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PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

MS Vuokratilat 
suunnittelee uudis-

rakentamista Kuusa-
montien varteen s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 23.4.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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!

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

SUOrITammE 
JaTKUvaa 

mETaLLIrOmUN 
KEräySTä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

• 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!

•  vahinkotarkistukset
•  lasinvaihdot ja  

korjaukset 
•  kolarikorjaukset
•  automaalaukset
•  trailerin vuokraus
•  ilmastoinnin huollot

Puh. 040 564 8614, 
040 564 9523

teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi
 avoinna ma-pe 7-16

teemme 
kolarikorjaukset ja 

maalaukset 
kaikille 

vakuutusyhtiöille!

jP auto-
maalaamo

jP auto-
maalaamo

olemme avoinna 

normaalisti!

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

5595
T-PAITA PROF PIKEE
Koot S-2XL. Mukava ja kestävä 
miesten pikeepaita. Väri musta. 
Olkapäissä vahvikekangas, 
joka tuo kestävyyttä sekä tekee 
paidan ulkonäöstä miellyttävän. 
Kauluksessa ja hihansuissa 
resorit, jotka lisäävät käyttömu-
kavuutta sekä tuovat paidalle 
muotoa.

TYÖHOUSUT PROF CAMO
Koot 46-58. Miesten mukavat ja kestävät 
maastokuvioiset työhousut. Housujen 
haaraosassa sekä polvitaipeissa joustavaa 
kangasta, joka helpottaa työskentelyä ja 
liikkumista. Vyötärö säädettävissä joustavan 
vyötärönauhan ansiosta.

1995

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com  
www.hallacatering.com

Hallan lounas 27.-30.4.

TerveTuloa!

lounaan hinta kahvilasta noudettuna 8€ klo 11-12, 
kotiinkuljetettuna (5 km säteellä) 9€. 

Tilaukset mielellään edellisenä päivänä puh. 045 695 9925 
tai aamulla ennen klo 9. HuoM! vain Takeaway! 

Ma:  silakkafileet ja perunamuusi
Ti:  riisipuuro ja sekahedelmäsoppa
Ke:  porsaankyljys, bearnaisekastike ja itsetehdyt,  

kuorelliset lohkoperunat
To:  lapinukonkeitto ja mansikkarahka
Perjantaina vappupäivänä ei lounasta!
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista 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

Pudasjärven kaupunginhal-
litus on tehnyt linjauksen, 
jonka pohjalta kaupungin 
johtoryhmä on valmistellut 
etäkoululaisille jaettavan 
kouluruokaa korvaavan ruo-
kapaketin. Kuluvalla viikolla 
on meneillään kolmas koulu-
ateriapakettien jakeluviikko. 
Ruokapalvelupäällikkö Hei-
di Timonen ja Jarmo Eskola 
kiertävät syrjäkylien jakopis-
teillä jakamassa ruokapake-
tit sitä haluaville koululaisil-
le kerran viikossa.

Ruokapakettitoiminnan 
järjestämisestä on ollut vas-
tuussa kaupungin ruokapal-
velut ja sivistystoiminta. Reh-
tori Mikko Lumme kertoi 
palvelun olevan hyvän ja toi-
mineen hyvin, ja oli hyvillään 
siitä, että lähes kaikki noin 
500 Hirsikampuksen koulu-
laista on halunnut ottaa ruo-
kapaketin.  

Ruokapalvelupäällikkö 
Heidi Timonen kertoi ruoka-
pakettien jakoreittien suun-
tautuvan syrjäkylille ja läh-
tevän liikkeelle tiistaisin ja 
keskiviikkoisin ammattikou-
lulta Jyrkkäkoskentieltä. Op-
pilas, huoltaja tai huoltajan 
valtuuttama henkilö voi nou-

taa ruokapaketin jakelupis-
teistä oppilaan nimeä vas-
taan. 

Ateriakuljetusreiteillä 
kierretään aikataulun mukai-
sesti. Tiistaisin reittiauto kul-
kee kaupungin pohjoisosan 
kylillä, kuten Siurua, Yli-Siu-
rua, Livo, Rytinki ja Sarakylä. 
Ruoka-auton mittariin kertyy 
217 kilometriä. 

Keskiviikkoisin auto liik-
kuu reitillä 2 ja se suuntautuu 
Syötteelle ja kaupungin etelä-
puolen kylille, kuten Hirvas-
koski, Korpinen, Jaurakkajär-
vi ja Paukkeri. Matkaa kertyy 
noin 239 kilometriä. Ruoka-
auto pysähtyy ennalta mää-
rätyissä pysähdyspaikois-
sa ja ruokakassien noutoaika 
on noin 30 minuuttia huomi-
oiden teiden kunto ja sääva-
raus. 

Kouluruokapaketteja 
840 etäoppilaalle
- Alkukangertelujen jälkeen 
ateriajakelupalvelu on alka-
nut sujumaan ihan kohdil-
leen ja hyvin. Keskustassa 
asuvien koululaisten ruoka-
paketteja voi hakea arkisin 
maanantaista perjantaihin 
kello 8-18. Erityisruokavalioi-

Kaupungin kouluateriajakeluauto pysähtymässä Korpisen 
kylätalon pihalla. Ruokakasseja kävi hakemassa kymmeni-
sen henkilöä, joita palvelivat Heidi Timonen ja Jarmo Eskola.

Kouluruokapakettien jakelu etäkoululaisille sujunut hyvin

Pudasjärven kaupunki haluaa olla mukana tukemassa paikallis-
ta elinvoimaa hankkimalla erityisesti tänä keväänä kaupungin 
jakotuotteet ja lahjat paikallisilta yrityksiltä. Ehdottaa voi kau-
pungin lahjoiksi 15.5. saakka yrityksien valmistamia tuotteita, 
palveluja tai lahjakortteja. Lahjoja saa mielellään olla eri hintai-
sia, arvoltaan 1-100 euroa. Lahjaehdotukset voivat olla aivan 
uusia tuotteita/palveluja tai sitä, mitä yritys tekee jo muutenkin.

Lahjojen tulisi mielellään tuoda esille jotain näistä kaupun-
gille tärkeistä asioista: rikasta luontoa, luonnon materiaaleja 
(puuta), hirsirakentamista, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, aito-
utta, persoonallisuutta ja kestävää kehitystä. Kaupunki hankkii 
lahjoja mielellään mahdollisimman monelta paikalliselta yrityk-
seltä. Mahdollisuuksien mukaan voi ehdottaa myös edullisia ns. 
jakolahjoja, arvo 1-10 euroa. 

Pudasjärven kaupungilla on suunnitteilla hankituille lahjoil-
le merkki, vyöte, tarra tms., joka kertoo lahjan saajalle, mistä 
kampanjassa on kyse.

Kaupunki tiedotus

Kaupunki suosii 
paikallista – kampanjaa

Kysy tarvittaessa lisätietoja. Lähetä 15.5. men-
nessä sähköpostilla oman yrityksesi ehdotukset 
kaupungin lahjoiksi: 

Ulla-Maija Paukkeri
050 404 2117, ulla-maija.paukkeri@pudasjarvi.fi

Puukauppa on Pohjois-Suomessa käynyt odottavissa tunnel-
missa. Maaliskuussa Pohjois-Suomen yksityismetsien hieman 
piristyi. Alkuvuoden ostomäärä 1 167 000 kuutiometriä on 
edelleen 40 prosenttia viime vuotta perässä. 

Puunostojen painopiste on siirtynyt kesä- ja kelirikko-
korjuukohteisiin. Alkuvuoden hiljaisemman puukaupan myö-
tä myötä ostajien puuvarannot ovat laskeneet ja kysyntä si-
ten kasvanut. Puukaupan painottuminen kelirikkoleimikoihin 
on näkynyt pienenä kantohintojen elpymisenä myös Pohjois-
Suomessa. Puukauppa mahdollistaa haastavassa taloudellisessa 
tilanteessa hyvän avun metsänomistajille. Metsänhoitotyöt on 
Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa päästy vähälumisen talven an-
siosta aloittamaan poikkeuksellisen aikaisin. Metsänomistajien 
kannattaa nyt tarkastaa yhdessä oman metsänhoitoyhdistyk-
sen kanssa oman metsätilan tilanne ja laittaa tarvittavat met-
sänhoitotyöt käyntiin.

Koronavirus vaikuttaa vientimarkkinoihin
Osa metsäteollisuustuotteista hyötyy globaaleilla markkinoilla 
koronaviruksen vaikutuksesta, mutta osa ei. Nämä vaikuttavat 
viiveellä raakapuumarkkinoihin. Vaikka koronaviruksen yleiset 
markkinavaikutukset ovat negatiivisempia kuin ennalta osattiin 
arvioida, niin Pellervon taloustutkimuksen (PTT) mukaan met-
sätoimiala selvinnee muita toimialoja pienemmillä vahingoil-
la. Yritysten ja tuoteryhmien välillä on kuitenkin suuria eroja. 
Pehmopaperituotteiden globaalin kysynnän kasvu lisää etenkin 
sellun viennin tarvetta. Paperituotteiden osalta on ollut hiipu-
vaa kysyntää, joka saattaa vaikuttaa sellu- ja paperituotannon 
tasoihin Suomessa. Kartonkituotteiden osalta kysynnän en-
nakoidaan lisääntyvän. Sahatavaratuotannon ja puutuotteiden 
osalta kysyntä on heikentynyt rajoitustoimien seurauksena ja 
monet yritykset ovatkin jo ilmoittaneet mahdollisista lomau-
tuksista ja seisokeista. Raakapuumarkkinoilla on ollut kysyn-
tää etenkin kuitu- ja energiapuusta, mutta tukkipuun menekki 
vaihtelee alueittain enemmän.

Kesä- ja kelirikkokohteiden kilpailuttaminen 
Puumarkkinat ovat siirtyneet kesä- ja kelirikkokohteiden os-
toon. Nämä ovat niitä logistisesti parhaimpia leimikoita, joiden 
hintataso on perinteisesti korkeampi kuin talvikorjuukohteis-
sa. Puukauppojen kilpailuttaminen onkin erityisen tärkeää, että 
haastavassa markkinatilanteessa saadaan parhaista leimikois-
ta hyvä hinta. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavatkin asiantunti-
ja-apua puukauppaan valtakirjakaupoin kilpailuttamalla ja ver-
tailemalla leimikot metsänomistajan puolesta ja toteuttamalla 
korjuun valvonnan. Puukaupat ovat monelle met-
sänomistajalle iso taloudellinen apu ja tällöin on 
tärkeää, että asiat menevät eteenpäin sovitusti.

Pudasjärvi-lehti

Koronatilanne vaikuttaa 
monitahoisesti metsäalaan

Mhy Koillismaan johtaja Antti Härkönen toimitti 
lehdellemme huhtikuun puumarkkinakatsauksen.

ta sisältävät ruokapaketit jae-
taan ammattikoululta, Heidi 
Timonen sanoi.  

Kaupunginhallituksen lin-
jauksella haluttiin varmistaa, 
että kouluruuan korvaami-
sessa apu perheille on mah-
dollisimman lähellä sitä ti-
lannetta, mikä olisi ollut 
normaalioloissa kouluissa. 
Kouluruokapakettipalvelua 
tarkastellaan ja tarkennetaan 
palautteiden perusteella ja 
muutoksista tiedotetaan erik-
seen. Kouluruokapaketin 
vastaanottajaksi voi ilmoit-
tautua koko poikkeusjärjeste-
lyn ajan. 

Kouluruokapaketin saa 
halutessaan kaupungin jär-
jestämässä esi-, perus-, ja lu-
kiokoulutuksessa opiskeleva 

oppilas. Kouluruokapake-
tin sisällön suunnittelussa ei 
ole otettu halvinta vaihtoeh-
toa, vaan on otettu sellainen 
vaihtoehto, joka olisi mah-
dollisimman lähellä normaa-
lioloissa olevaa kouluruokaa 
ja sen hintatasoa. Heidi Ti-
mosen mukaan ruokakassin 
hinta vaihtelee, ollen 25 eu-
ron seutuvilla riippuen mitä 
saadaan tukkuliikkeistä. 

- Kolmannen viikon ate-
riapaketti sisälsi kaksi eine-
sateriaa, kuivatuotteita, mai-
toa, säilykkeitä, näkkäriä, 
riisiä ja hedelmiä. Margarii-
nia jaetaan joka toinen viikko. 
Ruokapaketteja olemme pus-
sittaneet tällä viikolla 840 etä-
oppilaalle, kertoi Heidi Timo-
nen tiistaina. RR

Pääsiäisen tapahtumat. Katso Ju-
malan Karitsa, joka pois ottaa maailman 
synnit. Kun Hänet ristiinnaulittiin, Hän sa-
noi; Isä anna heille anteeksi, sillä he eivät 
tiedä mitä tekevät. 

Voittosanoma ristillä; Isä, kaikki on täy-
tetty. Sinun käsiisi minä annan henkeni. 

Sitten pääsiäisaamun haudalta. Hän on 
ylösnoussut kuoleman haudasta. Elämän 
ja kuoleman voittajana. Ilmestyi omilleen, 
Hänen seuraajilleen ja opetuslapsilleen.

Kaksi kertaa lukittujen ovien sisäl-
le; rauha olkoon teille. Opetuslapset oli-
vat yhdellä koolla. Toisella kertaa Hän an-
toi heille tehtävän. Puhalsi heidän päälle ja 
sanoi; ottakaa Pyhä Henki, joiden synnit 
te anteeksiannatte, heille ne on anteeksi-
annettu., joilta te pidätte, heiltä ne on pi-
detty. Niin kuin Isä lähetti Minut, niin Minä 
myös lähetän teidät. 

Näin tehtävä on Pyhän Hengen vir-
ka, joka on Jumalan lasten suussa ja sydä-

messä. Jeesus on edelleen syntisten ystävä. 
Hyvän Paimenen ääni kuuluu vielä kutsu-
vana parannukseen. Nyt on taivasten val-
takunta lähestynyt teitä, tehkää parannus 
ja uskokaa evankeliumi, Jeesuksen nimessä 
ja sovintoveressä ovat kaikki 
synnit anteeksi. Näin uskoen 
pääsee taivaan kotiin.

Simo Kinnunen

Jeesus antoi tehtävän

Koronavirusepidemian takia nuorten työpajat ja niiden perinteiset 
valmennus- ja ohjaustoiminnat ovat fyysisesti suljettuina valtioneu-
voksen päätöksellä ja valmiuslain mukaisesti. Nuoria tukevien pal-
velujen keinoja ja resursseja täytyy vahvistaa tällaisessa poikkeuk-
sellisessa kriisitilanteessa, jotta ehkäistään nuorten syrjäytymistä 
nyt ja tulevaisuudessa. Monien arviointien ja mittareiden tulokse-
na Suomi on saanut luokituksen maailman turvallisimpana ja on-
nellisimpana maana nuortenkin osalta. Nykyinen maailmanlaajui-
nen, myös suomalaisia nuoria ravisteleva tilanne on murentamassa 
ja keikuttamassa joidenkin nuorten uskoa tulevaisuuteen ja arjessa 
selviämiseen liian suurella voimalla. Nuorilla on huomattavasti en-
tistä suurempi tarve tulla kohdatuiksi ja päästä keskustelemaan asi-
oista, jotka huolestuttavat ja vaikuttavat heidän arkeensa. Opiskelu- 
ja työpaikkatilanteet, talous- ja asumiskysymykset, oman perheen ja 
muiden läheisten huolet, oma epävarmuus huomisesta, yksinäisyys, 
turhautuminen ja ulkopuoliseksi jäämisen pelko ovat isoja ja raa-
dollisia asioita nuoren yksin pohdittaviksi ja ratkaistaviksi.

Nuorten työpajojen yksilö- ja työvalmentajat, etsivät nuoriso-
työntekijät, nuorisotyöntekijät, yhdistykset, seurakunnat ja useat 
muut tahot ovat kehittäneet ja ottaneet kiitettävän ripeästi käyt-

töön monenlaisia verkkopohjaisia etäpalveluja, joiden avulla nuo-
ret saavat yhteyden kuunteleviin ja auttaviin aikuisiin ammattilai-
siin. Nuoren arkirytmin ylläpitämiseksi on kehitelty päiväohjelmia 
ja kohtaamishetkiä, joihin kuuluu keskustelutuokioita nuorille tär-
keistä ja kiinnostavista teemoista sekä järkeviä tekemis- ja toimin-
tamalleja päivien sisällöksi. Tällainen palvelutoiminta antaa nuorelle 
oikean kokemuksen turvallisuudesta ja yhteiskuntaan kuulumisesta 
sekä heikentää ulkopuolisuudentunnetta ja syrjään jäämisen mah-
dollisuutta. Suurella osalla nuorista on tarkka käsitys siitä, mitä he 
elämältään haluavat ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat tiedossa. 
Nämäkin nuoret tarvitsevat kanssakuulijaa ja tukea positiivisuuden 
ja myönteisen ajattelutavan ylläpitämisessä. 

Karhupajan yksilövalmentajana rohkaisen ja kannustan nuoria ja 
muitakin nuorten asioista kiinnostuneita ottamaan matalalla kyn-
nyksellä yhteyttä puhelimella, sähköpostilla ja Discordin välityksellä 
kaikissa mieltä hämmentävissä asioissa tai vaikka vain keskustelun 
tarpeeseen. Keskustelut jäävät kahdenkeskisiksi ja salaisiksi. Yhteys-
tiedot löytyvät Karhujan facebookista ja kaupungin sivuilta.

Sointu Veivo

Nuoret pidettävä pinnalla ja mukana yhteiskunnassa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Elämme ihmeellisiä aiko-
ja. Pistää miettimään pa-
himpia skenaarioita, mutta 
löytämään myös uusia inno-
vaatioita. Viime aikojen ruo-
kauutisoinnit saattavat ai-
heuttaa ahdistusta, mutta 
samalla ne viitoittavat tietä 
elintarviketuotannon uusil-
le mahdollisuuksille. Näinä 
poikkeustila-aikoina mita-
taan kuntien, kylien ja koko 
Suomen omavaraisuusaste 
elintarvikkeiden osalta. Ruo-
ka on energian lisäksi maail-
man tärkeintä kauppatava-
raa. Joku sitä tuottaa ja myy, 
ja kaikki sitä ostavat. Voisi 
kuvitella, että tuotannon ja 
myynnin toteutuminen olisi 
helposti taputeltu kasaan.

Pudasjärven lähiruoka-
tuotteiden osuus vähittäis-
myynnin tarjonnassa on 
todettu huonoksi. Elintar-
vikekauppa on kuitenkin 
muuttunut viime vuosina si-
ten, että ruokaa tarjotaan ja 
ostetaan muillakin areenoilla, 
kuin pelkästään kivijalkakau-
poissa. Poikkeustila nostaa 
verkossa tapahtuvan, mutta 
myös suoramyynnin ihan eri 
tasolle. Helpoin tapa edelleen 
tehdä ruokaostoksia on ki-
paista markettiin, mutta pai-
kallistuotteita sieltä ei vielä 
löydy sen enempää. 

Tuottajia Pudasjärvellä on 
toki monenlaisia. Aika moni 

heistä saa tuotteitaan myy-
dyksi muualla kuin marke-
teissa. Tämä voi olla tarkoi-
tuksellista tuottajan taholta, 
mutta uusien kumppanuuk-
sien hankkimista ei myynti-
työssä kannata jättää käyttä-
mättä. Todellinen paikallinen 
lähiruokatuotanto tuottaji-
neen ei siis välttämättä näy, 
mikäli tuotetarjontaa mita-
taan ainoastaan sillä, onko 
sitä esillä esim. perinteisessä 
kivijalkakaupassa. Mistä se 
paikallisruoka sitten löytyy ja 
kuka sitä myy? Pudasjärven 
Kehityksen verkkosivuille on 
suunnitteilla sivu, jossa tul-
laan koostetusti esittelemään 
paikallistuottajat. Jos tuotat 
ruokaa, enemmän tai vähem-
män, ja haluat päästä mukaan 
yhteiselle areenalle, ole yhte-
yksissä lähiruoka-asiantunti-
jaan: p. 050 505 5850

Lue lisää lähiruokatarinoi-
ta Pudasjärven Kehityksen 
blogisivuilta. 

Myynnin eteen on 
nähtävä vaivaa
Tuote voi olla ainutlaatuinen 
ja sillä voisi hyvin olla ky-
syntää laajemmaltikin. Kaik-
ki tuottajat eivät kuitenkaan 
ole huippumyyjiä jo synty-
essään, mutta jokainen voi 
opetella myyntityön perus-
teet, tuotetietouden sekä nii-

hin liittyvät lainalaisuudet. 
On tärkeää pystyä luomaan 
hyvä luottamussuhde asiak-
kaaseen, palvella hyvin sekä 
pitää asiakas tyytyväisenä. 
Myyjälle on puolestaan tär-
keää saada edustamansa tuo-
te tai palvelu myydyksi. 

Lähiruokatuottajalla it-
sellään, mutta myös vähit-
täiskaupan ja ravintoloiden 
edustajalla on tärkeä rooli lä-
hituotteen profiloinnissa ja 
myynnin edistämisessä. Lä-
hiruokatuotannon nostami-
nen omaan arvoonsa ja tuot-
teiden löytyminen kaupan 
tarjonnasta voisi olla käte-
vämpää, jos tuotteille oli-
si kaupassa osoitettu selkeä 
oma tilansa. Lähiruoalla on 
myös syytä olla oma markki-
nointisuunnitelmansa.

Tervetuloa tuottajien 
ja ostajien treffeille
Mutta mille tuotteille on 
paikkakunnalla erityisesti 
kysyntää? Minkälaisia tuot-
tajia kaivataan? Mitä infor-
matiivista ja/tai materiaalis-
ta apua tarvitaan tuottamisen 
ja myynnin helpottamisek-
si ja ymmärtämiseksi? Mis-
sä tuotteelle ostaja, ts. kuka 
saa myydä sinun tuottamaa-
si ruokaa ja millä ehdoilla yh-
teistyö voisi käynnistyä? 

Näihin kysymyksiin saat 

Lähiruokatuottajat ja vähittäismyyjät yhteistyöhön

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

550
TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 23.-26.4. ELLEI TOISIN MAINITA

-10%
Plussa-kortilla -34-36%

Plussa-kortilla

5.- rS

129
kg

Ilman korttia 2,79 kpl (11,16/kg) Ilman korttia 3,95 rs (6,08/kg)
Ilman korttia 10,99-11,29 15-pack (1,77-1,83/l) 
sis. pantit 2,25

kUrkkU
SUOmi

KIVIKyLäN

pOrSaan UlkOfilepihvi
280 g naTUrel Tai 350 g marinOiTU 
(7,86-9,82/kg)

Varaslähtö
grillaUkSeen

-43-44 %
Plussa-kortilla

Ilman korttia 4,89-4,99 rs (13,97-17,82/kg)

2
rs

SUOMI

ReIlun kaupan

rUUSU
10 kpl, kenia

490
kimppU

15
-pack

2
kpl 799

COCA-COLA JA COCA-COLA ZERO SUgAR

virvOiTUSjUOmaT
15 x 0,33 l (1,16/l)  
SiS. panTiT 2,25 
rajOiTUS 2 erää/TalOUS

TarjOamme kaUppamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSiakkaillemme 

aSiOinTimahdOlliSUUden ennen kaUpan 
nOrmaalia avaUSajankOhTaa.

mahdOlliSTamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSiOinnin 

pe 24.4. klO 7-8, ma 27.4. klO 7-8 ja
ke 29.4. klO 7-8

TOivOmme, eTTä riSkiryhmiin kUUlUmaTTOmaT 
aSiakkaaT aSiOiSivaT mUina ajankOhTina. 

-16%
Plussa-kortilla

grillijUUSTO
250 g (10,00/kg)

699
kg

Voimassa to-la 23.-25.4.
199
varhaiSkaali 
Unkari

kg

SAARIOINEN

grillaUSSalaaTiT
650 g (5,06/kg)

289

pOpSI ISO VIITONEN

kUOreTOn nakki 
900 g(3,21/kg)

pkT 350

ATRIA hIILLOS

grillimakkaraT Tai 
makkarapihviT 
320-400 g(4,38-5,47/kg)

VALIO AURA

SinihOme- 
jUUSTOpala 
170 g

2
pkt

Yksittäin 1,95 pk (4,88-6,09/kg)

5.-
2
kpl

Yksittäin 2,79 pk (16,41/kg)

590

hK 
viljapOrSaan 
kaSSler 
n. 2,3 kg

kg

329

tuoRe

kOkOnainen 
lOhi
1-3 kg nOrja 
rajOiTUS 2 kalaa/TalOUS

erä

Pietarilan rannan uimakausi 
talven osalta on saatu päätök-
seen, sillä viimeinen uimari 
kastautui tällä kertaa runsaa-
seen veteen sunnuntaina 19.4. 
Uintikausi päättyi tänä vuon-
na kolme päivää aiemmin, 
kuin viime vuonna. 

Pietarilan toista vuotta 
käytössä olleiden lämpimi-
en uimakoppien myötä pu-
lahduksia marraskuun alus-
ta lähtien hyiseen veteen oli 
tullut peräti 1725 kpl, jossa oli 
100 pulahduksen lisäys edel-
lisestä vuodesta. Tiedossa on, 
että mukana on ollut uusia-
kin harrastajia. Avantouinti 
on selvästi naisvaltainen laji, 
ainakin täällä Pudasjärvellä, 
sillä miehillä oli 240 uintiker-
taa noista noin 50 henkilön 
aktiivikävijöistä.

Talviuintipaikan kunnos-
sapidosta huolehti Työpe-
tari kauden 2020 ajan. Tam-

mikuussa avanto jouduttiin 
välillä sulkemaan vedennou-
sun takia, mutta siitä onnek-
si selvittiin viikon seisokilla. 
Runsaat lumisateet työllis-
tivät ylläpitäjiä kevättalves-
ta, mutta kaikista vastuksis-
ta selvittiin. Uintikauteen ja 
paikkaan ollaan erittäin tyy-
tyväisiä (saunaa on osa uima-
reista tosin kaipaillut). 

Nautinnon ovat mahdol-
listaneet vuonna 2020 Pu-
dasjärven kaupunki, Kul-
jetuspudas, Työpetari ja 
urheiluseuran kuntourheilu-
jaosto. 

Kiitämme aktiivista avan-
touintiporukkaa kaudesta ja 
toivomme hyviä uintikelejä 
loppukeväälle ja kesälle!

Syksyllä jatketaan!

Tuomo Jokikokko,  
Työpetari ry

Pietarilan 
avantouintipaikka 
houkutteli uimaan

Työpetarin työntekijänä Arto Lasanen on pitänyt Pietarilan 
avantoa uintikunnossa talven aikana. Maanantaina 19.4. 
hän nosti ylös portaat, kaiteet ja muut tykötarpeet turvalli-
suussyistä. Hän arvelee, että näin lämpimillä ilmoilla lähiai-
kana, jopa viikon sisällä, jäät lähtevät Iijoesta ja pääsee ui-
maan vapaaseen veteen. Kuva Heimo Turunen.

vastauksia Pudasjärven Ke-
hityksen tulevassa Lähiruo-
ka Matchmaking -webinaa-
rissa, joka pidetään tiistaina 
28.4.2020 klo 15 – 17 Teams-
sovelluksen kautta. Tämä os-
tajien ja tuottajien kohtaamis-
paikka tapahtuu siis verkossa 
ja on osallistujille maksu-
ton. Tuottaja tai tuotantoa 
suunnitteleva sekä ostaja, il-
moittaudu mukaan ja löydä 
itsellesi kumppani. Lähetä il-
moittautumisesi sähköpostiin 
sirkku.kianto@pudasjarvi.fi 
maanantaihin 27.4. mennessä, 
niin saat osallistumislinkin, 
jonka kautta pääset mukaan.  

lähiruoka-asiantuntija
Sirkku Kianto
Pudasjärven Kehitys Oy

Ruoka on hyvä bisnes, mut-
ta se pitää osata myydä.
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Meitä yleisinhimillisiä ih-
misiä vaivaa usein perus-
välinpitämättömyys. Emme 
syvenny mielenkiinnolla 
kuuntelemaan meitä van-
hempien ja kokeneempi-
en kertomuksia omasta his-
toriastaan. Sitä samaa vikaa 
olen tunnistanut omalla koh-
dallani. On tullut nuoruuteni 
aikana osallistuttua sivusta 
kuuntelijan ominaisuudessa 
mainitun laatuisiin keskus-
teluihin. Onpa häpeäkseni 
tunnustettava joskus mietti-
neeni, että mitä ne ukot tuos-
sa höpisee vihtasaverikon 
aikaisista asioista. Kun vuo-
det kuluvat ja oman elämän 
varhaisvaiheet tulevat entis-
tä kiinnostavimmiksi, tulee 
huomanneeksi, että olisipa 
ne vanhempien muistelut pi-
tänyt kuunnella tarkemmal-
la korvalla ja kunpa ne olisi 
vielä tullut kirjattua muistiin 
tai magnetofonin nauhal-
le. Vanha viisaushan on että 
minkä taakseen jättää sen 
edestään löytää.

Yksi tällaisista muistelun 
kohteista on esi-isieni elin-
piiri syntymäkylälläni Er-
vastissa. Kylän sijainti on 
luonnonkauniin Iijoen ran-
nalla, Sotkajärven ja Kuren-
kylän puolivälissä. Maalais-
kylien tapaan myös Ervastin 
tärkein elinkeino on tieten-
kin ollut maatalous. Huo-
mattava tulonlähde on ollut 
kalastuksella saatu ansio en-
nen joen valjastamista säh-
kön tuotantoon. Lohta on 
pyydetty pääasiassa kul-
teeksi sanotulla avonuotal-
la, siian pyynnissä on käytet-
ty usein myös laskuverkkoa. 
Nousukalan pyynti on ollut 
tarkkaan säädeltyä ja osit-
tain kiellettyä touhua. Peri-
mätiedon mukaan isoisäni 
taloudessa on kalastuksen 
valvojille tarjottu yösija pe-
räkamarista, minkä jälkeen 
kylän miesväki on lähtenyt 
yöksi luvattomille pyynti-
reissuille.

Alakartanoksi kutsutus-
sa kentässä on ollut kolmen 
eri Ervastin sukuhaaran talot 

piharakennuksineen. Olen 
kuullut version, että talo-
ja olisi ollut kaikkiaan neljä, 
kolmesta talosta kuitenkin 
pääasiassa on puhuttu.

Rakennusten tarkka si-
jainti suhteessa toisiinsa ei 
ole minulla tarkasti tiedossa, 
kuitenkin kartano on ollut 
nykyisestä Seppälän talon 
lähialueella. Ervastin kylä-
tien perusparannuksen yhte-
ydessä paikalta on löytynyt 
tulipalon jäljiltä hiiltyneitä 
jäänteitä ja kekäleitä. Peri-
mätiedon mukaan kartanon 
talot on rakennettu neliön 
muotoiseen kehään suojaa-
maan vihovenäläisiltä, kylä-
tie on mennyt pihan läpi.

Joko vuonna 1896 tai 1897 
kesäaikaan on sitten sattu-
nut se koko kartanon tuhok-
si koitunut tulipalo. Kylän 
miesväki on tiettävästi ollut 
jossakin edempänä heinä-
niityllä. Tapahtuma aikaan 
on puhaltanut erikoisen 
voimakas myrskytuuli ete-
län suunnasta. Erään tiedon 
mukaan tuli olisi saanut al-
kunsa karjakeittiön uunista 
pärekatolle lentäneestä kipi-
nästä. Talon emäntä olisi ol-
lut jokirannassa pesemäs-
sä kiuluja kun Eskon talon 
emäntä oli juossut joen taka-
na hädissään ja huutanut tu-
len olevan irti. Vasta tällöin 
oli pesupuuhissa ollut talon 
emäntä huomannut uhkaa-
van tilanteen. Eskon emän-
tä oli uinut joen yli pelastus-
palvelu tehtävään kaveriksi 
talon emännälle. Mitään ei 

enää tässä vaiheessa ollut 
kuitenkaan tehtävissä, joi-
takin vähäisiä tarve-esinei-
tä lienee tullut pelastetuksi. 
Myrskyn seurauksena tuli 
oli tuhonnut kaikki kartanon 
noin 40 rakennusta.

Myrskytuuli oli levittänyt 
tulen joen pohjoispuoleiseen 
metsään. Sinne niityllä ollut 
miesväki oli ehtinyt sammu-
tustöihin huomattuaan san-
kan savupatsaan kartanon 
suunnalla. 

Tuhoisan tulipalon seu-
rauksena Sakari Ollin poi-
ka Ervasti päätti rakentaa 
uudistalon erilleen entisestä 
kartanosta, vajaan puolen ki-
lometrin päähän ylävirtaan. 
Sakarilaksi nimetty talo pys-
tytettiin pikavauhtia saman 
kärrykelin aikana. Lähimet-
sästä kaadettiin pienehköjä 
puita ja vedettiin ne hevos-
pelillä  ”pää maassa” uuteen 
pihapiiriin. Isompien puiden 
kuljettaminen ei kesäkelil-
lä onnistunut. Puista salvet-
tiin pirttiosa uuteen taloon. 
Seuraavana kesänä tuotiin 
uittamalla sukulaistalosta, 
Kurenkylän Alatalosta val-
mis rakennus jatkoksi pirt-
tiosaan. Tähän kamaripääksi 
pystytettyyn osaan tuli läpi-
talon kööki, sali ja kolme ka-
maria. Lisäksi keskelle ra-
kennusta tuli porstua ja sen 
perälle kamari, johon perus-
tettiin kauppapuoti.

Myöhemmässä vaihees-
sa kauppa siirtyi pirtin pää-
hän rakennettuun kauppa-
huoneeseen.

Kappale Ervastin kylän historiaa

Tulipalon jälkeen rakennettu Sakarila talo.
Eriika Ervasti ja Juho Aukusti.

Juho Evasti ja uistinpelillä Iijoesta narraama 16 kiloinen 
lohi. 

Kun Sakarista jätti aika 
kesällä 1901 otti talon isän-
nyyden vasta 22 vuoden 
ikäinen Juho Aukusti Ervas-
ti. Hän oli avioitunut Eriika 
Aukustin tytär Törrön kans-
sa. 

Kahden muun palaneen 
talon väen palon jälkeisis-
tä toimista ei ole tarkempaa 
tietoa, mutta oletus on, että 
samana palokesänä nostet-
tiin palaneen kartanon välit-
tömään läheisyyteen Aukus-
tilaksi kutsuttu rakennus, 
mikä sekin oli rakennettu 
huomattavan pienikokoisis-
ta hirsistä. Ehkäpä siinä asut-
tiin joukolla seuraava talvi 
ja vasta seuraavana kesänä 
pystytettiin Seppälän talo 
samaan pihapiiriin. Sen ta-
lon seinähirret ovat vieläkin 
asuinkäytössä olevan pirtin 
seinällä näkyvissä ja ovat jä-
reän kokoisista puista veis-
tettyjä. Koko viittaa siihen, 
että ne on täytynyt kuljettaa 
rekikelin aikana metsästä ra-
kennuspaikalle.

Juho Ervasti oli kirjoitta-
jan isoisä, vanhaisäksi hän-
tä perhepiirissä kutsuttiin. 
Hän toimi kauppiaana, vil-
jeli maata ja oli vanhemmal-
la iällä ahne lohensoutaja. 
Siitä todisteena valokuvasta 
Antti Estamaan valokuvasta 
piirtämä taulu. Kuvan lohen 
painoksi on muisteltu noin 
16 kiloa. Kuva lienee 1960 
vuoden paikkeilta. 

Sakarilan isännyyttä piti 
sodan jälkeisenä aikana Ju-

hon ja Eriikan keskimmäi-
nen poika Sakari Arvid Er-
vasti. Nykyinen isäntä Olli 
Ervasti on puolisonsa Arjan 
kanssa rakentanut paikalle 
uuden talon.

Kauppaa ryhtyi hoita-
maan jo vanhalla paikalla 
nuorin talon miehistä Yrjö 
Paavo Ervasti. Hän raken-
si uudistalon Puolangan 
maantien varteen 1950-lu-
vulla ja kauppa siirtyi hä-
nen mukanaan sinne. Ny-
kyisin kauppiaana toimii 
Yrjön pojista nuorin Vesa Er-
vasti, joka on rakentanut uu-
den kaupparakennuksen sa-
maan pihapiiriin.

Muistan kun siinä kan-
sakouluiän kynnyksellä 
sain vanhaisältä minikokoi-
sen taskukellon. Merkkiä 
en enää muista, mutta tau-
lussa luki 17 Jewels. Se oli 

merkki laatuluokan kellos-
ta. Suureksi harmikseni se 
houkuteltiin vaihtamaan 
pysähtelevään ”kalavoskel-
loon”, roskoppiin kuten sii-
hen aikaan kivettömiä kello-
ja kutsuttiin. Isälläni, joka oli 
isänsä tapaan Juho Aukusti, 
oli Omega merkkinen tasku-
nauris. Sen taulussa luki 21 
Rubins, joka oli jo korkean 
laatuluokan ajanjakaja.

Jos jollakin sattuisi ole-
maan tietoja kirjoituksen tu-
lipalotapahtumasta, kirjaisin 
niitä mieluusti muistiin.

Omien muistitietojen li-
säksi on näistä tapahtumista 
muistikuviaan antaneet Juho 
Niskasaari, Martta Vuorma, 
Olli ja Laila Ervasti, Toini 
Särkelä ja Hannes Ervasti. 

Paavo Ervasti

M S Vuokratilat on pudasjär-
veläinen erilaisia tiloja vuok-
raava Marko Raution ja Sami 
Luokkasen yhteisesti omista-
ma yritys. Yrittäjien mukaan 
tarkoituksena on tarjota asi-
akkaille hyväkuntoisia, re-
montoituja vuokra-asuntoja, 
toimistotiloja sekä lämmintä 
hallitilaa nosto ovilla sekä

tuotantotilaa eri kokoisille 
yrityksille. Väliaikaiseen va-
rastointiin löytyy pieniä läm-
pimiä varastotiloja. 

Yrityksen Marko Rautio 
kertoo, että useita tiloja pys-
tytään muokkaamaan hyvin 
erilaisiin tarpeisiin ja kuunte-
lemme mielellämme tulevien 
vuokralaisten toiveita näissä 
asioissa, jotta saadaan heidän 
tarpeet täytettyä ja heille oi-
keanlaiset tilat.

-Vuokralaisiamme ovat 

MS Vuokratilat suunnittelee uudisrakentamista Kuusamontien varteen
kotitaloudet, useat yrityk-
set ja urakoitsijat, Pudasjär-
ven kaupunki, Kiertokaari 
ym. Yrityksen kehittämistä 
on tarkoitus jatkaa myös tu-
levaisuudessa ja muun mu-
assa uudisrakennuksen ra-
kentamista kartoitetaan 
parhaillaan Kuusamontien 
varteen paikalisten yritys-
ten tarpeisiin. Tämän tiimoil-
ta toivotaan alueella olevien 
yritysten olevan yhteydessä, 
mikäli olisi tarvetta näkyväl-
lä paikalla sijaitsevalle toimi-
tilalle, kertoo Rautio.

Tällä hetkellä MS Vuokra-
tiloilla on vapaana 150 neliön 
lämmin hallitila, yksi toimis-
to, saunallinen yksiö keskus-
tassa sekä useita lämpimiä 
varastotiloja noin 10-20 neliö-
metriä. HT

Marko Rautio yrityksiä: 
Kaappi- ja Levypalvelu Rautio Ky, toimipisteet Pudasjärven Teollisuusalueella ja uusi toimipiste Oulun Välikylässä.  Rakennustarvike- 
ja Konevuokraamo Rautio Oy, toimipisteet Pudasjärven Teollisuusalueella ja Syötteellä. 

Sami Luokkanen omistaa yhdessä Petri Sorvarin kanssa JP Automaalaamo Oy:n Pudasjärven Teollisuusalueella. 

Marko Rautio ja Sami Luokkanen ovat ostaneet yhdessä, yksin sekä toisten yrittäjien kanssa yhteistyössä kaupungilta 
useita teollisuushalleja Pudasjärven teollisuusalueelta. 
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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 
24.-25.4.

MAANANTAI-KESKIVIIKKO
27.-29.4.

099

100

179

500

159

350

599
kg

Irto
KARJALAN-
PAISTI

Atria viljaporsaan
PIhVIfILEE
n. 800 g marinoitu

149895
kg

695

1000

1295

099
pss

500

1195
kg 995

ras

kpl

549 299279

2 kalaa/talous

Atria
MUUSI-
ATERIAT
300 g

179

2 pkt

kg

pkt

299

199

259

plo

kpl

149

pkt

499

100
ras

695
kg

795
kg

149

699
ras

pkt psskg

2  kg/
talous

895
kg

rajoitettu erä

pkt

kg

kg

kpl

Hyvä NAUTA 
JAUhELIhA

pkt

500

100
pkt

pkt

2 pkt/talous

479
satsi

SIMASATSI
sis. sanko, fariinisokeria, 

sitruunaa, hiivaa ja rusinoita

890

790

1690

5950

3290

3290

2790
2100

2190

269
pkt

8 kpl

plo

MA-TI 27.-28.4.            KE 29.4.

PullaPirtti
hILLO-
MUNKKI

PE-TO 24.-30.4.

Suomalainen
Jää-

SALAATTI
100 g

HK
AITO
NAKIT
420 g

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

Kananpojan
PANEROIdUT
NUggETIT
200 g

HK
SAUNA-

PALVI- tai 
KEITTO-
KINKKU 

300 g

kg

Ingman
KERMA-
JäTTIS-
TUUTIT
216 ml

Kariniemen
KANANPOJAN 

SISäfILEE-
PIhVIT

400-500 g naturell tai 
hunajamarinoitu

JAUhELIhA
SIKA-NAUTA

65,-

Sievin 
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Suomalainen 
TUORE-
KURKKU

PE 24.4.       LA 25.4.

Naudan
PAISTI-
JAUhELIhA

Naudan
PALAPAISTI

Marli
perinteinen

SIMA 1,5 l
sis. pantin

HK
POPSI ISO
VIITONEN

900 g 

Master lock
AVAINSäILö-
KOTELO

3490

KANAN-
MUNAT 
10 kpl

bANAANIT

3 pkt

Meira
SINAPPI 500 g 
tai KETSUPPI 
950 g

Saarioinen EVäS 
MEETVURSTI-
MUNAKAS-
PATONKI 190 g

HK
MAKSA-
MAKKARA 
500 g

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOhI  

Pingviini
VANILJA-
JääTELö
1 l

Porsaan
gRILLIKyLKI
talon mausteella

Atria
KäRISTE-
MAKKARA
1 kg

Atria
PERUNA-
SALAATTI
400 g

HK viljaporsaan
KASSLERPIhVI

900 g
marinoitu

Oollannin
UUNI-

RAPEAT
RANSKA-

LAISET
500 g

SATOJA TARJOUKSIA 

JOKA PäIVä!

2 pkt

Kultamokka
KAhVI 
500 g

199
pkt

Atria
hIILLOS-

MAKKARAT
400 g

NUOhOUS-
SETTI

1395

Chempioil
hydRAULIIKKA-
öLJy 20 l
32 ja 46

3995

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

Kivikylän 
MAALAIS-
KINKKU 
palana ja siivuina

KENKäOSASTOLTA

Ballerina
TäyTEKEKSIT
190 g

Golden 
RyPSIöLJy
1 l

Miesten PISTOKAS
maastokuvio

Naisten PISTOKAS
kukkakuvio

Miesten
TARRALENKKARI

Kuoma naisten SoftShell
LENKKARI
Koot: 36-42

Naisten
ULKO-
hOUSUT

Miesten
REISITASKU-
hOUSUT
C-D mitotus

Naisten
SAdETAKKI

Tyttöjen
hUPPARI
Koot: 90-130 cm

Poikien
hUPPARI
Koot: 130-160 cm

Nokian erilaisia 

KUMISAAPPAITA 

koko perheelle!
Alkaen

Alkaen

2 plo

Kivikylän
PALVARIN

LIhA-
PyöRyKäT

350 g
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Ruudun takaa – taidonnäytteitä ja tunnelmia Pudasjärven kansalaisopistolta
Perinteinen Pudasjärven 
kansalaisopiston taide- ja 
taitoaineiden oppilastöiden 
kevätnäyttely Pohjantäh-
dessä jouduttiin perumaan 
vallitsevien poikkeusolojen 
vuoksi. Olisi ollut suunna-
ton vahinko, jos emme olisi 
saaneet esitellä niitä lukuisia 
taidonnäytteitä, joita luku-
vuoden aikana eri kursseil-
la on tehty. Mutta ei hätää! 

Kurssien tuntiopettajat ja 
oppilaat keräsivät ja lähetti-
vät kuvia syksyn ja kevään 
aikana tehdyistä töistään. 
Näin kokosimme Pudasjär-
ven kansalaisopiston ensim-
mäisen oppilastöiden netti-
näyttelyn, joka jatkuu tällä 
viikolla myös Pudasjärvi-
lehdessä. 

Ruudun takaa tietoko-
neelta, kännykästä, tabletil-

ta… näiden kautta voimme 
vierailla näyttelyssä ja ihas-
tella niin omia kuin muiden-
kin taidonnäytteitä. Niistä 
saamme ideoita, virikkeitä 
ja toivottavasti myös voimaa 
tähän erilaiseen elämänti-
lanteeseen mikä nyt maail-
massa vallitsee. Näyttelyssä 
on vain pieni osa siitä kai-
kesta osaamisesta, mitä lu-
kuvuoden aikana on tehty. 

Valitettavasti myös lukui-
sia taide- ja taitoaineiden ly-
hytkursseja jouduttiin peru-
maan maalis - kesäkuulta, 
mutta ne pyritään käynnis-
tämään sitten ensi lukuvuo-
den puolella. 

Lopuksi haluan vielä kiit-
tää kaikkia nettinäyttelyn 
kokoamiseen osallistuneita. 
Ilman teitä tämä ei olisi on-
nistunut, joten KIITOS! Näh-

Vuokko Nyman opettaa 
kansalaisopistossa kera-

miikkataidetta, lasten kuva-
taidetta sekä Suomistartin-

taidepajaa. 
Kuva Terttu Salmi.

Iltakeramiikka ja keramiikan viikonloppukurssit
Vuokko Nyman aloitti ke-
ramiikan opetuksen kansa-
laisopistossa 90-luvun alus-
sa. Silloinen savivalikoima 
oli sangen suppea; yhtä laa-
tua valkosavea, punasavea 
ja hitunen valusavea. Tänä 
päivänä savivalikoimasta 
löytyy kymmeniä jopa sa-
toja eri savilaatuja, eri vä-
rejä ja eri karheusasteista 
savea. Tämä on mahdollis-
tanut keramiikkaryhmissä 
laajan skaalan erilaisten töi-
den valmistamiseen. On teh-
ty astiastoja, pitsanpaisto-
alusta, isoja kukkaruukkuja 
ja vateja, veistoksia, koristei-
ta puutarhaan, linnunpönt-

tö… Kurssilaiset ovat mielet-
tömän innokkaita ja rohkeita 
kokeilemaan jotain sellais-
ta, mistä ei aina tiedä onnis-
tuuko vai ei. Seurataan ajan 
henkeä ja uusimpia trende-
jä, uskalletaan luoda ja to-
teuttaa omat ideat saveen ja 
sitä kautta saadaan esim. ko-
tiin uutta ilmettä. Oppilaat 

Koriste-esineitä syntyi vii-
konloppujen lyhytkursseilla.

Valamalla tehty kannu ja kä-
sin rakennetut linnut.

Rakusavesta valmistettu 
linnunpönttö on kekseliäs 
keramiikkatyöpajan tuote.

Keramiikka-
kursseilla 

tehtiin myös 
isoja kokonai-

suuksia, ku-
ten keittiön 

välitilalaatto-
ja sekä kylpy-

huoneen al-
las.

sanovatkin, että kun kurssil-
ta illalla kotiin menee, uudet 
ideat pyörivät mielessä vie-
lä pitkälle yöhön! Keramiik-
kakursseilla on ahertanut 
yht. 30 innokasta oppilasta 
ja ensi syksynä jatketaan ai-
nakin yhtä innokkaasti uu-
sin ideoin ja ajatuksin. 

Lasten keramiikka
Lasten syksyn ja kevään ke-
ramiikkakursseilla on ollut 
yhteensä 18 innokasta muo-
toilijaa. Olemme oppineet kä-
sinrakentamisen perustek-
niikoita; sormimuovailua, 
makkaratekniikkaa, levytek-
niikkaa. Myös dreijaus oli mu-
kavaa ja erilaista. Opimme 
siistimään työt raakapolttoon, 
koristelemaan alilasiteväreillä 
ennen lasittamista sekä työn 
lasittamisen eri värisillä la-
sitteilla. Kurssilla valmistui 
kaakaomukeja, lautasia, ko-
riste-esineitä, petseille huone-
kaluja, koruja, dreijattuja mal-
jakoita ja paljon muuta. Meno 

Lasten kuvataide
Lasten kuvataidekurssilla on 
taiteillut 11 lasta iältään 6-12 
vuotiaita. Kurssin alussa syk-
syllä suunnittelimme yhdessä 
kurssisisältöä ja yksi toive kai-
killa oli ylitse muiden: maala-
taan, maalataan ja maalataan! 
Niinpä olemme maalanneet 
kymmeniä tauluja pääasias-
sa akryyliväreillä. Myös syvä-
painopapereille märkää mä-
rälle –tekniikalla. Akryyli-/
vesiväreillä maalatut työt oli-
vat mieluisia ja ennalta arvaa-
mattomia. Tekniikka oli nopea 
ja koskaan ei tiennyt, miltä työ 
valmiina näytti. Olemme myös 
tehneet animaatiota, keramiik-
kaa sekä kipsiharsotyön, joka 
valitettavasti jäi kesken.

Märkää märälle -tekniikka 
on luovaa taidetta.

Suomistartti  
-taidepaja
Suomistartti -taidepajassa suo-
men kielen opiskelun lomassa 
kokoonnuimme joka keskiviik-
ko Taidokkaaseen piirtämään, 
maalaamaan, tekemään kera-
miikkaa ja softcut -painanta-
töitä. Tunnin alussa keitimme 
kahvit/teet, kyselimme kuulu-
misia ja aloitimme työt. Kera-
miikka ja akryylimaalaus olivat 
suosituimmat tekniikat. Saves-
ta teimme lautasia, kulhoja, tar-

Rakukeramiikka
Rakukeramiikka on vanha ja-
panilainen keramiikan polt-
tomenetelmä, jossa työt val-
mistetaan käsin ja poltetaan 
ulkona kaasulla. Hehkuvat 
esineet nostetaan kuumasta 
n. 1000 asteen uunista pitkillä 
pihdeillä savustuspönttöön. 
Kuumat esineet sytyttävät 
savustuspöntössä olevan sa-
hanpurun palamaan, kansi 
päälle, työ jää astiaan savus-
tumaan muutamaksi minuu-
tiksi, josta esine nostetaan 
kylmään veteen. Tässä vai-
heessa mahtavan yllätykselli-
set värit syntyvät lopullises-
ti ja rakuesine syntyy. Tämän 
kevään raku-kurssi jouduttiin 
perumaan, mutta voimme 
ihastella viime kevään kurs-
sin töitä, jotka eivät ehtineet 
viime kevään näyttelyyn. 

Rakuteknii-
kalla val-

mistettuja 
hevosen-

häntäjouhi-
maljakoita.

Lasitetut, rakupoltetut lau-
taset ja lintu.

Erilaisilla rakutekniikoilla ja 
lasituksilla valmistettuja seinälaattoja.

Lapset opettelivat keramiikkapajalla muun muassa dreija-
usta ja alilasitekoristelua.

Lasten keramiikkapajalla 
työnäyte mustan ja valkoi-
sen yhdistelemisestä.

oli vauhdikasta, rentoa ja jos-
kus äänekästäkin. Ja parasta 
oli se hetki, kun kotiin sai vie-
dä repullisen uunituoretta ke-
ramiikkaa!

Softcut -painantatöitä Suo-
mistartin taidepajassa.

joiluvateja, koriste-esineitä…  
Valmiit työt menivät kotona 
heti käyttöön mm. ruokaa lai-
tettaessa. Taidepaja jatkaa tou-
kokuun loppuun asti etänä. 

dään syksyllä ja turvallista 
kesää kaikille!

Vuokko Nyman

Posliininmaalaus
Anu Rautakoski opettaa pos-
liininmaalausta nyt myös 
etänä! Kauden aikana joka 
toinen torstai Taidokkaas-
sa kokoontuneet ryhmäläi-
set totesivat maalauksen ole-
van tehokkaampaa, kun sai 
työskennellä kerralla pitem-
män illan, jonka myötä myös 
kulkemiskustannukset jäivät 
vähemmälle.

Maljakko on valmistettu ke-
ramiikkakurssilla ja sitten 
toisella kurssilla maalattu 
posliiniväreillä.

Posliininmaalausta voi teh-
dä sekä koriste- että tarve-
esineisiin.

Pieniä yksityiskohtia sisäl-
tävä posliininmaalaustyö.

Poikkeusolojen vuoksi 
kukin tekee nyt maalaustöi-
tä kotona, tarvittaessa opet-
tajan ohjauksessa. Kansa-
laisopistolta saadaan vielä 
tämän kevään aikana yksi 
polttokerta. Poltettavat toi-
mitetaan tiettyyn aikaan Tai-
dokkaan oven taakse, josta 
taide- ja taitoaineiden vas-
tuuopettaja Vuokko Nyman 
ottaa ne ja hoitaa polttotyön. 

Opiskelijoita Anun ryh-
mässä oli kahdeksan. Ma-
teriaalihankintoja suoritti-
vat jokainen itse tarpeittensa 
mukaisesti. Tämän päivän 
posliininmaalaus ei välttä-

mättä ole kallista, sillä maa-
lijauheita ja työvälineitä voi 
ostaa myös käytettyinä. Ny-
kyiset sekoite-öljyt ovat 
tuoksuttomia ja vesiliukoi-
sia, jolloin välineitten pese-
misessä jäävät kemikaalit 
pois kokonaan. 

Erikoista tässä ryhmäs-
sä on se, että siellä on voinut 
maalata myös ihan uniikke-
ja teoksia! Opiskelijat ovat 
voineet keramiikkaryhmäs-
sä tehdä oma esineen, jotka 
lasitetaan valkoiseksi ja sen 
jälkeen se on maalattavissa 
posliiniväreillä. 

Posliininmaalaus sopii 
myös miehille! Anu Rauta-
koski kannustaa miehiä mu-
kaan myös Pudasjärven ryh-
mään!
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Ruudun takaa – taidonnäytteitä ja tunnelmia Pudasjärven kansalaisopistolta

Aterimien varsista valmis-
tettu korusetit.

Ruusulusikoitten varsis-
ta taidokkaasti valmistettu 
tanssijatar-riipus.

Vanhasta uutta
Hopeakorukurssilla Outi Vi-
tikka ohjasi kymmenen opis-
kelijan ryhmää työstämään 
vanhoista hopea- ja alpakka-
esineistä uusia koruja. Työs-
tettävät esineet opiskelijat 
hankkivat itse, kuka mistäkin 
– kirpputoreilta ja omista tai 
sukulaisten varastoista.

Työvälineet olivat alku-
jaan opettajalla mukana ja 
jonkin verran oli käytössä 
myös kansalaisopiston omaa 
kalustoa. Innostuksen ja työ-
menetelmien tullessa tutum-
maksi kotona työskentelyn 
myötä myös välinevarasto 
kasvoi oppilailla.

Useammalla hopeako-
rukurssilla olleitten mielen-
kiinto alkoi suuntautumaan 
laajemmalle alueelle ja kevät-
lukukauden aikana alettiin 
koruja työstämään hopea-
levystä, joka on lähtökoh-
daltaan hieman erilaista te-
kemistä. Hopealevystä voi 
tehdä muutakin esineistöä 

Kudontaa  
kangaspuilla ja  
puikoilla
Hilkka Anttila opetti ku-
luneen opiskelukauden ai-
kana käsityötaitoja viides-
sä eri kohteessa. Korpisella 
valmistui matonkudonnan 
lisäksi vahaliinoja, naula-
tauluja, pirtanauhaa, makra-
mee- ja tilkkutöitä sekä ku-
van siirtoa puulle. Uutena 
taitona opeteltiin myös neu-
lakintaan tekemistä. Ke-
vätpuolella ehdittiin aloit-
tamaan pihakeijuja, joitten 
materiaaleina ovat vanhat 
kankaat, rautalanka ja pit-
sit. Lopuksi työt maalataan 
spraymaalilla.

Kuressa Anttilan käsityö-
piirissä tehtiin kankaanpai-
nantaa, vahaliinoja, koris-
te-esineitä soodataikinasta, 
makrameetöitä ja ilman om-
pelukonetta valmistettuja 
tilkkutöitä sekä koreja kah-
vipusseista. Tarkoitus oli 
tehdä vielä kevään aikana 
betonitöitä, mutta se opiske-
lu siirtyi tuonnemmaksi.

Syyslukukaudella Livon 
käsityöpiirissä valmistui be-
tonitöitä kankaankudon-

Kuvia voidaan siirtää myös 
puuhun.

Pietarilan kudontapajassa 
valmistui monenlaista käsi-
työtä, kuten huopia ja kuul-
tokudoksia.

Kädentaitoja  
Nuokkarissa
Kirjastotalossa olevassa nuo-
risotiloissa Irma Paavola 
opasti nuoria käsitöitten sa-
loihin. Toistaiseksi ryhmässä 
oli vain tyttöjä, mutta pojat 
ovat samalla tavalla terve-
tulleita tähän piiriin!

Kaikki tytöt halusivat teh-
dä unisiepparin omalle äi-
dille. Lisäksi piirissä tehtiin 

Tiistain taidemaalarit
Taivalkoskelainen pitkän lin-
jan taiteenopettaja Eeva-Kai-
sa Jakkila kävi tiistaisin ve-
tämässä kansalaisopiston 
taidepiiriä Taidokkaassa. 
Opiskelijoita oli sekä aamu- 
että iltaryhmissä noin pa-
rikymmentä. Suurin osa 
opiskelijoista on käynyt Eeva-
Kaisan piirissä jo useamman 
vuoden ajan. Ilahduttavaa 
on, että tämä piiri vetää myös 
miestaiteilijoita mukaan!

Työtapoina olivat akva-
relli-, akryyli- ja öljyväri-
maalaukset sekä lyijykynä- ja 
hiilipiirrokset. Opettajan oh-
jauksessa tutustuttiin väri-
opin lisäksi katsomiseen, ha-
vainnointiin, sommitteluun, 
perspektiiviin sekä muihin 
taiteen saloihin. Motivaatio 
on vienyt oppilaita kovas-
ti eteenpäin ja jatkuvasti jou-
kosta löytyy uusia helmiä.

Tarvikkeet oppilaat hank-
kivat itse, mutta myös opet-

Suomaisema 
öljyväreillä.

Perspektiivitaidetta toteu-
tettuna öljyvärityönä.

Hiilityö nuoresta ylioppi-
laasta.

Öljyvärimaalaus herkistä 
pionin kukista.

kuin pelkästään koruja.
Työmenetelminä hopea-

korujen tekemisessä ovat sa-
haaminen, viilaaminen, va-
saroiminen, juottaminen ja 
hiominen. Juotostyö lienee 
askarruttavin työvaihe use-
ammalle kurssilaiselle, kos-
ka sitä Outi Vitikan mukaan 
jännitetään ihan turhaan. Ho-
peakoruja ei hiomisen jälkeen 
tarvitse mitenkään pintakäsi-
tellä. Alpakasta pyrittiin te-
kemään koruja, jotka eivät 
tule olemaan suoraan iho-
kosketuksessa materiaalin al-
lergisoivien ominaisuuksien 
vuoksi.

Hopeakorukurssi vaatii 
kontaktiopetusta, joten etä-
opetus ei tässä tapauksessa 
tullut toteutettavaksi. Osit-
tain haasteen toi myös työvä-
lineitten puutteellisuus koti-
oloissa.

tajalta löytyy jotakin työsken-
telyyn liittyvää materiaalia 
ostettavaksi. 

Taidemaalareitten piirissä 
ei ole menty etäopiskeluun, 
sillä taiteen opettamisessa on 
tärkeää nähdä työvaiheet li-
venä.

nan lisäksi. Livolla on use-
at kangaspuut piiriläisten 
käytössä. Kevätlukukauden 
puolella ehdittiin tekemään 
myös kuvansiirtoa puul-
le, tilkkutöitä sekä makra-
meesolmintaa.

Pietarilan kudontapiiri 
on vuodesta toiseen suosit-
tu kurssi ja tulijoita on aina 
enemmän kuin mitä on mah-
dollista ottaa vastaan, sillä 
kangaspuitten määrä rajoit-
taa osallistujat. Pietarilassa 
on kahdettoista kangaspuut, 
joissa valmistui erilaisia kä-
dentaidon näytteitä räsyma-
toista herkkiin kuultokudok-

siin saakka. Myös loimen 
luonti ja niisiminen kuulu-
vat kankaankudonnan ope-
tusohjelmaan.

Pintamolla opeteltiin ku-
vansiirtoa puupinnalle, jota 
tehtiin useassa muussakin 
piirissä. Lisäksi valmistet-
tiin koristekransseja luon-
nonmateriaaleista ja mulpe-
ripaperista minihimmeleitä, 
joitten sisään laitettiin pienet 
lankavalot.

Vastaanottokeskuksessa 
Helmikodilla Hilkka opetti 
maahanmuuttajille suoma-

laista neulontaa puikoilla ja 
virkkaamista koukulla. Sa-
malla opeteltiin myös suo-
men kieltä! Vastaavasti opet-
taja sai uusia ideoita ja oppi 
erilaisia tekniikoita käsityö-
taitoisilta monenlaisiin kult-
tuureihin kuuluvilta maa-
hanmuuttajilta.

Tytöt tekivät äideillensä unisiepparit.

Joulun alla Nuokkarin Kä-
dentaitopajassa makramee-
solminnalla valmistui mo-
nenlaisia koruja.

makrameekoruja sekä jou-
lun alla minimakrameeta 
kanelitankoon. Siitäpä saa-
tiin jouluinen tuoksu ja lahja 
kortin muodossa! Tytöt sol-

mivat myös makrameekoru-
ja. Kurssimaksuun sisältyi 
materiaalit, joitten hankin-
nan suoritti opettaja yhteis-
ostona.

Metalligrafiikka
Paluumuuttaja Arja Äikäs 
luotsasi oppilaansa metalligra-
fiikan saloihin. Kurssit pidet-
tiin Taidokkaassa. 

Metalligrafiikka tarjoaa te-
kijälleen monenlaisia mene-
telmiä, jotkut haasteellisempia 
kuin toiset. 

Melkein kaikissa on kuiten-
kin lähtökohtana kuparilevy, 
joka viilataan ja puhdistetaan. 
Materiaalihankinnoista vastaa 

pääsääntöisesti oppilaat itse, 
mutta osa tarvikkeista sisältyy 
kurssin hintaan.

Imagon on osoittautunut 
kaikkien suosikiksi, mutta 
myös haasteellisimmaksi. Ly-
hykäisyydessään kuparilevyl-
le prässätään filmi, jolle siir-
retään mustavalkoinen kuva. 
Filmi valotetaan, kehitetään ja 
huuhdellaan, jolloin se on kui-
vumisen jälkeen valmis varsi-
naiseen vedostustyöhön.

Pehmytpohjan avulla voi 

Kuivaneulatyönä toteutettu Raja.
Imagon on metalligrafiikan suosituin ja 
myös haastavin menetelmä.

Helpoin tapa aloittelijalle on 
tehdä pehmytpohjan avulla 
laattoja käyttämällä erilaisia 
materiaaleja.

tehdä laattoja, käyttämällä 
mm. kasveja, pitsejä, kankaita 
ym. Tämä on helpointa aloit-
telijalle.

Muita menetelmiä ovat 
mm. kuivaneula, viivasyövy-
tys ja akvatinta. Samaan laat-
taan voi yhdistää eri työtapoja. 

Taideteos saadaan aikaan 
kaikissa menetelmissä samalla 
tavalla. Väri levitetään kupa-
rille ja ylimääräinen väri han-
gataan pois. Prässille asete-
taan kostea syväpainopaperi, 

jonka päälle laitetaan kupari-
laatta kuvapuoli kohti paperia. 
Kuva siirretään paperille präs-
säämällä tai vedostamalla. Töi-
tä voidaan tehdä myös värilli-
sinä.

Metalligrafiikka palkitsee 
monimuotoisuudellaan rohke-
an kokeilijan eikä vaadi välttä-
mättä piirustustaitoa.
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Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSyHTIÖIdEN   
 TyÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSyHTIÖIdEN HyVäKSyMä KOLARIKORJAAMO

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

Koneneulonta  
kokeilussa
Syyslukukaudella oli myös 
kahtena viikonloppuna ko-
neneulonnan lyhytkursseja, 
joissa opettajana toimi Anu 
Rautakoski. Koska neuleko-
neet ovat kohtalaisen isoja 
liikuteltavia, lyhytkurssitus 
siltä osin katsottiin mielek-
käämmäksi.

Kokeilumuotoisella kurs-
silla testattiin tämän käsityö-
muodon innostuneisuutta. 
Nähtäväksi jää, saadaanko 
se ensi syksyn kurssitarjotti-
meen. Kiinnostusta on jo nyt 
olemassa ja tähän voi mie-

Koneneulomalla voidaan 
tehdä piposta sukkiin ja 
kaikkea siltä väliltä.

Sukat kantapääkavennuk-
sineen voidaan suorittaa 
myös koneneuloen.

Kuvataidetta  
erityisryhmille
Elvi Räisänen on pitkän lin-
jan kuvataiteilija, joka ohjaa 
Osviitassa ja Työkeskuksessa 
kuvataidepiirejä. Haastavuu-
tensa vuoksi nämä kansalais-
opiston piirit ovat jo lähtökoh-
taisesti pienempiä kuin muut 
ryhmät. 

Pääsääntöisesti työt ovat 
akvarelleja, mutta pitkän lin-
jan taiteilijat tekevät myös öl-
jyväritöitä.

- Opiskelijat ovat moti-
voituneita ja tekevät töitän-
sä ilman ylimääräisiä keskey-
tyksiä. He myös malttavat 
odottaa, mikäli tarvitsevat 
opettajan apua ja neuvontaa. 
Oppilaissa on muutamia, jot-
ka maalaavat oman mieliku-
vituksen mukaisesti, mutta 
yleensä opiskelijoille annetaan 

Oman ajatuksen voimalla 
tehty akvarellityö metsästä.

Taidokas akvarellityö oksal-
la tuijottavasta pöllöstä.

Pastellinen teos aamu-us-
vasta, joka on tehty ensin 
märkää märälle akvarelleilla 
ja tehostettu akryyliväreillä.

Taidokas öljyvärityö syys-
ruskasta, joka on taiteilijan 
ensimmäinen teos paletti-
veitsellä työstettynä.

Iloinen satuhahmo toteutet-
tuna akvarelli-tussityönä, 
jossa värit erottuvat selke-
ästi.

Graafinen pihapiiri öljyvä-
reillä toteutettuna.

lenkiintonsa ilmaista suo-
raan kansalaisopistolle joko 
vastuuopettaja Vuokko Ny-
manille tai osoitteeseen kan-
salaisopisto@pudasjarvi.fi 

Teksti: Terttu Salmi ja 
Vuokko Nyman
Kuvat: Vuokko Nyman ja 
Kansalaisopiston arkisto

jokin kuva, josta he alkavat 
ideoimaan omannäköistä tai-
deteosta, summasi Elvi Räisä-
nen ryhmiänsä.

Materiaalihankinnois-
ta vastaa opiskelija itse, joko 
opettajan tai ohjaajan avus-
tuksella. 

Taidemaalaaminen on kai-
kille ihmisille terapeuttista 
rentoutumista ja ajatuksien 
tyhjentämistä.

Entistä enemmän henki-
nen puoli korostuu juuri näis-
sä erityisryhmissä. Elvi Räisä-
nen on koulutukseltaan myös 
sen puolen ammattilainen, jo-
ten ryhmät ovat todella hyvis-
sä käsissä.

Kansalaisopiston virtuaa-
linäyttelyä katsellessa näitten 
Räisäsen ryhmien ero näkyy 
selvästi siinä, että Työkeskuk-
sen puolella ilotellaan selkeil-

lä, kirkkailla väreillä sillä heil-
le värioppi ja sekoitevärit ovat 
vaikeampia toteutettavia. Os-
viitan puolestaan käyttävät 
hempeitä pastellisävyjä ja pe-
rusvärien variaatioita.

Vuosittain Työkeskus teet-
tää Oulunkaarelle kalenterei-
ta kuvataidepiirissä tehdyis-
tä töistä.
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VUOKRATTAVANA

PUDASTORI

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITyÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNaT ja OvET
myynti, asennus ja rahoitus

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

remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi						www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

Palveluhakemisto

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

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

MYYDÄÄN

Tarjotaan vuokralle 
OmaKOTITaLO 

105 m2 lähellä 
hirsikampusta  

Poromiehentiellä.
Pihassa on uusi lämmin 
autotalli ja varasto sekä 

autokatos. Vapautuu 
kesäkuun alussa.
Soita Jari Jussila 
0400 686 639 tai 

Maaret Ihme 045 678 5646.

Hyvää Opera-perunaa Ala-
Siurualla p. 040 702 3640.

Musta toimistotuoli 25€, har-
maita mattoja koot 80x200 cm 
ja 133x190 cm yht. 60€. Keit-
tiöhana 30€. Palkintolusikoi-
ta ja -lautasia 100 kpl 50€. P. 
0400 324 037. 

Myyydään tai vuokrataan Ti-
lava, siisti, tiilirunkoinen oma-
kotitalo keskustassa. Remon-
toitu 2019. Maalämpö. P. 040 
506 5318.

Polaris Sport Touring 550 
xtra-10  v. 2001, ajettu 7500 
km, hyvä kelkka! Esa Keränen 
p. 040 829 7408, esak.0802@
gmail.com

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu pe 24.11.2017 
henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

Oulunkaaren alueella on todettu yksittäisiä koronvirustar-
tuntoja. Tartuntatapausten määrä on vähäinen, joten niistä 
ei valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja yksityisyyden-
suojan takaamiseksi julkaista tarkempia tietoja.

Oulunkaari muistuttaa, että koronaviruksen torjumiseen 
liittyviä ohjeistuksia on edelleen syytä noudattaa huolelli-
sesti. Ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja tulee välttää ja li-
säksi on muistettava hyvä käsi- ja yskimishygienia. Erityi-
sesti yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien on syytä 
noudattaa annettuja ohjeistuksia ja esimerkiksi pyytää asi-
ointiapua ystäviltä, naapureilta tai omasta kunnasta. Myös 
Oulunkaaren alueellisista vanhuspalveluiden palveluoh-
jausnumeroista saa apua.

Jos epäilee saaneensa koronavirusinfektion, tilantees-
sa ei ole kiire ja on tärkeää toimia harkitusti. Terveyskes-
kukseen ei kannata lähteä, vaan välttää ylimääräistä liikku-
mista ja kontakteja. 

Ensimmäinen yhteydenotto tulee virka-aikana tehdä puhe-
limitse Oulunkaaren terveysasemille, joissa arvioidaan jat-
kotoimenpiteet:

•  Iin ja Kuivaniemen terveysaseman vastaanotto, 
 p. 08 5875 6500
•  Pudasjärven terveysaseman vastaanotto, 
 p. 08 5875 6600
•  Simon terveysaseman vastaanotto, p. 08 5875 6900
•  Utajärven terveysaseman vastaanotto, p. 08 5875 

6700
•  Vaalan terveysaseman vastaanotto, p. 08 5875 6800

Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot tulee tehdä alueelli-
siin, ympärivuorokautisesti palveleviin neuvontanumeroi-
hin:

•  Alueellinen neuvontanumero Iin, Pudasjärven, Uta-

järven ja Vaalan osalta Oulun seudun yhteispäivys-
tyksen numero 08 315 2655.

•  Simon osalta neuvontanumero on 040 825 1072

Koronavirustartunta voi tulla kyseeseen, jos kaksi kriteeriä 
täyttyy: henkilö on ollut ulkomailla tai lähikontaktissa var-
mennetun koronavirustartunnan saaneen henkilön kans-
sa. Lisäksi henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oirei-
ta, kuten kuume, yskä tai hengenahdistus. Oireet alkavat 
noin 14 vuorokauden sisällä altistumisesta.

Lisätietoja:
Tuula Saukkonen, johtava lääkäri, ylilääkäri, Oulunkaari
P. 050 597 9971, tuula.saukkonen@oulunkaari.com
Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari
P. 050 395 0331, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com

Oulunkaaren kuntayhtymä
Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin, Pudasjärven, Si-
mon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille seudullisen 
kuntapalvelutoimiston kautta talous-, henkilöstö- ja tieto-
palveluja. Kuntalaisia alueellamme on noin 26 000 ja työn-
tekijöitä noin 1200.

Tärkeimmät arvomme ovat yhdessä tekeminen, vas-
tuullinen omatoimijuus ja rohkea kehittäminen. Pyrimme 
kaikessa toiminnassamme laaja-alaiseen hyvinvointiin, 
alueelliseen vaikuttavuuteen sekä asiakkaiden ja kunta-
laisten osallisuuteen. Työssämme korostuvat hyvinvointi-
työn yhdyspinnat ja yhdessä tekeminen sekä asiakasläh-
töiset lähipalvelut ja sähköisten palvelujen kehittäminen.

Visiomme on #mielekäselämäkotona.

Yksittäisiä koronavirustartuntoja 
todettu Oulunkaaren alueella

Julkaisemme Oulunkaaren torstaina 16.4. tulleen tiedotteen.

Ystävänkammarin runo:

AAMUKAHVIHETKI
Saapuu aamu.
Kaunis. Kirkas.
Reipas lenkki alkaa siitä.
Ilo syttyy.
Kahvi parhaan maistuu.
Siitä voimaa saa.
Mikä sen parempaa – aina.

Päivi Tapper

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, 
Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /os-
toilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä 
kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + 
pienlaskutuslisä. Muistathan laittaa yhteydenot-
toa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.
fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoit-
taa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).
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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

YKSINYRITTÄJIEN AVUSTUS 
ON HAETTAVISSA
Koronavirusepidemian vuoksi vaikeuksiin joutu-
neet yksinyrittäjät voivat saada 2000 euron avus-
tuksen menojensa kattamiseen. Hakuaikaa on 
31.8.2020 saakka.
Hakemusten käsittelyyn saadaan tukea Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n yrityspalvelusta käsittelyn vauh-
dittamiseksi. Kaupungilla on myös varauduttu te-
kemään tukipäätökset ja tuen maksatukset ripeästi. 

Lue lisää osoitteesta pudasjarvi.fi/yksinyrittajat

LIIKUNTAPAIKKOJEN  JA  
– TILOJEN HARJOITUSVUOROT 
HAETTAVANA
Suojalinnan urheilu-, keinonurmikentän ja tennis-
kentän sekä Rimminkankaan koulun kenttien har-
joitusvuorot julistetaan haettaviksi kesäksi 2020.

Liikuntahallin ja Lakarin koulun salien  
harjoitusvuorot ajalle 3.6.2020–30.8.2020. 

Liikuntahallin, Hirsikampuksen ja Lakarin koulun 
salien harjoitusvuorot ajalle 31.8.2020–30.5.2021.

Hakemukset tulee toimittaa 15.5.2020 klo 16.00 men-
nessä osoitteella heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi.
Tiedustelut:  0400 346 097.

Kaupunki/Liikuntapalvelut

pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Iso-Keisari eli Ernst Lampén 
(1865–1938) oli opettaja, mat-
kakirjailija, pakinoitsija ja 
journalisti. Hän kuului Suo-
men matkailun edistäjiin. 
Kotimaan lisäksi hän mat-
kaili myös ulkomailla, etu-
päässä Euroopassa. 

1920-luvun alussa Lam-
pén etsiskeli Värmlannis-
sa metsäsuomalaisia. Autol-
la olikin hyvä ajella Ruotsin 
mainioita teitä. Hän sääli K. 
A. Gottlundia, joka oli jou-
tunut reilu sata vuotta ai-
emmin tarpomaan suoma-
laismetsiä jalkapatikassa. 
Vuonna 1925 Otava julkai-
si Lampénin kirjan Värm-
lannin matka. Suomalaisuut-
ta vainuamassa Värmlannin 
metsissä.

Kirjailijan kartanossa
Parin ystävänsä kanssa Lam-
pén päätti vierailla Selma 
Lagerlöfin (1858–1940) luo-
na Värmlannin Mårbackas-
sa. Lagerlöf oli jo siihen 
mennessä julkaissut tun-
netuimmat teoksensa Gös-
ta Berlingin tarun, Jerusa-
lemin ja Peukaloisen retket 
villihanhien seurassa. Hän 
oli ensimmäisenä ruotsalai-
sena ja naisena saanut Nobe-
lin kirjallisuuspalkinnon ja 
oli myös Ruotsin Akatemian 
ensimmäinen naisjäsen.

Ehkä Lagerlöf ei mielel-
lään ottaisi vastaan tuiki tun-
temattomia matkailijoita? 
Lampén uskaltautui soitta-
maan Mårbackaan ja odot-
ti tylyä vastaanottoa, kun 
kirjailijaa pidettiin ylpeänä. 
Iso-Keisari hämmästyi odo-

teltuaan puhelimessa tois-
ta tuntia (soittiko koko maa-
ilma kirjailijalle?), kun he 
saivat ystävällisen kutsun 
vierailulle seuraavaksi päi-
väksi.

Sovittuun aikaan matka-
toverukset hurauttivat Mår-
backaan. Sisimmän pihan 
sulkeva ketju laskettiin alas: 
jos ketjua ei olisi, pihalla 
kiertäisi vaaleaa taloa päivit-
täin noin 40 auton ralli. La-
gerlöf toivotti vieraat terve-
tulleiksi ja vei heidät saliin 
katetun teepöydän ääreen.

Vieraiden silmiin olivat 
osuneet komeat navetta- ja 
tallirakennukset. Millainen 
maanviljelijä kirjailija mah-
taisi olla? Lagerlöf vasta-
si iloisesti hymyillen kysy-
myksiin. Lehmiä oli noin 40 
ja hevosia 10. Peltoa oli 65 ja 
metsää 100 hehtaaria.

Lagerlöf kertoi kirjoit-
tavansa kirjansa ensin lyi-
jykynällä, sitten musteella 
ja lopuksi kirjoituskoneel-
la. Suoraan kirjoituskoneella 
hän ei osannut tuottaa teks-
tiä. Koneen napsutus ajai-
si runon hengettäret pako-
salle, päätteli Iso-Keisari. 
Matkalaiset ihailivat avaraa 
työhuonetta, jossa olivat ko-
rusidoksina Lagerlöfin teos-
ten monille kymmenille kie-
lille käännetyt versiot.

Suomalaisten ystävä
Keskustelu etsiytyi kirjaili-
jan sukujuuriin. Esi-isät oli-
vat olleet Arvikan rovasteja 
1600-luvulta lähtien 1800-lu-
vulle saakka. Isä, luutnant-
ti Erik Gustaf Lagerlöf oli 

velkaannuttuaan joutunut 
myymään Mårbackan, jos-
sa Selma oli syntynyt. Nobe-
lin kirjallisuuspalkinnon tu-
loilla tytär kuitenkin hankki 
lapsuudenkotinsa takaisin. 
Välillä hän asui Falunissa.

Oliko kirjailijalla kenties 
metsäsuomalaisia sukujuu-
ria? Hän ei tiennyt: ”Minä 
olen suuri suomalaisten ys-
tävä, vaikka en tiedä, että 
suonissani virtaisi suoma-
laista verta.” Perheen pal-
veluksessa oli suomalaisia, 
joita hän arvosti sitkeyden, 
rehellisyyden ja uskollisuu-
den vuoksi.

Lagerlöf on kuitenkin 
ammentanut kirjoihinsa vai-
kutteita ja juttuja Östmarkis-
ta, joka oli metsäsuomalais-
aluetta, jos mikään. Lampén 
kuuli Värmlannissa, että 
kaikki seudun naiset oli-
vat erinomaisia kertojia ja 
että Lagerlöf oli se, joka pisti 
nämä tarinat paperille. 

Oliko Lagerlöf ”suoma-
lainen” kirjailija? Lampénin 
mielestä kirjailija, joka oli 
erääksi esikuvakseen nos-
tanut Zachris Topeliuksen, 
voisi olla ”herkästi ja liri-
sevän liukkaasti” tarinoi-
va savolaisvaimo. Topeli-
uksestahan Lagerlöf myös 
kirjoitti elämäkerran. Hän 
oli kirjeenvaihdossa monien 
suomalaisten kirjailijoiden 
kanssa.

Lagerlöfin kerronta-
tapa on supisuomalaista, 
jopa Kalevalaan verratta-
vaa. Hänelläkin eloton luon-
to osaa puhua yhtäkkiä, kes-
ken realistista kertomusta. 
Teksteille on ominaista sa-
dunomaisuus ja kansaan 
samastuminen. Romaanin 
Suotorpan tyttö (1907) pää-

Juuri meidän kirjailijoiden täytyy ajatella jotakin 
uutta. Se on meidän ainoa elämäntehtävämme. 

(Selma Lagerlöf)

Iso-Keisari Selma Lagerlöfiä tapaamassa

henkilö on ehdottomasti 
suomalainen, summaa Iso-
Keisari ja vertaa Lagerlöfin 
hahmoja norjalaisen Sigrid 
Undsetin naisiin, jotka ovat 
selvästi viikinkejä.

Suomalaisten ystävästä 
kertoo se, että Lagerlöf tuki 
Suomen ponnistuksia talvi-
sodassa. Hän sai myös kan-
sainvälisiä pyyntöjä ryhtyä 
organisoimaan laajaa kerä-
ystä Suomen hyväksi. Hän 
ei kuitenkaan enää jaksa-
nut vaan sairastui ja meneh-
tyi 16.3.1940, kolme päivää 
talvisodan päättymisen jäl-
keen.

Nykyisin Mårbacka on 
suosittu käyntikohde. Ikku-
noilla kukkivat talon kuu-
luisat vaaleanpunaiset ni-
mikkopelargonit. Kävijä voi 
ihastella kaunista taiteilija-

Selma Lagerlöf (1858-1940). 

Mårbackan päärakennus. Entisestä tallista on tehty näyttelytila. 

Peukaloinen ja hanhi ter-
vehtimässä vierasta Mår-
backan pihalla.

Mårbackan vaaleanpunaisia 
nimikkopelargoneja. 

Näkymä päärakennusta ympäröivään puutarhaan.

Peukaloinen Nils Holgersson lentää villihanhien seurassa 
20 kruunun setelissä. 

Selma itse pääsee poutataivaalle Norwegianin siivillä.

kotia, vaeltaa upeassa puu-
tarhassa ja tutustua ulko-
rakennusten museotiloissa 
Selma Lagerlöfin elämästä 
kertoviin teemanäyttelyihin.        

Teksti ja kuvat 
Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärveläislähtöinen 
tietokirjailija. Hän asuu nykyisin Ro-
vaniemellä ja harrastaa matkailua.

”Västäräkistä vähäsen” kesään eli Kynkäältä Reino Haarahiltu-
nen soitti ja sanoi joutsenien ohella nähneensä jo västäräkin. 
”Siinä se Livojoen varrella pyrstöään kohotteli”, kertoi Haa-
rahiltunen. 

Västäräkkejä nähty
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PUDASJÄRVI Pietarilantie 48 | ma–pe 9–19, la 9–18, su 11–18
Tarjoukset voimassa torstaista keskiviikkoon 23.– 29.4.2020 ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.

mahtavia tarjouksia!

LAMBI
TALOUSPAPERI 
12 rl/säkki
(0,58/rl)
Norm. 7,40

LAMBI
WC-PAPERI 40 rl/säkki
(0,35/rl) Valkoinen.
Norm. 18,75

690

KÄRCHER
IKKUNAPESURI WV 1
Kuivaimen ansiosta vesi ei 
kastele ikkunankarmeja eikä 
valu lattialle. Toiminta-aika 
yhdellä latauksella n. 20 
minuuttia. 
Norm. 49,00

1390
-25 %

KAIKKI 
PUKEUTUMISEN 
TUOTTEET
Tarjous ei koske 
työvaatteita.

ERÄ AUTO-
TARVIKKEITA

KAIKKI 
KALASTUS-
TARVIKKEET

ERÄ!

KEVYTPEITE
Norm. 4,50

300

-50 %
Normaali-

hinnoistamme

-30 %
Normaali-

hinnoistamme

-30 %
Normaali-

hinnoistamme

uudistamme myymälän tuotevalikoimaa

2995
-38 %

paljon tuotteita poistohinnon!

Yrittäjän Etukortti, jolla saat monia 

mainioita etuja ja jopa 10 % alennusta

Tutustu ja hae täysin ilmaista Tokmannin Yrittäjän 

Etukorttia osoitteessa tokmanni.fi/yrityksille tai täytä 

paperinen hakemus paikan päällä myymälässämme.

Hei yrittäjä!
Tiesithän, että meillä Tokmannilla on oma yritysten, 

yhdistysten ja julkisen sektorin käyttöön tarkoitettu
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MENOPELIT KESÄÄN 

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

SCORPION 26” 7V
●  Joustohaarukka
●  napavaihteisto  Shimano Nexus
●  jalka/käsijarru
●  väri: cyan

449€

MYÖS: 24” 7V
429€

20” 3V
369€

BOMBER  24” 7V
●  Joustohaarukka
●  napavaihteisto  Shimano Nexus
●  jalkajarru
●  etujarru hydraulinen levyjarru
●  väri: musta

549€

SOMA 20” 3V
● napavaihteisto Shimano Nexus
● jalka/käsijarru
● väri: pinkki

299€

JOPO 24” 1V
369€

RELAX  26” 3V
●  matalarunkopyörä
● napavaihteisto 

Shimano Nexus
● jalka/käsijarru
● etukori
● värit: musta ja 

punainen

549€

CLASSIC 28” 1V
Peruspyörä  jalkajarrulla
● Naisten vakiomalli, väri: 

pun
● Miesten tankomalli, väri: 

musta

349€

INSERA

BOULEVARD 28” 3V      
● Napavaihteisto Shimano Nexus
● jalka/käsijarru
● etukori
● väri: punainen

INSERA

BIG NINE 300 29” 20 V  
●  joustohaarukka Suntour XCR 

air 100 HLO
●  hydrauliset levyjarrut 
 Shimano MT-200
● vaihteisto 2x10 Shimano 

Deore/ XT

990€

399€

TRAPPER PREDATOR  110            
● lasten- ja nuorten mönkijä
●  täysautomaattivaihteisto pakilla
●  sähköstartti   ●  4-tahti
● 10” renkaat

1190€
+ toimituskulut

LASTEN KULJETUSKÄRRY
● Kahdelle lapselle
●  laadukas,  kovaankin käyttöön
●  20” renkaat/ eturengas 16”
●  käsijarru/säädettävä työntöaisa
● pehmustetut istuimet
● sisältää juoksusarjan

399€

249€

EVOLUTION  28” 7V
● jalka/käsijarru
●  napavaihteisto 

Shimano 
 Nexus 7

INSERA

MYÖS:
28” 7V 399€

● väri: musta

E3 28” 3 V
●  napavaihteisto Shimano
●  jalka/käsijarru
●  Moottori Shimano Steps E5000
●  akku Li-Ion 418Wh-36V-11.6Ah
●  toimintasäde jopa 125 km
●  väri: grafiitti ja punainen

E7 28” 7V
●  napavaihteisto  Shimano
●  jalka/käsijarru
●  Moottori Shimano Steps E5000
●  akku Li-Ion 418Wh-36V-11.6 Ah
●  Toimintasäde jopa 125 km
●  led-valaisin
● väri: musta/valkoinen

SE8- E-BIKE 28” 8V
●  hydraulinen levyjarru Shimano MT200, etu/taka
●  vaihteisto Shimano Acera
●  moottori Shimano Steps E5000
●  akku Li-Ion 418Wh-36V-11.6 Ah
●  toimintasäde jopa 125 km
●  väri: musta/lila

2090€

2090€

1890€

XE8 E-BIKE 29” 8 V
● joustohaarukka Suntour NEX-E25 HLO
●  hydraulinen levyjarru Shimano MT200, etu/taka
●  vaihteisto Shimano Acera RD-M360
●  moottori Shimano Steps E6100 
●  akku Li-Ion 418Wh-36V-11.6 Ah
●  toimintasäde jopa 125 km
●  väri: musta/sininen

1990€

5590€
+ toimituskulut

TRAPPER  500 T3B 
●   Täystakuu 6 vuotta /  

8000 km
●   Nopeus rajoitettu 
 sähköisesti 60 km/h
●   Verovähennysoikeus  

ammattikäytössä
●   Karkeat 26” maastorenkaat
●   Erillisjousitus myös takana
●   2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
●   Kytkettävä etutasauspyöräs-

tön lukko

● vetokoukku/vinssi


