomessut – sekä tämä yhtei-
nen hanke. Se on luontevaa 
jatkumoa tulevaisuuden 
asumisen parissa tekemäl-
lemme työlle, toteaa Tuusu-
lan pormestari Arto Lind-
berg.

Pudasjärvi-lehti

Kuvan ”Noppa”-työ on tuotettu Hirsirakenteinen kaupun-
kitalo -ideakilpailussa, tekijät Henri Jessen-Juhler ja Liisa 
Heinonen.

Kuvan "Hirsi Townhouse" -työ on tuotettu Hirsirakenteinen 
kaupunkitalo -ideakilpailussa, tekijä Marko Simsiö.

Kuvan ”Metsäruusun aluerakennuskohde rovaniemellä” 
-työ on tehty Moderni hirsikaupunki Lappi -hankkeessa, te-
kijät Heini Hiukka ja Kati Moilanen.

Kuvan ”Hirsirakenteinen tyyppitalokonsepti” -työ on tehty 
Moderni hirsikaupunki -hankkeessa, tekijä Anna-riikka Ti-
ainen.

KaiKesta huolimatta iloiset 

toriKauppiaat
pudasjärven torilla 

to 16.4. Klo 9-17
Kotimaiset kalasäilykkeet, 

kukkoja, lörtsyjä, palvilihaa, 
lihahyytelöä, metrilakua, 

karkkeja, päre- ja pajukoreja, 
mattovaraston loppuunmyynti, 

naisten vaatteita, 
kotimaista hunajaa ym. ym. 

TerveTuloa Tekemään löyTöjä!
T: Torikauppiaat 0400 262 786



10 11nro 16PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.4.2020 16.4.2020nro 16

Suuria haukia Tuulijärvestä
Kalastusta ahkerasti har-
rastava Mauno Ruokangas 
sai kokea mukavan yllätyk-
sen, kun meni maanantaina 
6.4. kokemaan iskukoukku-
ja Tuulijärvellä. Mauno jou-
tui suurentamaan kahta vii-
den tuuman kairan reikää, 
kun koukuissa oli seitsemän 
kilon ja viiden kilon hauet. 
Onneksi oli mukana myös 
nostokoukku, jonka avul-
la Mauno sai suurennetuis-
ta rei’istä hauet jäälle ja siitä 
eteenpäin pulkan kyydissä 
rantaan autolle.

-Sunnuntaina näin pie-
nessä hauessa hampaan jäl-
jet pitkällä välillä. Sanoin 
vaimolleni Ellille, että tässä 
pyöriin iso hauki, jospa jät-
täisin vielä koukut yhdeksi 
yöksi pyytämään. Se havain-
to johti maanantaina muhke-
aan saaliiseen, myhäili tyy-
tyväinen kalastaja. 

Suuren kalan saalis ei ol-
lut tänä talvena ihan uusi, 

sillä hiihtolomaviikolla oli jo 
saaliina viiden kilon hauki. 

Iskukoukuilla talvikalas-
tusta Mauno kertoi harras-
taneensa tänä talvena helmi-
kuusta lähtien. Toki välillä 
pyydykset ovat olleet tauol-
lakin. 

-Nyt tälle talvelle riittää 
kalastaminen. Suurien hau-
kien saalis oli hieno päätös 
tälle talvelle. Koukut noste-
taan orrelle ja kaira varas-
toon odottamaan ensi talvea, 
tuumaili Mauno tyytyväise-
nä. 

Hän kertoi kalastamisen 
olevan mukavaa ajan ku-
lua. Kesällä hän käy kalassa 
uistimella ja perhoilla, pää-
asiassa Pudasjärven alueel-
la. HT

Mikäpä on kuvauttaa 
tällaista kalan saalista! 

Isomman hauen pituus on 
metri ja pienempikin oli 92 

senttiä. 

Oulunkaaren vanhuspalveluissa on varauduttu koronavirukseen 
valmiuslain voimaan tulon jälkeen monella tapaa. Valmistautu-
mista ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriön, Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 
ohjeistukset.

Ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja 
vuodeosastoilla kiellettiin valtioneuvoston määräyksen mukai-
sesti, ja yksiköiden toiminnassa noudatetaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön ohjeistuksia. Esimerkiksi yksiköiden sisäisiä 
kokoontumisia on vähennetty ja asukkaat ruokailevat pääsään-
töisesti omissa huoneissaan. Asukkaiden päivittäisistä aktivitee-
teistä huolehditaan nyt muilla tavoin. Siivousta on myös tehos-
tettu.

”Seuraamme tarkasti kansallisia ja alueellisia tiedotteita sekä 
ohjeita ja tiedotamme aktiivisesti henkilöstöä tilanteen kehitty-
misestä. Tällä hetkellä on tärkeää toimia siten, että pyrimme kai-
kin keinoin estämään viruksen leviämisen”, sanoo Oulunkaaren 
vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö.

Valmiuslain astuttua voimaan myös ikäihmisten päivätoimin-
ta keskeytettiin. Erilaisista digitaalisista välineistä on kuitenkin 
etsitty ratkaisua niin päivätoiminnan kuin kotihoidonkin asiak-
kaille, joille on tarjottu mahdollisuutta hankkia maksutta käyt-
töönsä etävalvontalaitteita tai muita päätelaitteita. Oulunkaaren 
Digikummin johdolla niiden välityksellä on kotihoidon asiakkail-
le järjestetty erilaista ohjelmaa, kuten jumppia ja juttelutuoki-
oita. Laitteiden avulla tässä epätavallisessa tilanteessa voidaan 
korvata joitain kotikäyntejä, mutta kaikille asiakkaille turvataan 
hyvä ja asianmukainen hoito. Sosiaali- ja terveysministeriö mää-
rää, että lakisääteiset palvelut on pystyttävä tarjoamaan myös 
poikkeusoloissa, ja esimerkiksi omaishoitajien vapaita järjeste-
tään edelleen halukkaille. Näin tuetaan omaishoitajien työtä ja 
jaksamista.

Kotihoidossa haasteena  
suojainten saatavuus
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kotihoidossa on käytet-
tävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan 
suojaamiseksi henkilökunnan mahdollisesti kantamalta taudil-
ta. Kotihoidossa haasteena on ollut kertakäyttöisten hengitys-
suojainten saatavuus, kuten kansallisestikin on uutisoitu. Oulun-
kaaren kotihoidon työntekijöille on hankittu kertakäyttöisten 
suojainten lisäksi kankaisia suojaimia, joita voidaan käyttää ter-
veiden asiakkaiden kanssa asioidessa. Asiakkaille annetaan lisäk-
si ohjausta hygienia-asioissa sekä viruksilta ja taudeilta suojau-
tumisessa.

”Suojaintilanne on maailmanlaajuisestikin huono ja toivom-
me, että saamme riittävästi suojaimia käyttöömme mahdolli-
simman pian. Suojaimia hankitaan alueellisen hankintarenkaan 
lisäksi myös omien kanavien kautta. Tarve on suuri, sillä jo vii-
koittainen menekki on Oulunkaarenkin alueella valtava. Koti-
hoito tekee kunnissa keskimäärin 200 käyntiä päivittäin, mikä 
tarkoittaa 7000 kertakäyttöistä suojainta viikossa Oulunkaaren 
alueella. Kaiken kaikkiaan vanhuspalveluiden työntekijät ovat 
tehneet erittäin hyvää ja vastuullista työtä näiden poikkeusolo-
jen aikana”, kertoo Hannele Pöykiö.

”Varautumista koskevat suunnitelmat ohjaavat epidemi-
oihin ja pandemiaan varautumista. Suojainten tarve koronati-
lanteeseen varautumisessa on hyvin erityinen, sillä niitä tarvi-
taan poikkeuksellisen paljon terveydenhuollon lisäksi vanhus- ja 
perhepalveluissa. Oulunkaari tekee muiden toimijoiden kanssa 
koko ajan tiivistä yhteistyötä suojautumisvarustetilanteen osal-
ta, jotta voimme vastata voimakkaasti lisääntyneeseen kysyn-
tään. Tilanne kohenee koko ajan. Asiakkaiden ja työntekijöiden 
turvallisuus tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on ensiarvoisen 
tärkeää”, toteaa Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pim-
peri-Koivisto.

Oulunkaari tiedotus 

Oulunkaaren 
vanhuspalveluiden 

varautuminen 
koronavirukseen

Toivoa tarvitaan kriisin keskellä
Julkaisemme 

Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja 

Mikael Pentikäisen 
ajankohtaisen 

kirjoituksen, jossa 
hän valaa yrittäjille 

toivoa kriisin keskellä. 
Pentikäinen kertoo 

pitävänsä Pudasjärvelle 
yhteyttä. Hänen 
vaimonsa Silja 

Pentikäinen, omaa 
sukuaan Karvonen, on 
syntyisin Pudasjärveltä 

ja kuuluu Anders 
Wikströmin sukuun. 
Pentikäinen vieraili 
myös Pudasjärven 

markkinoiden puhujana 
kaksi vuotta sitten. 

Koronakriisi on näyttäyty-
nyt koko vakavuudessaan. 
Kuolleiden määrä kasvaa ja 
talous ajaa seinään eri puo-
lilla. Yrityksiä uhkaa kaa-
tua, työttömyys kasvaa rä-
jähdysmäisesti. 

Vaikka tartuntatautia on 
saatu hillittyä, virusta ei ole 
voitettu. On mahdollista, 
että taistelu kestää kuukau-
sia, jopa vuosia. Paljon on 
kiinni siitä, miten nopeasti 
keksitään tehokas rokote ja 
lääkitys.

Suomessakin on hyvä va-
rautua myös takapakkiin, 
vaikka tilanne on ollut pa-
himpia pelkoja parempi.

On selvää, että koronavi-
rus muuttaa maailmaa. Into 
matkustella vähenee, tuo-
tantoa tiivistetään ja tuo-
daan lähemmäksi loppu-
käyttäjää. Yhtä selvää on, 
että virus jättää jälkeensä 
ylivelkaantuneita talouksia 
ja yrityksiä. Tuleville suku-
polville jää ankara lasku.

Suomessa hallitus on teh-
nyt monia toimia yritysten 
auttamiseksi. Suoraa tukea 
on luvattu yrityksille noin 
1,6 miljardia. Sitä jaetaan 
Business Finlandin, Ely-kes-
kusten ja kuntien kautta. 
Vasta osa tukea hakeneista 
on saanut tukea. Tukipää-
tökset menevät pitkälle tou-
kokuulle.

Suoran tuen lisäksi on ra-
kennettu yrittäjän työttö-
myysturva, jota yrittäjä voi 
saada lopettamatta yritystoi-
mintaa, jos tulovirta on lop-
punut. Tämä on merkittävä 
avaus.

Myös lainarahaa on tar-
jolla. Moni yrittäjä ei näe 
kuitenkaan lainaa epävar-
man tilanteen keskellä – 
ymmärrettävästi – houkut-
televana. Myös lainarahan 
kustannukset hirvittävät 
monia.

Vireillä on lisäksi useita 
lakimuutoksia, jotka vähen-
tävät konkursseja ja toivot-

tavasti myöhemmin helpot-
tavat yrittäjien uutta alkua.

Vaikka hallitus on tehnyt 
paljon yritysten ja yrittäji-
en hyväksi, yrittäjät odotta-
vat enemmän. Ei ole yhden-
kään yrittäjän vika, että osa 
taloutta on jouduttu pysäyt-
tämään koronan vuoksi. Jos 
kriisi jatkuu vielä kuukau-
sia, luvatut tukirahat eivät 
riitä.

Yrittäjät on arvioinut, että 
kriisin jatkuessa suoraa tu-
kea tarvitaan noin viisi mil-
jardia euroa. Sitä olisi hyvä 
jakaa tavalla, joka tuo ra-
han nopeasti kaikille yrityk-
sille sekä tukee työllisyyt-
tä ja sitä, että yrittäjät eivät 
kassavaikeuksien vuoksi aja 
alas sosiaaliturvaansa.

Yrittäjän näkökulmas-
ta kriisi on siirtymässä uu-
teen vaiheeseen. Ensiksi oli 
alkujärkytys, jota seurasi-
vat nopeat sopeutustoimet. 
Käynnistettiin lomautuksia 
ja leikattiin kuluja, jotta yri-

tyksen kassa ei kuivu. Sitten 
alkoi tukehakemusten teko. 
Monelle tuki on tuonut toi-
voa siitä, että tästäkin sel-
vitään. Jotkut ovat saaneet 
kielteisen päätöksen, mikä 
on aiheuttanut pettymyk-
sen.

On paljon yrittäjiä, jot-
ka tietävät selättävänsä tä-
mänkin koettelemuksen. On 
myös yrittäjiä, jotka jo tietä-
vät tai aavistavat, että kriisi 
selättää heidät.

Jokaiselle on tärkeä toi-
von näköala. Jokaista tarvi-
taan. Kriisin selättäjää tar-
vitaan rakentamaan tätä 
maata ja sen taloutta krii-
sin jälkeen. Mutta myös krii-
sin selättämiä tarvitaan. Sik-
si teemme hartiavoimin töitä 
sen puolesta, että jokaisella 
on uusi mahdollisuus.

Mikael Pentikäinen, 
toimitusjohtaja Suomen 
Yrittäjät

Mikael Pentikäinen (oikealla) vieraili Pudasjärven markkinoilla markkinapuhujana toissa 
kesänä.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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Uusille ja kirjastokortin kadottaneille asiakkaille luodaan väliai-
kaisia e-asiakastunnuksia Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjas-
tojen e-aineistojen käyttöön. Tunnuksen saa ottamalla yhteyttä 
Pudasjärven kirjastoon puhelimitse 040 826 6434 (arkisin klo 
9 – 15) tai sähköpostitse kirjasto@pudasjarvi.fi. Myös OUTI-
verkkokirjaston sivuilla on lomake, jonka täyttämällä e-asiakas-
tunnuksen saa. E-asiakastunnukset poistetaan poikkeusajan pää-
tyttyä ja kirjaston käyttöä voi tämän jälkeen jatkaa hankkimalla 
kirjastokortin normaalin käytännön mukaan käymällä kirjastos-
sa. 

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastosta löytyy e-kir-
jojen ja e-äänikirjojen lisäksi e-lehtiä, musiikkia, dokumentteja 
ja elokuvia. Palveluihin kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja 
PIN-koodilla.

Jos olemassa olevaan kirjastokorttiin liitettyä PIN-koodia ei 
ole tai se on kadonnut, uuden saa OUTI-verkkokirjaston kir-
jautumisikkunassa olevan Unohditko PIN-koodisi -linkin avulla 
asiakastietoihisi kirjattuun sähköpostiosoitteeseen. Ongelmati-
lanteessa voit ottaa yhteyttä Pudasjärven kirjastoon. 

Pudasjärvi-lehti

Kirjaston aineistot 
poikkeusaikana käyttöön 

e-asiakkuuden avulla

Koronavirus on mullistanut monen nuoren elämän, kun tut-
tu koulurutiini on keskeytynyt eivätkä kaveripiirin hyvät ystä-
vät enää ole jatkuvasti läsnä. Myös vastuu omasta oppimisesta 
on lisääntynyt. Tilanne ei varmasti ole helppo ja kotona olemi-
nen saattaa kiristää hermojen lisäksi myös välejä omiin vanhem-
piin tai seurustelukumppaniin. Rutiineja joutuu etsimään uusis-
ta asioista, ja tarve ystävien kanssa olemiseen ja yhteydenpitoon 
on kova. Haluamme kuitenkin muistuttaa nuoria siitä, että täs-
sä poikkeustilanteessa nuorista kaivataan nyt nimenomaan nä-
kymättömiä sankareita: pysyttelemällä kotona ja välttämällä iso-
ja kaveriporukoita, voi oikeasti säästää jonkun ihmisen hengen.

Koronavirus on yleisvaarallinen tauti, mikä tarkoittaa sitä, 
että se leviää helposti. Parasta temmellyskenttää sille ovat ys-
täväpiirin kokoontumiset, joissa oleskellaan tiiviisti yhdessä. Jo 
esimerkiksi neljän ystävän kokoontuminen voi altistaa tartun-
nalle neljä kokonaista perhettä. Ja vaikka koronaviruksen oireet 
ovat useimmilla ihmisillä lieviä, voivat ne joillekin aiheuttaa hen-
genvaaralliset oireet. Sosiaalisia kontakteja ei siis ole turhaan 
kehotettu vähentämään ja välttämään. Valitettavasti kaikki nuo-
ret eivät ole tätä ymmärtäneet, vaan kavereiden tai seurustelu-
kumppanin kanssa oleskelua on jatkettu kuten ennenkin. Nuor-
ten olisikin hyvä kysyä itseltään, mikä ja missä liikkuminen on 
minulle niin tärkeää ja välttämätöntä, että annan koronaviruk-
selle mahdollisuuden levitä omaan tai ystävieni perheisiin.

Nuorilla on puolellaan myös etu, jota monella vanhemmal-
la ihmisellä ei ole: olette taitavia teknologioiden, laitteiden ja 
sosiaalisen median käyttäjiä. Nyt jos koskaan näiden mahdol-
lisuuksien käyttö yhteydenpitoon ja ystävien kanssa olemiseen 
on enemmän kuin sallittua ja suositeltavaa. Jos taas tuntee, että 
rajoitukset vaikuttavat vahvasti omaan mielialaan eikä ystäville 
tai läheisille puhuminen auta, voi keskusteluapua hakea esimer-
kiksi koulukuraattoreilta ja kouluterveydenhoitajilta. Myös val-
takunnalliset tukipuhelimet palvelevat.

Vaikka kotona oleskelu ja etäyhteydenpito saattavat tuntua 
tylsältä, kehotamme nuoria silti olemaan kärsivällisiä ja pysy-
mään näkymättömissä, kuten moni muukin ihminen tällä hetkel-
lä. Liikkumisen rajoitukset ja muut koronavirusta vastaan teh-
dyt toimenpiteet ovat toimivia, ja jos vielä jaksamme niitä jonkin 
aikaa noudattaa, rajoituksia voidaan alkaa myös asteittain pur-
kaa. Kavereiden tai seurustelukumppanin tapaamista ei tarvitse 
odottaa näkymättömissä ikuisuutta.

Oulunkaari
Mirva Salmela perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, 
Tuula Saukkonen johtava lääkäri, ylilääkäri

Korona-aikana nuorista 
tarvitaan näkymättömiä 

sankareita

Hallintosääntö mahdollistaa 
toimielinten sähköiset kokoukset
Pudasjärven kaupunginhalli-
tus kokousti tiistaina 14.4. Ko-
kouksen alussa Kiinteistö Oy 
Pudasjärven Hirsikunnaan 
toimitusjohtaja Jouko Väänä-
nen kävi esittelemässä Hirsi-
kunnaan ajankohtaiskatsauk-
sen.

Päätettiin ottaa käyttöön 
hallintosäännön 121 pykä-
lä, joka mahdollistaa kaupun-
ginhallituksen sähköiset koko-
ukset. Kuntalaki antaa laajat 
mahdollisuudet paikasta riip-
pumattomalle päätöksenteol-
le. Kaikissa päätöksentekota-
voissa kunnan tulee huolehtia 
tietoturvallisuudesta. Kunta-
lain 99 pykälän mukaan säh-
köisen kokouksen edellytyk-
senä on, että läsnä oleviksi 
todetut ovat keskenään yh-
denvertaisessa näkö- ja ääni-
yhteydessä. Laki ei vaadi, että 
puheenjohtaja ja sihteeri osal-
listuvat kokoukseen samas-
sa paikassa. Kuntaliitto kat-
soo, että nykyisessä tilanteessa 
kuntien olisi tarkoituksenmu-
kaista hyödyntää sähköisiä 
kokouksia mahdollisimman 
laajasti. Pudasjärven kaupun-
gin hallintosäännön mukaan 
toimielin voi pitää kokouksen 
sähköisesti. 

Varhaiskasvatuksen 
palveluseteli
Varhaiskasvatuksen palvelu-
setelin enimmäisarvoa päätet-
tiin korottaa 2,33 prosenttia 
1.8.2020 alkaen. Varhaiskasva-
tuksen palvelusetelijärjestel-
mä on otettu käyttöön viime 
vuoden alusta, jolloin myös 
palvelusetelin enimmäisar-
vo määriteltiin ensimmäisen 
kerran. Päätöstä tehtäessä oli 
vt. talous- ja hallintopäällik-
kö Pasi Kemppaisen laatima 
laskelma indeksitarkistuspro-
sentin muodostumisesta sekä 
indeksitarkistuksen mukai-
set varhaiskasvatuksen palve-
lusetelin enimmäisarvot ensi 
elokuusta alkaen sekä tällä 
hetkellä voimassa olevat var-
haiskasvatuksen palvelusete-
lin enimmäisarvot. 

Hallintosihteerin virka
Hallintotoimen palvelusihtee-
rin virka päätettiin muuttaa 
hallintosihteerin viraksi. Hal-
lintotoimen toiminta-alueel-
la keskustoimistossa oli tällä 
hetkellä täyttämättä palvelu-
sihteerin virka. Talousohjel-
man laadinnan yhteydessä 
tarkasteltiin mm. täyttämät-
tä olevien tehtävien ja virko-
jen uudelleen järjestelyä. Vi-
ran tehtäväkuvan järjestelyllä 
saadaan lisäresurssia kaupun-
gin talouden valmisteluteh-
täviin sekä asiakirjahallinnon 
kehittämiseen sekä kokous-
hallintaan ja kokousasioiden 
valmisteluun. Lisäksi keskus-
vaalilautakunnan tehtävät si-
sältyvät tehtävään.

Henkilöstöjärjestelyjä 
poikkeusoloaikana 
Kaupunginhallitus päätti 24.3. 
kokouksessaan varautua kau-
pungin toimintojen keskey-
tymiseen ja pantemia poikke-
ustilanteen jatkumiseen 14.4. 
lähtien ja aloitti yhteistoimin-
tamenettelyn koskien kaupun-

gin työntekijöiden mahdollisia 
lomautuksia ja palkanmak-
sun keskeytymistä 14.4. alka-
en. Henkilöstöpäällikkö ja osa 
pääluottamusmiehistä ovat 
käyneet keskustelun koskien 
tilannekuvaa Suomen halli-
tuksen määräyksistä sekä vai-
kutuksista henkilöstöön. 

Neuvottelujen katsottiin 
päättyneeksi 8.4. ja päätet-
tiin keskeyttää palkanmaksu 
tai lomauttaa (ilmoitusaika 30 
päivää) 9.4. -31.5. ne työnteki-
jät, joille tehdyn selvityksen 
mukaan ei ole työnantajalla 
tarjota korvaavaa työtä toi-
minnan ollessa keskeytyneenä 
tai töiden olennaisesti vähen-
tyneenä poikkeusolon vuoksi.

Suomen hallitus on jat-
kanut rajoituksia 13.5. saak-
ka hillitäkseen koronapande-
mian leviämistä ja työt ovat 
loppuneet tai olennaises-
ti vähentyneet tämän vuok-
si. Pohjois-Pohjanmaan AVI ja 
Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri ovat ennustaneet 
epidemiapiikkiä Pohjois-Poh-
janmaan alueelle kesäkuul-
le. On hyvin oletettavaa, että 
rajoituksia jatketaan 13.5. jäl-
keenkin, koska valtiovaltakin 
on siirtänyt rajoitusten purkua 
kuukaudella alkuperäisestä 
aikataulusta.

Yritystoiminnalle 
tukea 
Monet kunnat ovat alueel-
laan päättäneet poikkeusajan 
poikkeuksellisista tukitoimis-
ta alueen yritystoiminnalle ko-
ronavirusepidemian vuoksi. 
Kaupungin yksikköjen tämän 
vuoden hankintoja päätettiin 
aikaistaa. Samoin pyritään ai-
kaistamaan ostolaskujen mak-
sua eräpäivää aikaisemmaksi 
ja myyntilaskutusta myöhäis-
tetään. Laskuihin voi myös 
neuvotella pidempiä mak-
suehtoja, enintään 90 päivää. 
Kaupungin hankinnat pyri-
tään mahdollisuuksien mu-
kaan kohdistamaan paikalli-
siin yrityksiin. 

Kaupunki voi myön-
tää yrityksille liiketilojen ja 
omistamiensa liiketonttien 
vuokranmaksuun tarvittaes-
sa pidennystä. Perustellusta 
syystä kaupunki tai sen tytär-
yhtiö voi myöntää lisäksi hel-
potusta maksettavan vuok-
ran määrään epidemian ajalle. 
Kaupunki voi myöntää hake-
muksen perusteella tapaus-
kohtaisesti 50-100 prosenttia 
vuokrahuojennuksen omis-
tamiensa kiinteistöjen osalta 
sellaisille pienyrittäjille, jotka 
joutuvat supistamaan toimin-
taansa, keskeyttämään toimin-
tansa tai kokonaan sulkemaan 
toimitilansa. Vuokrahuojen-
nuksen kesto riippuu koro-
nakriisin pituudesta, ja se 
sovitellaan erikseen yrityskoh-
taisesti. Vapaamuotoinen ha-
kemus osoitetaan Pudasjär-
ven kaupungille ja lähetetään 
kiinteistöpäällikölle sähköpos-
titse.

Pudasjärven Kehitys Oy:n 
henkilöstö on käytettävissä 
yritysten tukena rahoitus- ja 
muiden ratkaisujen löytämi-
sessä poikkeustilanteen ai-
heuttamiin ongelmiin. Kehi-
tysyhtiö tiedottaa aktiivisesti 

käytettävissä olevista tuista ja 
rahoituskanavista sekä järjes-
tää infotilaisuuksia etäyhteyk-
sien avulla. Yksinyrittäjän tuki 
on valtion rahoittama, ja tar-
kemmat soveltamisohjeet ja 
hakumateriaali tulevat minis-
teriöstä. Yksinyrittäjät voivat 
hakea tukea yrityksen sijain-
tikunnasta ja tuen suuruus on 
2 000 euroa. Tuki myönnetään 
yksinyrittäjän toiminnan har-
joittamisesta johtuvien meno-
jen kattamiseen. Pudasjärven 
Kehitys Oy valmistelee tuki-
päätöksiä, ja päätökset ja tuen 
maksatus tehdään kaupungin 
toimesta. Tuen myöntäminen 
ei edellytä kaupungilta tuen 
käytön valvontaa, eikä tuella 
ole vaikutusta kaupungin tu-
loslaskelmaan. 

Iijoki-sopimuksen 
koskikunnostus
Päätettiin osallistua loka-
kuussa vuonna 2018 hyväk-
sytyn Iijoki-sopimuksen 2019-
2023 hankerahoitusmallin 
mukaiseen koskikunnostuk-
sen rahoittamiseen. Iijoki-so-
pimuksen johtoryhmän esit-
tämä rahoitustarve vuodelle 
2020 on 1 500 euroa/osapuoli 
ja vuodelle 2021 5 000 euroa/
osapuoli. Iijoki-sopimuksen 
johtoryhmän suunnitelman 
mukaan koskikunnostukset 
aloitetaan Livojoelta, Pärjänjo-
elta ja Loukusanjoelta. 

Lapin elinkeino-, liikenne-, 
ja ympäristökeskus (ELY-kes-
kus) on kalatalousviranomai-
sena toimittanut Pohjois-Suo-
men aluehallintovirastolle 
hakemuksen Iijoen kalatalous-
velvoitteiden muuttamiseksi 
olosuhteiden olennaisen muu-
toksen vuoksi. Hakemuksessa 
esitetään velvoitehoidon pai-
nopisteen suuntaamista toi-
menpiteisiin, jotka edistävät 
vaelluskalakantojen palaut-
tamista niiden luonnolliseen 
elinympäristöön. Kaupungin-
hallitus totesi lausunnossaan, 
että koska Iijoen olosuhteis-
sa on tapahtunut oleellinen 
muutos, tulee kalatalousvel-
voitteita tiukentaa Iijoen ka-
lakantojen elvyttämiseksi vä-
hintään hakijan hakemuksessa 
edellyttämällä tavalla. Vanho-
jen uomien hyödyntäminen 
toimivina kalateinä on nyky-
tutkimustiedon valossa var-
teenotettava ja kannatettava 
vaihtoehto, joka luvan myön-
tämisessä toivotaan otettavan 
huomioon.

Lisärahoitusta  
kuntarahoitukselta
Päätettiin hyväksyä Kuntara-
hoitus Oyj:n kanssa tehtyyn 
kuntatodistusohjelmaa kos-
kevaan sopimukseen limiitin 
nosto nykyisestä kahdesta mil-
joonasta eurosta viiteen mil-
joonaan euroon. Hallintojoh-
tajalle ja kaupunginjohtajalle 
annettiin oikeus hankkia mak-
suvalmiuden turvaamiseksi 
tarvittavaa kuntatodistusoh-
jelman mukaista lisärahoitus-
ta limiitin enimmäismäärään 
saakka.

Perussuomalaisten  
kysymykseen vastaus
Pudasjärven Perussuomalais-

ten valtuustoryhmä on jättä-
nyt 6.2. valtuuston kokouk-
sessa kaupunginhallitukselle 
kysymyksen työryhmien tar-
koituksesta ja toimintaperiaat-
teista. Lisäksi kysyttiin, ovat-
ko ne päätösvaltaisia ja minkä 
instanssin alaisuudessa ne toi-
mivat? Työryhmien muistiot/
pöytäkirjat eivät ole valtuutet-
tujen tai kuntalaisten nähtävil-
lä. 

Vastauksessa todettiin 
kaupunginhallituksen perus-
taneen elokuussa 2017 tila-
työryhmän, jota se täydensi 
myöhemmin syksyllä. Tilatyö-
ryhmän tarkoituksesta on lin-
jattu, että kaupungilla on tu-
levina vuosina merkittäviä 
tarpeita julkisten tilojen uudis-
tamiselle ja käytöstä poistuvi-
en tilojen jatkokäytön ratkaise-
miselle. 

Sisäilmatyöryhmä on pe-
rustettu henkilöstötoimikun-
nan esityksestä viranhalti-
japäätöksellä vuonna 2008. 
Vuonna 2010 on nimetty Rim-
minkankaan koulun työryh-
mä. Lokakuussa 2012 kau-
punginhallitus on hyväksynyt 
toimintamallin sisäilmaasiois-
sa. Ryhmän tärkeimpinä teh-
tävinä on valvoa sisäilman laa-
tuun liittyvien tutkimusten ja 
korjauksille asetettujen tavoit-
teiden toteutumista sekä vas-
tata tiedottamisesta ja selvitys-
ten suuntaamisesta.

Kaupunginhallitus on elo-
kuussa 2017 perustanut kult-
tuurityöryhmän, jonka tuli toi-
mia vähintään vuoden 2018 
loppuun. Työryhmä ei ole ko-
koontunut enää vuoden 2019 
aikana. Marraskuussa 2019 
hallitus on perustanut taide-
työryhmän, joka valtuutetaan 
toteuttamaan Hyvän Olon 
Keskuksen taidehankinta kau-
punginhallituksen antaman 
budjetin puitteissa talousarvi-
on hyväksymisen jälkeen. 

Kaupunginhallitus totesi 
vastauksessaan Perussuoma-
laisten valtuustoryhmälle, että 
työryhmät ovat perustettu si-
säistä valmistelua varten ja 
toimivat kaupunginhallituk-
sen alaisuudessa. Työryhmä 
ei ole julkisuuslain tarkoitta-
ma viranomainen, jolloin jul-
kisuuslakia ei niihin sovelle-
ta. Työryhmän muistioissa on 
kyse kunnan sisäisen työsken-
telyn asiakirjasta, johon julki-
suuslakia ei suoraan sovelleta. 
Jos muistiot voidaan ymmär-
tää päätöksen valmisteluasia-
kirjoiksi, tulevat työryhmien 
asiakirjat ja muistiot julkisik-
si siinä vaiheessa, kun käsitte-
lyn kohteena oleva päätös teh-
dään.

Kysymykseen koulujen 
työsuunnitelmien julkaisemi-
sesta vastauksessa todettiin, 
ettei työsuunnitelmien julkai-
seminen tuo mainittavaa lisä-
arvoa perusopetusasetuksen 
mukaiseen tiedottamiseen ja 
ennakolta ilmoittamisen vel-
voitteeseen. Hallituksen mu-
kaan koulujen tehtävänä on 
sopivin tavoin informoida toi-
mintaansa liittyen oppilaita, 
näiden huoltajia ja muita kun-
talaisia.

Pudasjärvi-lehti


