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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tee se itse halli 
avautumassa s. 3

Kansallinen Veteraanipäivän 
viettäminen poikkeuksellisin 

järjestelyin s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 30.4.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Koillismaan Energiapalvelu Oy

Ostamme
JATKUVASTI 

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

harvennus- ja 
energiapuuleimikoita.

Tuotantomäärien 
lisääntyessä

Pudasjärven toimisto, Toritie 1, p. 040 844 2028.

Kaipaako taimikkosi 
harventamista?

Apu löytyy omasta mhy:stä!

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

TIEdUSTELUT JA VARAUkSET p. 0500 558 358.  
kurentie 24, Pudasjärvi 

- Akupunktio
- Fysioterapia

- Hieronta 
- Lahjakortit

TOIMIMME VASTUULLISESTI JA 
NOUdATAMME kAIkkIA SUOJAUSSUOSITUkSIA!

PäIVI JUNNA

Asiakkaani etsii!
Iso-Syötteen alueelta 

vapaa-ajan asuntoa 
(mökkiä / paritaloa) 

makuupaikkoja n. 8:lle hlölle.
Ostaja maksaa välityspalkkion!

Ota yhteyttä:
OP Koti Oulu Oy LKV
Eija Tyybäkinoja

kiinteistönvälittäjä LKV
kaupanvahvistaja

0400 941 615

(toimeksiantonumero 20200279)

Muista äitiä!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi. Puh. (08) 821 185

Tutkituista 
ihonhoitovalmisteista 
helliviä lahjaideoita 

ihanille äideille!

OsTA LAhjA VAiVATTOMAsTi 
VErKKOKAuPAsTAMME!

Kirjaa lahjan saajan nimi, osoite ja puhelinnumero tuotevalin-
nan jälkeen uusi osoite -painikkeen kautta. Me toimitamme 

lahjasi äitienpäiväviikolla (4.-8.5.2020) Pudasjärven keskustan 
alueelle ja Nevakivi Oy:n linja-autoreittien varrelle maksutta.

PUDASJÄRVEN TEE SE ITSE HALLI 

25 €/1h tai 90 €/8h, sis. alv. 24%

Teollisuustie 12, Pudasjärvi
AJANVARAUkSET p. 040 531 6262

● Ajoneuvonostin, painepesurit
● Imurit, paineilma

Myytävänä laadukkaat auton pesu- ja hoitotuotteet

PUUTARHA AVATTU!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AvoinnA:
mA-pe 8-17

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

KUKKiVA ORVOKKi 10,-/12 kpl
15,-/20 kpl

MUllAT, lAnnOiTTeeT, sieMeneT,
sieMensiPUliT jA -PeRUnAT! 

Tervetuloa 
puutarhan kesään!

PUDASJÄRVI-lehti

Hauskaa 
Vappua!

Toivoo:

Tervetuloa!      
 Kauppatie 4, p. (08) 821 595

 HEMMOTTELUA 
ÄIDILLE!

Hemmotteleva 
KASVO-
HOITO 
70 €  

(norm. 80 €)

100 € lAHjAKOrTTI nyt 90 €

Intialainen 
pääHIerOnTA 
3 kerran sarja 
70 € (norm. 90 €)

rIpSIen jA KulmIen 
VärjäyS sekä KulmIen           

muOTOIlu 23 € (norm. 29 €)

Tilaa laskutuksella.
Lahjakortit keskustassa postilaatikkoon 

ja muualle postitse veloituksetta!

Pesiöläntie 21, 93400 Taivalkoski
Puh. 0400 518 080
puutarha@pesiola.fi

Puutarha avoinna toukokuussa 
ma-pe 8.00-20.00 
la 8.00-16.00
su suljettu TerveTuloa!

www.pesiolanpuutarha.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Muista Pesiölän 

etukortti!

Äitienpäivä lähestyy
Muista äitiä Pesiölän Puutarhan lahjakortilla 
Äitienpäiväviikon tarjoukset:

Tarjoukset voimassa 4.-9.5.

osta 3 kukkaa,  
saat yhden puoleen 

hintaan!
Alennus edullisimmasta kukasta.

Kaikille yli 50€ 
ostaville Kekkilän 

puutarhamultasäkki 
kaupan päälle

Uudistimme kotisivumme, käyhän tutustumassa!

VOIT TILATA SWIPE-TUOTTEITA
s-posti terttu.vaaraniemi@hotmail.com

tai puh. 044 508 2029
Terttu Vääräniemi

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

SOHVASETTI CELLO RIGA
Sirossa Cello Riga 
-sohvaryhmässä on 
kahden istuttava 
sohva, kaksi tuolia 
ja pöytä. 

PUUTARHAMULTA BIOLAN 40L
Biolan Puutarhamulta on kalkittu ja 
lannoitettu multaseos pihaan ja puu-
tarhaan. Se soveltuu kasvualustaksi 

10-.

149-.ERÄ!

Erä siemenperunoita!

5
SÄKKIÄesim. kukkapenkkei-

hin, viljelylavoihin, 
ruukkuihin ja kasvi-
huoneisiin.

Touko-kEsÄkuussa olEmmE 
avoinna su 10-14

Lääkäriajat: ke 13.5. ja ke 3.6.

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

MONITEHOLASIEN 
OSTAJALLE 

polaroidut aurinkolasit 
tai toiset silmälasit 

kaupan päälle!

Tarjous voimassa kun ostat normaalihintaiset kehykset ja linssit. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin!

Vallitsevan 
tilanteen vuoksi, 

tulethan liikkeeseemme 
terveenä 
- KIITOS!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Koronaepidemian vuoksi liikkeemme on auki supistetusti:
ma-ke klo 10-17, to-la KIINNI

Liikkeemme optikko ja silmälääkäri 
suorittavat näöntutkimuksia normaalisti!
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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 ja ilmoitusmyynti
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

Petri
50 v.

kotiväki onnittelee!

Tulevan sunnuntain raamatullinen aihe on 
Jumalan kansan koti-ikävä. Seurakunta juh-
lii iloiten Herran ylösnousemista ja voit-
toa kuolemasta ja suuntaa katseensa uu-
teen elämään taivaassa, minne Jeesus on 
mennyt valmistamaan omilleen sijaa. Kris-
tityt odottavat ”ikävöiden sitä kaupunkia, 
joka tulee” Hepr. 13: 14. 

Melkein jokainen meistä on tuntenut 
koti-ikävää jossain elämän vaiheessa. Lap-
sena vieraassa paikassa ei tahtonut uni tul-
la, kun koti-ikävä vaivasi. Oma sänky ja tut-
tu turvallinen koti oli paras paikka olla. 

Täällä ajassa kuljemme usein jotain 
päämäärää kohti, toivomme, että päästäis 
ajoissa perille. Olen kuullut korkeassa iäs-
sä olevan ihmisen sanovan, että kun pääsis 
jo pois täältä murheen laaksosta. Kivut ja 
vaikeudet saavat näin ajattelemaan. Tulee 
ikävä sitä kaupunkia, mistä heprealaiskir-
je kertoo. Tämä on sitä korpivaellusta, vä-
lillä raskasta rämpimistä, aina ei mene niin 

kuin itse haluaa. Itsekeskeisyys ja oman 
edun tavoittelu on monille arkipäivää.

Ihmisen pahin vihollinen on ihminen, 
joka nöyryyttää ja käyttää asemaansa vää-
rin. Tähän kohtaan sopii hyvin Eero Räi-
säsen mietelause; ”kaktus piikeillään pis-
tää, ilkeä ihminen sanoillaan. Eikä ilkeä itke, 
hän itkettää toisia ihmisiä.” Kuljemme kaik-
ki samaan suuntaan, ajasta poispäin, riip-
pumatta lompakon paksuudesta. Täällä ei 
ole pysyvää olinpaikkaa, mutta kirjoitukse-
ni alussa on rohkaisevia sanoja, jotka anta-
vat toivoa meille. 

Tämä aika ei ole helpoimmasta pääs-
tä. Monet muutosten tuulet puhaltavat yh-
teiskunnassa. Melkein kaikki palvelut ovat 
siirtyneet verkkoon, sähköiseen muo-
toon. On hankala toimia varsinkin van-
hemmilla ihmisillä, miten pysyä ajassa mu-
kana? Evankelisluterilaisen kirkon opit ja 
asema on kyseenalaistettu. Kirkon sano-
maa koitetaan neutralisoida, tehä ikään 

kuin näkymättömäksi. Tämä on havaitta-
vissa myös kirkon sisällä, muutosta sisäl-
täkin päin. Kaikkiin suuntiin ei kannattai-
si kuitenkaan kumartaa. Kirkolliskokous 
päättää isoista linjauksista, tekee muutok-
sia, jos enemmistö niin katsoo tarpeelli-
seksi ihmisten kannalta katsottuna. Sopu 
antaa tilaa, pienet epäkohdat ovat nyt me-
nettäneet merkityksen. Koko maailma on 
vaarallisen viruksen ahdingossa, paineessa 
ja pelossa. Kansakuntana meidän tulee olla 
yhtenäinen, luottaa viranomaisten ja hal-
lituksen toimiin. Jumala pitää huolen luo-
duistaan. Tämä käy ilmi Matt.6:26: ”Katso-
kaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne 
leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti tei-
dän taivaallinen isänne ruokkii 
ne. Ja olettehan te paljon enem-
män arvoisia kuin linnut!”

Mauno Ruokangas

Jumalan kansan koti-ikävä

Rakas äitimme, mummimme ja 
iso-mummimme

Helvi Maria
STENIUS
o.s. Piri
* 22.3.1924 Pudasjärvi
†	14.4.2020 Pudasjärvi

Me näimme sun hiljaa uupuvan
ja elämän liekin hiipuvan.
Sä lähdit luotamme hiljaa pois,
kun kynttilä sammunut ois.
Sinä unen ansaitset rauhaisan,
kiitoksen hiljaisen kauneimman.

Rakkaudella ja kiitollisuudella äitiä 
ja mummia muistaen
Sylvi ja Pentti perh.
Eila perh.
Marja Leena ja Vesa perh.
Pentti ja Pirjo perh.
Anneli
Pekka ja Helena perh.
Pirkko ja Pauli perh.
Irma perh.
Riitta ja Kari perh.
Armi perh.
Jorma ja Anne perh.
Arja ja Timo perh.
siskot perh.
muut sukulaiset ja tuttavat

Siunaus on toimitettu Pudasjärven hautausmaalla läheisten 
läsnäollessa. Kiitämme kaikkia Helvi-äitiä muistaneita ja 

hoitaneita.

Töyhtöhyypän syysmuutto alkaa varhain
Töyhtöhyyppä on näkyvä laji kevätmuutolla. Parvet saattavat olla 
suuriakin ja parvessa on toisinaan satojakin lintuja. Syysmuutto 
sen sijaan tapahtuu pitkällä aikavälillä, kestäen liki puoli vuotta. 
Alkaen toukokuussa ja viimeisiä lintuja näkee vielä loppusyksyl-
läkin. Töyhtöhyyppä palaa Suomen ensimmäisessä muuttoaallos-
sa muun muassa pulmusien, joutsenten ja kiurujen kanssa. Ilmas-
ton lämpeneminen ei ole juuri radikaalisti aikaistanut Suomeen 
saapumista. Jo vanhoina hyvinä talvina ensimmäisiä muuttavia 
töyhtöhyyppiä tavattiin eteläisessä Suomessa helmi-maaliskuus-
sa. Tuolloin myös takatalvet olivat yleisiä ja lintuja löytyi runsaas-
ti menehtyneinä. 

Kuten muillakin lajeilla myös töyhtöhyypällä saapuvat koi-
raat ensin. Aikaisin saapunut lintu pystyy varaamaan itselleen pa-
remman pesimäpaikan kuin myöhemmin saapuneet linnut. Moni-
en lintulajien koiraat ovat ns. moniavioisia ja parittelevat useiden 
naaraiden kanssa. Tällaisia ovat muun muassa kirjosieppo ja myös 
töyhtöhyyppä. Moniavioisuudesta on hyötyä suuresti pesinnässä, 
mikäli takatalvi tuhoaa suuren määrän koiraita. Töyhtöhyyppä on 
Suomen runsaslukuisimpia kahlaajia, vaikkakin viime vuosina kan-
ta on hieman vähentynyt. Lintuja esiintyy ja pesii myös Pudas-
järvellä. Suo- ja peltolintuna töyhtöhyyppä on kärsinyt monien 
muiden lajien tavoin maatalouden vähentymisestä ja soiden oji-
tuksista. 

Karjanlaidunnuksen lähes kokonaan loputtua rannoilta ovat 
töyhtöhyypät joutuneet jättämään kosteat rantaniityt. Töyhtö-
hyyppä on joutunut etsimään uusia pesäpaikkoja sisämaasta ja se 
on pakostaan joutunut hyväksymään pesäpaikakseen jopa pienet 
pelto- ja suopläntit. Entiset avoimet ja kosteat rantaniityt ovat hil-
jalleen pusikoituneet ja matalissa merenlahdissa laajat rytikasvus-
tot ovat ottaneet vallan. Myös monet muut kahlaajat kuten suo-
sirri, suokukko ja lapinsirri ovat kärsineet avointen rantaniittyjen 
häviämisestä. Suosirrin ja lapinsirrin määrät ovat vähentyneet uh-
kaavasti Pohjanlahden rannoilla. 

Töyhtöhyyppien kevätmuutto alkaa maaliskuussa ja kunnol-
la muutto pääsee vauhtiin huhtikuussa. Viimeisiä töyhtöhyyppiä 
saapuu vielä toukokuun alkupuolellakin ja muuton pituuteen vai-
kuttaa myös sääolosuhteet. Syysmuutto alkaakin sitten varsin 
varhain, jo toukokuun loppupuolella. Tavallisesti toukokuun vii-
meisellä viikolla. Tähän aikaan on monien muiden lajien kevät-
muutto vielä kesken, kuten muutamilla hyönteissyöjillä. Ensim-

mäisenä muutolle lähtevät naaraat, jotka jättävät pesänhoidon 
koiraiden huoleksi. Tavallisesti naaraat lähtevät muutolle aikaisin-
taan toukokuun lopulla. Touko- ja kesäkuussa lähtevät myös nuo-
ret pesimättömät, tai pesinnässä epäonnistuneet yksilöt. Töyh-
töhyypät ovat mieltyneet mullospeltoihin ja tämän vuoksi myös 
pesintöjä tuhoutuu paljon kevättöiden yhteydessä. Mikäli pesä 
tuhoutuu pesinnän alkuvaiheessa voi töyhtöhyyppä aloittaa vie-
lä uuden pesinnän. Kevättöiden yhteydessä häiriintyneet pesin-
nät ovat alttiita pesärosvoille, kuten variksille. Mikäli töyhtöhyyp-
pä joutuu poistumaan pesältä pitkäksi aikaa, on variksien helppo 
syödä munat tai poikaset. Normaalioloissa töyhtöhyyppä kyllä 
pärjää yksittäistä varista vastaan, vaikka onkin pienempi. Töyhtö-
hyypät pesivät usein väljissä yhdyskunnissa ja myös puolustavat 
reviireitään muun muassa variksia vastaan. 

Kevätmuutolla töyhtöhyyppien parvet voivat olla suuriakin, 
mutta syysmuutto tapahtuu pitkällä aikavälillä ja varsin vaivihkaa. 
Viivyttelijöitä voi nähdä vielä marraskuussakin. Loppukesällä poi-
kaset kerääntyvät pieniksi parviksi ja syysmuutto on huipussaan 
elo- ja syyskuussa. Yleensä kahlaajat koettavat poistua Suomesta 
mahdollisimman nopeasti, muun muassa vikloja ei juuri näe enää 
elokuun jälkeen. Esimerkiksi mustaviklonaaraat aloittavat syys-
muuton jo kesäkuun alussa.

Jarmo Vacklin

Jumalanpalvelukset seurakunnan YouTubessa

Jumalanpalvelusten videolähetykset löytyvät seurakunnan 
YouTube-kanavalta, johon on linkki kotisivuilla. Lähetystä 
pääsee seuraamaan linkin kautta. YouTubessa suoran lähe-
tyksen kohdalla on Live -merkintä. Mobiililaitteilla on mah-
dollista käyttää myös YouTuben sovellusta ja tilata seura-
kunnan kanava suoraan laitteeseen, jolloin saat ilmoituksen 
alkavasta lähetyksestä sähköpostiin. 

Sanajumalanpalvelus su 3.5. kello 10, toimittaa Timo Lii-
kanen, saarnaa Oskari Holmström, kanttorina Jukka Jaak-
kola.

Sanajumalanpalvelus su 10.5. kello 10, toimittaa Eva-Ma-
ria Mustonen, kanttorina Keijo Piirainen.

Pikkukirkko seurakunnan YouTubessa ke 6.5. kello 12, 
Rauni Juntti.

Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse p. 08 882 3100 
ma-pe kello 9-14. Välttämättömän virastossa tapahtuvan 
asioinnin osalta pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä.  

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: Lyydia Josefiina Ekdahl, Lassi Juhani Pesälä.

Haudattu: Aarne Aleksanteri Panuma 89 v, Lahja Annik-
ki Heikkilä 88 v,  Tauno Matias Klasila  72 v, Heleena Iso-
mursu 68 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

Kotoisa
vappubrunssi

5.-499
rs

TomaaTTi
suomi

189
kg

AtriA PerhetilAn

kanan sisäfileeT
450-600 g (8,32-11,09/kg)

Ilman korttia 2,35-2,55 ps (6,71-8,50/kg)Ilman korttia 6,59 rs (10,98-14,64/kg)

-24%
Plussa-kortilla

-29-34%
Plussa-kortilla

3
Ps

KAriniemen KAnAnPojAn

fileesuikaleeT, 
hK ViljAPorsAAn
lihasuikaleeT Tai  
naudan mausTeTTu  
ohuT sisäpaisTisuikale
300-450 g (6,67-10,00/kg)

Ilman korttia 3,35-4,79 rs (8,38-15,97/kg)
9.- 3

rs -10-37%
Plussa-kortilla

SUOMI

Yksittäin 3,90 kimppu
3.-
Ilman korttia 2,89 ps (8,89-12,30/kg)

2
Ps

2
kimPPua

-48%
Plussa-kortilla

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

TerTTu- 
neilikka
10 kpl, Turkki

tAffel

sips, broadway, 
grills, 
juusTosnacks 
ja raffel  
235-325 g (4,62-6,38/kg)

Fazer  
TuTTI FruTTI ja remIx

makeispussiT
300-350 g  
(4,76-5,56/kg) 
rajoiTus 1 erä/Talous

Voimassa ma-La 27.4.-2.5.

hK

aiTo nakiT
350-420 g (7,02-8,43/kg)

295
pkT

kasvosuojain
suojausluokka ffp1

995

8995

5
kPl

50
kPl 3690

kpl

 Asiakastoive:

995
kg

heimon Gourmet

Tuore lohifilee
vakuumipakaTTu,  
a-leikaTTu, norja 
rajoiTus 2 fileeTä/Talous

erä

vihreä rypäle
500 g (3,98/kg) inTia

199
ras

Tarjoamme kauppamme riskiryhmään 
kuuluville asiakkaillemme 

asioinTimahdollisuuden ennen kaupan 
normaalia avausajankohTaa.

mahdollisTamme riskiryhmään 
kuuluville asioinnin 

ma 4.5. klo 7-8
Toivomme, eTTä riskiryhmiin kuulumaTTomaT 

asiakkaaT asioisivaT muina ajankohTina. 

palvelemme 
pe 1.5. 

vappuaaTTona 
klo 10-21 

Tervetuloa!

tArjouKset VoimAssA ma-su 27.4.-3.5. ellei toisin mAinitA

5 kpl pkt/ 1,99/kpl

50 kpl / 1,79/kpl

PhiliPs oneBlAde

parTaTrimmeri
Qp2520/20 

6.-

Tee se itse halli avautumassa
Monitoimialan yrittäjä 
Marko Rautio avaa maa-
nantaina 4.5. Tee se itse hal-
lin (TI-hallin) Teollisuus-
tie 12 kiinteistössä. Siellä 
asiakkaat voivat omatoi-
misesti huoltaa/pestä ajo-
neuvojaan. Tiloissa on uusi 
ajoneuvonostin, paineil-
maa, imurit ajoneuvojen si-
säpuhdistukseen sekä pai-
nepesuri. Näiden käyttö 
sisältyy vuokraan. Lisäk-

si yrityksellä on myynnissä 
laadukkaita puhdistus- ja 
hoitotuotteita ajoneuvoille. 
Aukioloajat ovat joustavat 
ja sen voi sopia ajanvarauk-
sen yhteydessä. 

-Tämän tyyppistä TI hal-
lia on toivottu meiltä pit-
kään ja nyt se oli mahdolli-
suus toteuttaa, kertoo hallia 
vuokraava yrittäjä Rautio. 

Vuokraushinnat alkavat 
25 euroa tunnilta ja 90 eu-

rolla on voi vuokrata tilaa 
käyttöön koko päiväksi. HT

Tervetuloa pesemään, 
huoltamaan tai vaikka ren-

kaita vaihtamaan ajoneu-
voosi TI halliimme. 

Käytössäsi on ajoneuvo-
nostin, painepesuri, imurit, 
tunkit ja paine-ilma löytyy 

myös hallistamme.
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Koillismaan Omaishoitajat ja 
Läheiset ry:n OmaisOiva-toiminta järjestää

Kuppi NuriN 
-tilaisuudeN verKossa

Teams-ohjelmalla to 14.5.2020 
klo 13.00–15.00.

Paikalla Kuppi Nurin -hankkeen suunnittelija Christa Ahonen, 
Omaishoitajaliitto ry. Tilaisuus on tarkoitettu omais- ja läheisper-
heille, ammattilaisille, eri yhdistystoimijoille, opiskelijoille ja kaikille 
asiasta kiinnostuneille. Tervetuloa keskustelemaan päihteiden käy-
töstä omaishoitoperheissä ja miten otat esille huolesi läheisen päih-
teiden käytöstä. Osallistumiseen tarvitset oman tietokoneen (mikki 
ja kaiutin) ja sähköpostin. 
Ilmoittautuminen viimeistään pe 7.5.2020 sähköpostiin: 
koillismaanomaishoitajat@gmail.com. Laitamme linkin tilaisuuteen 
ilmoittautujan sähköpostiin. Tarjoamme myös digitukea tilaisuuden 
aikana. Tilaisuus tallennetaan myöhempää käyttöä varten. 
Lisätietoa Saila Käsmä-Karjalainen puh. 044 2301 439. 

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. 
Syötteeltä n. 33 km.

• Vuokrattavana kuomukärry  
   sekä venetraileriTervetuloa!

KOTIInKuLJeTuS 
TIISTAISIn JA 

PeRJAnTAISIn!
Soitto edellisenä päivänä!

0440 827 131

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio • Veikkaus
• Asiamiesposti
• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

Kirjoita tammukasta ja 
tammukanpyynnistä!

Lähetä kirjoituksesi 15.7. mennessä 
seija.tuulentie@luke.fi tai 
postitse osoitteella Seija Tuulentie/Luke, Ounasjoentie 6, 
96200 Rovaniemi. 
Lisätietoja antavat Erkki Jokikokko 
erkki.jokikokko@luke.fi; puh. 029 532 7811 ja 
Seija Tuulentie seija.tuulentie@luke.fi; puh. 050 391 4438.

Tammukka on perinteisesti ollut olennainen osa Lapin, Kainuun 
ja koko pohjoisen Suomen arkielämää. Monille se on ollut en-
simmäinen kalastuskokemus ja se on tarjonnut särvintä yhtä 
hyvin heinänteossa kuin poropaimennuksessa ja kotona. Perin-
teinen pyynti saattaa olla voimissaan, vaikka nykyisin paikallis-
ten ihmisten näkemysten ja hallinnollis-lainsäädännöllisen tul-
kinnan välillä on jossain määrin eriäväisyyttä.

Millaisia kokemuksia sinulla on tammukanpyynnistä? Onko 
sitä harrastettu kotonasi kun olit lapsi? Oletko itse pyytänyt 
tammukoita? Mikä merkitys tammukanpyynnillä on kalastus-
harrastukselle? Millaisia tammukkavedet ovat olleet ja ovat 
nykyään? Miten kalastuslainsäädäntö on vaikuttanut tammu-
kanpyyntiisi? Entä mitä vaikutusta on ollut kalastuskulttuurin 
muutoksella (esim. pyydä ja päästä -kalastus, perhokalastuksen 
nousu, kaupungistuminen)?

Kirjoita meille kokemuksistasi! Voit myös liittää mukaan ku-
via aihepiiristä. Kaikkien kirjoittaneiden kesken arvotaan viikon 
oleskelu kalakirjastossa Muonion Jerisjärvellä sekä kirjapalkin-
toja. Kirjoituksen pituudeksi suositellaan korkeintaan kymmen-
tä sivua.

Keräyksen järjestää Luonnonvarakeskuksen (Luke) Kemijo-
en taimen-hanke, joka on osa Interreg Nord -rahoitteista suo-
malais-ruotsalaista EMRA-hanketta. Tammukan kulttuurisen 
merkityksen lisäksi hanke käsittelee rakennettujen vesien kun-
nostamista ja kalastokysymyksiä. 

Oulunkaaren osaajat yhdessä lehdistöinfossa
Perjantaina 24.4. Oulunkaari 
kutsui lehdistön Skype-tiedo-
tustilaisuuteen tämänhetkisen 
koronatilanteen osalta. 

Tilaisuuden alustukses-
ta vastasi kuntayhtymän joh-
taja Leena Pimperi-Koivisto, 
jossa hän alkusanoiksi totesi, 
että poikkeusolojen aikana kai-
kenlainen tiedottaminen ja info 
ovat tärkeää.

THL päivityksissä kunta tu-
lee koronakartalle vasta kun 
on viisi tai enemmän todettua 
tartuntatapausta.

Oulunkaaren kunnat toimi-
vat kahden sairaanhoitopiirin 
alueella, joista Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirissä ti-
lanne on rauhallinen. Pääsään-
töisesti tartunnan saaneitten 
tilanne on stabiili ja tartunta-
ketjut on saatu kartoitettua.

Suojautumisvarusteet 
puhuttavat kovasti ja nii-
hin varautuminen lähinnä 
sote-puolella. Varastoja on 
normaalisti 3-6 kuukaudeksi 
normaalikäyttöä vastaavasti, 
mutta nyt on kysyntä suurem-
paa, jonka vuoksi tämä suojai-
nasia aiheuttaa suurta huolta ja 
on vaatinut lisätyötä sekä poh-
dintaa oikeanlaiseen toimin-
taan.

Ensisijaisesti kyse on siitä, 
että riskiryhmät ja henkilöstö 
tulee suojatuksi.

Terveydenhuollon kapasi-
teetti tulee riittämään näillä nä-
kymin ja kiireettömän hoidon 
osalta toimintoja on ajettu alas 
hallitusti Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ohjeiden mukaisesti.

Ylilääkäri Tuula Saukko-
nen antoi tiedoksi, että per-
jantaipäivän tilanteen mukaan 
alueellamme on ainoastaan Iis-
sä todennettu 8 tartuntatapa-
usta, muissa kunnissa 0-4 siellä 
täällä diagnosoituja, joiden tar-
tuntaketjut on pääosin pystyt-
ty jäljittämään ja viruksen kan-
tajille on asetettu tarpeelliset 
karanteenit. 

Kaikille tartunnalle altis-
tuneille soitetaan ja kerrotaan 
mahdollisesta altistumisesta. 
Tarvittaessa asiakas pyyde-
tään vastaanotolle ja mahdol-
lisesti otetaan myös näyttei-
tä. Vastauksista soitetaan aina, 
huolimatta siitä onko se posi-
tiivinen vai negatiivinen. Tämä 
työllistää paljon tartuntalääkä-
reitä, jonka vuoksi henkilökun-
taa on jouduttu kouluttamaan 
lisää. Lisäresursseja puhelin-
kontakteihin on saatu muun 
muassa suun terveydenhuol-
lon puolelta.

Alueemme kouluissa ja päi-
väkodeissa ei ole ollut tartun-
toja.

Tarkat karanteenitoimen-

piteet ovat olleet tehokkai-
ta. Henkilökunta terveyspal-
veluissa ja vanhuspuolella on 
ohjattu olemaan tarkkoja kai-
kenlaisesta suojauksesta ja hy-
gieniasta, jolloin tilanne on 
hallinnassa eikä altistumisia 
ja jatkosairastumisia ole esiin-
tynyt.

Koronanäytteiden ottoa on 
selvästi lisätty, jolloin henki-
löstöresursseja on myös tarvit-
tu lisää tartuntatautitehtäviin. 
Suojaimia on jouduttu omatoi-
misesti hankkimaan lisää, kos-
ka OYS:n varastosta ei ole saa-
tu riittävästi suojaimia.

Pudasjärvellä tartuntatauti-
lääkärinä toimii apulaisylilää-
käri Aleksi Harju.

Oulunkaaren vt. palvelu-
johtaja Ritva Väisänen kertoi, 
että koronanäytteiden ottamis-
ta on lisätty ja Oulunkaaren 
alueella on perustettu tartun-
tataudeista vastaavien päivys-
tysrinki, joka OYS:n ohjeistuk-
sen mukaan listaa asiakkaat, 
joilta koronanäytteitä on otet-
tu.  Näytevastauksia seurataan 
päivittäin ja potilaille soitetaan 
vastausten valmistuttua. Tä-
hän tehtäväkenttään on koulu-
tettu lisää henkilöstöä.

Lomasuunnitelmat on yk-
siköissä tehty entiseen tapaan, 
mutta mikäli pandemia lisään-
tyy, ollaan valmiita tekemään 
suunnitelmiin muutoksia.

Henkilöstöä koulutetaan 
koronaan liittyviin aihealuei-
siin sekä suojautumiseen liit-
tyen. Yleisen infon lisäksi on 
tarve harjoitella oikeaoppinen 
suojausten pukeminen ja riisu-
minen.

Vuodeosastokapasiteettia 
on kyettävä lisäämään minis-
teriön ohjeistuksen mukaisesti 
20 – 40 prosenttia. Oulunkaa-
ren alueella on mahdollista to-
teuttaa 24 lisävuodepaikkaa, 
joiden sijoituspaikat ovat fyy-
sisesti Iissä ja Utajärvellä.

Suun terveydenhuollon 
osalta kiireetöntä hoitoa on su-
pistettu yleisten linjausten mu-

kaisesti, koska hammashoidon 
toimenpiteissä syntyy herkästi 
sylki- ja veriroiskeita. Kiireelli-
set suun terveydenhuollon po-
tilaat hoidetaan toteuttamal-
la erilaisia varotoimenpiteitä, 
kuten käyttämällä suojia ja 
vesijäähdytteisiä menetelmiä 
paikkauksessa. Ilmaa ei tällä 
hetkellä käytetä suun tervey-
denhuollossa lainkaan. 

Viransijaisuutta hoitava 
vanhuspalvelujohtaja Han-
nele Pöykiö kertoi, että van-
huspalveluiden puolen osal-
ta tilanne on tosi rauhallinen 
kaikissa Oulunkaaren alueen 
kunnissa. Suojautuminen on 
sosiaali- ja terveysministeriön 
antamien ohjeitten mukaises-
ti hoidettu sekä asiakas- että 
henkilöstön osalta. Lisäksi vä-
estöä ohjataan hygienia-asiois-
sa sekä viruksilta ja taudeilta 
suojautumisessa.

Asumisyksiköissä ja vuo-
deosastoilla ulkopuolisten vie-
railut on kielletty, yksiköitten 
sisäisiä kokoontumisia on vä-
hennetty ja esimerkiksi asiak-
kaat ruokailevat pääsääntöi-
sesti omissa huoneissa. Myös 
siivousta on tehostettu.

Päivätoiminnat ovat kes-
keytyneet, mutta asiakkaisiin 
kontaktoidaan puhelinyhteyk-
sien kautta sekä AC-laitteiden 
avulla pidetään jumppa- ja jut-
tutuokioita. Omaishoitajien 
vapaat pystytty hoitamaan nii-
tä haluaville. 

Asumispalveluissa asuk-
kaitten ja omaisten väliset 
puhelut, WhatsApp-video-
puhelut ja Skype ovat yhteys-
kanavia. Omaiset ovat hank-
kineet asiakkaille toimivia 
yhteydenpidon välineitä.

Valtionkonttori on omal-
ta osaltansa tullut vastaan täs-
sä poikkeustilanteessa, jolloin 
myös veteraanin avustajalle 
korvataan veteraanin puolesta 
asiointi. Vapaaehtoisia ollaan 
saatu mukaan hoitamaan asi-
ointeja.

Omaisten taholta vanhus-

Ylilääkäri Tuula Saukkonen 
kertoi, että tarkat karantee-
nitoimenpiteet ovat olleet 
tehokkaita viruksen leviä-
misen hillitsemiseksi.

Ritva Väisänen hoitaa vt. 
palvelujohtajan tehtäviä 
Oulunkaaren alueella.

Kuntayhtymän johtaja Lee-
na Pimperi-Koivisto kokee 
kaikenlaisen tiedottami-
sen ja infon olevan tärkeää 
poikkeusolojen aikana.

Pudasjärven Urheilijoista kerrotaan, että Retrofestarit kesäkuun 
alussa Jyrkkäkoskella joudutaan perumaan tapahtuman tältä vuo-
delta. 

-Olemme käyneet läpi tilannetta ohjelmatoimiston kanssa ja 
lähes kaikki artistit ovat vahvistaneet tulevansa paikalle vuonna 
2021. Artisteista vahvistamatta on vielä Movetron ja Matti Airak-
sinen, Mattikin tulee, ellei samaan aikaan ole jalkapallon EM-kiso-
ja. Vuoden 2021 tapahtumapäivät ovat 11-12.6.2021, kertoo toi-
minnanjohtaja Marko Koivula. 

Tämän vuoden liput käyvät sellaisenaan ensi vuoden tapah-
tumassa. Mikäli haluat kuitenkin perua omat lippusi, viimeinen 
palautuspäivä on 31.8.2020. Lippujen palauttaminen onnistuu 

osoitteessa https://www.tiketti.fi/palautalippuja. Lippujen takai-
sin lunastaminen alkaa 4.5.2020 Tiketissä.

Mikäli olet ostanut lippusi ennakkomyyntipisteistä, tulee si-
nun palauttaa lippusi siihen ennakkomyyntipisteeseen, jos-
ta olet lippusi hankkinut. Lippujen takaisin lunastaminen alkaa 
4.5.2020 ennakkolipunmyyntipisteissä, viimeinen palautuspäivä 
on 31.8.2020.

-Toivomme kaikkien ymmärtävä, että olemme pakotetut te-
kemään tämän ratkaisun valtioneuvoston päätöksen vuoksi, to-
teaa Koivula. 

Pudasjärvi-lehti 

Retrofestarit 2020 siirtyy vuodelle 2021

palvelupuolella ei ole havaitta-
vissa isoa huolta.

Perhe- ja sosiaalipalvelu-
johtaja Mirva Salmela kertoi, 
että perhepalveluissa toimi-
taan lähes normaalisti, mutta 
käyttöön on otettu myös uusia 
toimintatapoja, muun muassa 
lisäämällä etäyhteyspalveluja. 
Ryhmätoimintoja on joudut-
tu keskeyttämään, mutta osin 
näitä palveluja korvataan yk-
siötapaamisilla. Yhteydenpitoa 
joihinkin asiakkaisiin on tiivis-
tetty. Osin perheiden jaksami-
sesta kannetaan huolta, mut-
ta heidän tarpeisiinsa olemme 
pystyneet vastamaan erilaisilla 
palveluilla.

Asiakkaille on korostettu, 
että palveluohjausnumeroon 
voi ottaa yhteyttä joko oman 
tai toisen henkilön puoles-
ta, mikäli kokee tarvitsevansa 
apua ja tukea. 

Kaikkien asiantuntijoiden 
antamien lausuntojen perus-
teella Oulunkaaren alueella 
olemme hyvin rauhallisessa ti-
lanteessa. Kapasiteettia on li-
sätty kaikilla toimintasektoreil-
la ja tämänhetkisiä määräyksiä 
noudattamalla viruksen leviä-
minen on hyvin hallinnassa.

Covid19 -taudin sairasta-
nut henkilö saa immunitee-
tin tähän virukseen, mutta ei 
ole varmuutta kuinka pitkäk-
si aikaa immuunivaste syntyy. 
Ylilääkäri Tuula Saukkosen 
mukaan muutamilla muilla sa-
man ryhmän viruksilla on to-
dettu syntyneen vastustusky-
ky joidenkin vuosien ajaksi.

Seuratkaamme kukin osal-
tamme tiedotusvälineitä ja toi-
mitaan annettujen ohjeitten 
mukaisesti.

Kevätauringolla ja valon li-
sääntymisellä jaksetaan men-
nä kohti kesää. Yhteydenpito 
sukulaisiin, ystäviin, tuttaviin 
ja tuntemattomiin on tärkeää. 
Emme saa jättää toisiamme yk-
sin!

Terttu Salmi
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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) 

MAANANTAI-TorsTAI
4.-7.5.

100

399

500

099100695

595

199
kg

249
2 pss/talous

995 ras

pkt

199 189

2 kalaa/talous

PullaPirtti
ruIsreIkä-
leIpä
330 g

119

kg

699

100

100

kg

pkt

kg

499

695
kg

249
ras

795
kg

199

100

pkt pktras

2  kg/
talous

699
kg

rajoitettu erä

pkt

pss

Hyvä NAuTA 
jAuhelIhA

pkt

100

1000

100
kpl

079

500

prk

pkt

1090 1090
495

1990

1990

1490

99,-

7990

2490

2790

499
pkt 199

299

149

pkt

pss

995
kg

269
pkt

pss

pss

pss

MA-TI 4.-5.5.             ke-To 6.-7.5.

Kinnusen myllyn
vehNäjAuho
2 kg 

To-To 30.4.-7.5.

Kotimainen
Tuore

kurkku

Mummon kebAb-
rANskAlAIseT 
450 g tai MAkkArA-
peruNAT 500 g

2 kpl

HK kananpojan
pANeroIduT
NuggeTIT
200 g

HK
AITo 

NAkIT
420 g

kg

Valio 
hyvä suomalainen
ArkIjuusTo
750 g

jAuhelIhA
sIkA-NAuTA

65,-

Sievin 
kuMI-
sAAppAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Taffel
sIpsIT tai sNAcsIT 
MegApussIssA
235-325 g

To-lA 30.4.-2.5.  To-lA 30.4.-2.5.

Atria
hIIllos
grIllI-

MAkkArA
400 g 

cocA colA-, 
fANTA AppelsIINI- 
tai sprITe zero
1,5 l, sis. pantin

Porsaan
kAssler-
pIhvIT naturell 
tai marinoitu

Vici Classic 
kAlApuIkoT 
250 g

HK Poprilli
grIllIMAkkArA 
400 g

Tuore Norjan
lohI  
2-3 kg
kokonainen

Naudan
pAIsTI-
jAuhelIhA

Atria perhetilan
kANAN fIlee-
suIkAleeT
250-300 g

Atria
lAuANTAI-
MAkkArA
palana

Atria
goTler-
MAkkArA
palana

HK
burgerI

100 g

Eldorado
corN flAkes

MAIssI-
hIuTAleeT

375 g

sATojA TArjouksIA 

jokA päIvä!

2 pkt

Oolannin
uuNIrApeAT
rANskAlAIseT
500 g

199
pss

Kariniemen
broIlerIN 
lIekkI- tai

 huNAjAsIIveT
700 g

Chempioil
hydrAulIIkkA-
öljy 20 l
32 ja 46

3995

kpl

Eurol
jArru 
cleANer 
500 ml

399 10,-
3 kpl

puuTervA
esim. 2,5 l

2995

rAuTAosAsTolTATeksTIIlIosAsTolTA

Porsaan
grIllI-
kyljykseT
maturell tai marinoitu

Saludo
kAhvI
450 g

Kantolan
kAurA- tai 
suklAAkAurA-
keksI 200-300 g

2 plo

Saarioinen
kerros-
kIIsselI

100 g

Eldorado
ANANAsvIIpA-
leeT tai -MurskA 
227/137 g

Golden Star
rypsIöljy
1 l

keNkäosAsTolTA

- IlMApAlloT
- serpeNTIINIT

- folIopAlloT
- NAAMIAIsAsuT

  yM. yM.

vAppujuhlIIN
TArvIkkeeT MeIlTä!

MINI-
luuMu-

ToMAATTI
250 g

Senegal

Naisten
pusero
95% polyesteri
5% elastin

Opal miesten
kAulus-
pAITA
100% puuvilla

Kehrä Linda
TrIkookude
erivärejä

Naisten  
nauhallinen
kevyT
leNkkArI

Miesten
kävely-
keNkä
nahkaa

Lasten
leNkkArI
taralla, koot: 31-35

Strollers naisten
pIsTokAs

Ajavat naisten
kävelykeNkä
laaja lesti, 2-tarraa,  
nahkaa

Pienten lasten
leNkkArI
tarralla, koot: 23-30

pussIlAkANA-
seTTI kukkakuosi

Pisla
rullAkAIhTIMeT
pimentävät
- luonnonvalk.
Esim. 120x180 cm

2890

Rawlink
perävAuNuN 
lukko

1990

PAKLA
lAsIkuITusArjA

1195
sAATAvANA erIkseeN 

Myös hArTsIA jA 
lAsIkuITuMATToA

Probuilder
porAkoNe-
puMppu

1895

HK
kAbANossI

grIllIMAkkArA
360-400 g original,
 juusto tai pekoni

Snellmann
MAATIAIs-
possuN 
fIleepIhvI 
480-510 g

Kivikylän
pAlvArIN
lIhApyörykäT
350 g

3 pkt

TorsTAI-lAuANTAI 30.4.-2.5.
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Anne Frank – tyttö joka elää
Millaista on elää poikke-
usoloissa? Koronakriisi on 
osoittanut voimansa, joka 
vaatii sopeutumista erilai-
siin suosituksiin, jopa pak-
koihinkin. Kuin elettäisiin 
sota-aikaa.

Näissä mietteissä otin 
hyllystäni Anne Frankin 
Nuoren tytön päiväkirjan. 
Luin sen ensimmäisen ker-
ran 1960-luvun alussa. Tei-
ni-ikäisen Annen persoonal-
liset muistiinpanot auttoivat 
tiedostamaan miljoonien 
juutalaisten kohtalon toisen 
maailmansodan aikana. 

Otto ja Edith Frank sekä 
tyttäret Margot (s. 1926) ja 
Anne (s. 1929) olivat muut-
taneet Saksasta Amsterda-
miin vuonna 1933. Kun nat-
sit miehittivät Hollannin 
1940, juutalaisten olot siellä-
kin vaikeutuivat ja keltainen 
tähti tuli pakolliseksi. Otto 
Frank siirsi liikkeensä ei-juu-
talaisen työtoverinsa nimiin.

Frankit päättivät men-
nä maan alle. Piilopaikka 
oli osoitteessa Prinsengracht 
263, Frankin toimiston ta-
kana olevissa tiloissa, jonne 
päästiin kirjahyllyllä naami-
oidun oven kautta. He siir-
tyivät sinne heinäkuussa 
1942. 

Anne kutsui piilopaik-
kaa Salaiseksi siiveksi. Sin-
ne muuttivat myös herra ja 
rouva van Daan sekä heidän 
poikansa Peter. Myöhemmin 
Anne joutui jakamaan huo-
neen hammaslääkäri Dusse-
lin kanssa.   

Annen päiväkirja käsit-
teleekin lähes kokonaan Sa-
laisen siiven aikaa, sillä hän 
oli saanut kirjan lahjaksi 
täyttäessään 13 vuotta ke-
säkuussa 1942. Hän kirjoit-
ti päiväkirjaa kuvitteelliselle 
Kitty-ystävälle, jolle hän ker-
toi murrosikäisen iloista ja 
ongelmista.  

Anne on kuvannut rehel-
lisesti ja kaunistelematta elä-
mää Salaisessa siivessä. Hän 
antoi henkilöille peitenimet 
ajatellessaan, että hän joskus 
sodan jälkeen kirjoittaisi Sa-
laisen siiven oloista. Nuoret 
opiskelivat. Anne rakastui 
Peter van Daaniin. 

Elämä piilossa olisi ol-
lut mahdotonta ilman ulko-
puolista apua. Otto Frankin 
työntekijät Miep ja Elli hank-
kivat perheille ruokaa, mikä 
oli hankalaa elintarvikkei-
den säännöstelyn ja pulan 
vuoksi. Anne iloitsi heidän 
tuomistaan kirjoista. 

Alituisena uhkana oli 
paljastuminen. Toimistojen 
vuoksi työaikana piti olla 
hiljaa: ei voinut vetää ves-
saa, kuunnella radiota tai 
kävellä portaissa. He pel-
käsivät myös sairastumista, 
koska lääkäriä ei voinut kut-
sua paikalle. Joitakin kertoja 
alakerran varastoihin mur-
tauduttiin.          

Joku kavalsi heidät. Ratsi-
assa 4.8.1944 Salaisen siiven 
asukkaat pidätettiin ja lähe-
tettiin keskitysleireille. Tie-
detään, että ilmiantaja sai 
Gestapolta rahaa, mutta hä-

nen henkilöllisyytensä on 
jäänyt arvailujen varaan. 

Gestapon jäljiltä erään 
huoneen lattialle oli jäänyt 
kirjoja ja lehtiä. Miep ja Elli 
löysivät sieltä Annen päi-
väkirjan ja muita papereita. 
Miep talletti ne työpöytänsä 
laatikkoon – ehkä Anne pa-
laisi joskus sodan jälkeen?  

Mutta Anne ei tullut ta-
kaisin. Hän kuoli maalis-
kuussa 1945 Bergen-Belse-
nissä kaksi kuukautta ennen 
Hollannin vapautusta. Myös 
hänen äitinsä ja Margot-sisa-
rensa menehtyivät. Ainoa-
na Salaisen siiven asukkaista 
palasi Otto Frank. Miep luo-
vutti hänelle Annen päivä-

kirjan ja muut paperit. 
Vähitellen Otto Frank 

taipui Annen päiväkirjan 
julkaisemiseen, olihan se 
merkittävä dokumentti ho-
lokaustin ajasta. Siitä tuli 
maailmanmenestys, se fil-
mattiin ja sovitettiin näyt-
tämölle. Annen unelma tul-
la kirjailijaksi oli toteutunut 
erikoislaatuisella tavalla.   

Päiväkirjasta on julkaistu 
myös täydennettyjä laitok-
sia, joihin on lisätty alkupe-
räisestä versiosta poistettuja 
kohtia. Annen muita kerto-
muksia on suomennettu ni-
mellä Salaisen siiven tarinoi-
ta (1983). Salainen siipi on 
nykyisin museona (Anne 

Salaisen siiven tarinoiden englanninkielisen teoksen kan-
sikuvana on kollaasi, jossa Annen kuvan lisäksi nähdään 
Salaisen siiven portaikko ja oven kätkenyt kirjahylly.

Anne Frank hymyilee Miep 
Giesin muistelmateoksen 
kannessa. Miep Gies (1909-
2010) on palkittu juutalais-
ten auttamisesta monilla 
kansainvälisillä huomion-
osoituksilla, muun muassa 
Yad Vashem -mitalilla.

Ostin Anne Frankin päivä-
kirjan pokkariversion Pu-
dasjärven Kirjakaupasta 
kesällä 1962. Kannessa ei 
kuitenkaan ole Anne vaan 
häntä elokuvassa esittänyt 
Millie Perkins.

Frank Huis). 
Miep Gies kertoo muis-

telmissaan Anne Frank, suo-
jattini (suom. 1988), kuinka 
hän päiväkirjan luettuaan 
oli helpottunut: ”Niin paljon 
oli menetetty, mutta Annen 
ääntä ei voitaisi menettää 
enää koskaan. Nuori ystä-

väni oli jättänyt maailmal-
le merkittävän testamentin.”  

Sisko Ylimartimo 
Kirjoittaja on pudasjärve-
läislähtöinen tietokirjaili-
ja. Hän asuu nykyisin Ro-
vaniemellä ja harrastaa 
matkailua.

Jari Valkosta esitetään seurakuntapastoriksi 
heinäkuun alusta alkaen
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
ensimmäisen kerran etäko-
koukseen maanantaina 27.4. 
Tuomiokapitulille esitetään, 
että seurakunta toivoo 14 
hakijasta valittavan seura-
kuntapastorin virkaan TM 
Jari Valkosen. Valkonen on 
55-vuotias teologian mais-
teri Tikkakoskelta. Aikai-
semmalta koulutukseltaan 
hän on laskentatoimen mer-
konomi, ja hänellä on työ-
kokemusta myyntipuolen 
esimiestehtävistä mm. auto-
kaupassa ja painotalossa. 

Toiselle sijalle toivottiin 
TM Miia Raninen. Asia ete-
nee tuomiokapituliin, jossa 
on edessä pappisvihkimyk-
seen liittyvä ordinaatio-
koulutus ja pappistutkinto. 
Piispa toimittaa pappisvih-
kimyksen 7.6, ja uuden pas-
torin viranhoidon on tarkoi-
tus alkaa heinäkuun alusta.

Tehtävään haettavalta 
henkilöltä edellytetään laa-
ja-alaista sitoutumista seu-
rakuntatyöhön, osallistu-
mista rippikoulutyöhön 
seurakunnan rippikoulu-
suunnitelman mukaisesti, 

hyviä viestintä- ja vuorovai-
kutustaitoja sekä valmiutta 
hyödyntää sosiaalista medi-
aa työssään, valmiutta osal-
listua sopimuksen mukaan 
asiakaspalvelutyöhön kirk-
koherranvirastossa ja oman 
auton käyttöä. 

Irtaimistoa  
yhteisvastuun  
hyväksi
Liepeen pappila ja kanttorila 
on luovutettu uusille ostajil-
le keskiviikkona 29.4. Pappi-
lan ostajalle Jari Lukkarilalle 
myytiin osa väentuvan ir-
taimistosta 1 200 eurolla. Ko. 
irtaimisto on seurakunnal-
le tarpeeton. Väentuvan ir-
taimistoon kuuluva vitrii-
nikaappi, joka on alkujaan 
ollut Pudasjärven apteekis-
sa lääkekaappina, myytiin 
apteekkari Terttu Puurusel-
le 700 eurolla.

Kanttorilan ja pappilan 
varastoissa on vanhaa tava-
raa mm. entisiä toimistoka-
lusteita ja tuoleja, joille seu-
rakunnalla ei ole käyttöä. 
Lisäksi varastoissa on kir-
kon edellisen remontin yh-

teydessä poistettuja penk-
kejä noin 10 kappaletta. 
Seurakunta luovuttaa käy-
töstä poistetuista penkeis-
tä yhden Pudasjärven mu-
seolle veloituksetta, jättää 
seurakunnan varastoon vii-
si penkkiä ja loput myydään 
huutokaupalla. Lisäksi tar-
peeton irtaimisto kanttori-
lan ja väentuvan varastoista 
sekä lähetystilan tarpeetto-
mat kalusteet päätettiin 
myydä kirpputori/huuto-
kauppamyynnillä yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Tili- ja talousasioita
Tilintarkastusyhteisö BDO 
Audiator Oy, JHTT-yhtei-
sö/Hilkka Ojala JHT, HT ti-
lintarkastaja on tarkastanut 
seurakunnan hallinnon, kir-
janpidon ja tilinpäätöksen 
viime vuodelta ja antanut 
siitä päivätyn tilintarkastus-
kertomuksen. Tarkastuksen 
mukaan seurakunnan hal-
lintoa on hoidettu laillisesti 
ja päätösten mukaisesti. Seu-
rakunnan sisäinen valvonta 
on järjestetty asianmukaises-
ti. Tilinpäätös antaa oikeat 
ja riittävät tiedot tilikauden 

toiminnasta, taloudesta, ta-
loudellisesta kehityksestä 
ja taloudellisista vastuista. 
Kirkkoneuvosto esittää tilin-
päätöksen ja tilintarkastus-
kertomuksen kirkkovaltuus-
ton käsiteltäväksi.

Tiedotusta
Kirkkovaltuustolle päätet-
tiin saattaa tiedoksi talous-
arviototeuma 31.3.2020 ja 
kirkkoneuvostolle saatettiin 
tiedoksi seurakunnan, hau-
tainhoitorahaston sekä E A 
Hiltulan rahavarojen sijoi-
tustilanne sekä varainhoita-
jan sijoituskatsaus.

Tiedoksi saatettiin, että 
Kirkkohallitus on myöntä-
nyt kirkon, kellotapulin ja 
asehuoneen tervaukseen 
avustusta 49 000 euroa. Kir-
kon palvelukeskus ei peri 
kuukausimaksua palveluis-
ta maaliskuussa 2020. Ensio 
Kauppilalta vuokrataan lä-
hetystyön hyväksi kangas-
puilla kudontaa varten Juko-
lantie 4:ssä oleva huoneisto. 

Pudasjärvi-lehti

Maailman astmapäivää vietetään tiistaina 5.5. Koronapandemian 
myötä saimme muistutusta siitä, että astma on vakava hengitys-
sairaus, joka tarvitsee jatkuvaa hoitoa. Astmaa sairastavat henki-
löt ovat vakavan koronavirustaudin riskiryhmässä, jos astma ei 
ole hoitotasapainossa. Sairaus on vaarallinen erityisesti iäkkäille.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos eivät anna ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengitys-
suojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa. Tieteel-
listä näyttöä näiden vaikuttavuudesta on vähän. Maskin käyttöä 
ei suositella hengityssairaille, joilla on hengitysvaikeuksia. Maskin 
käyttö lisää hengitysvastusta. Tiiviiseen maskiin kertyy myös ulos-
hengityksestä hiilidioksidia. Nämä yhdessä lisäävät hapen puutetta 
ja vaikeuttavat hengittämistä. 

– Katupölyltä suojautumiseen hengitysmaski voi kuitenkin olla 
hyödyllinen. Astmaa sairastavan kannattaa keskustella asiasta ter-
veydenhuollon ammattilaisen kanssa, Oulun Seudun Hengitysyh-
distyksen puheenjohtaja Tapio Still sanoo.

Oikein käytettynä kangasmaski saattaa torjua sitä, ettei omas-
ta suusta levitä pisaratartuntana koronavirusta muihin ihmisiin, 
mutta kangasmaski ei suojaa omistajaansa taudeilta. 

Erityisesti keväällä, kun siitepölyt ja katupölyt kiusaavat, tär-
keää on säännöllinen lääkitys ja hoito lääkärin ohjeiden mukaan. 
Hoitoon kannattaa kuitenkin aina hakeutua, jos hengenahdistus ei 
mene ohi lääkkeillä.

Hengitysliitto tarjoaa tukea astman omahoitoon sekä vertais-
tukiryhmiä verkossa. Lisäksi se julkaisee viranomaisten ohjeisiin 
perustuvaa tietoa koronaviruksesta verkkosivuillaan. Hengitys-
lehden erikoisnumero käsittelee koronaa. Vuonna 2019 päivitetty 
astmaopas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Korona-karanteenin vuoksi, emme järjestä tapahtumia, mut-
ta voit seurata Hengitysliiton verkkoluentoja: www.hengitysliitto.
fi/fi/tapahtumat  

Aila Väisänen
Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry

Hengityssuojaimen 
käyttö astmaa sairastavalle 

vaikea valinta
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MAXELL
KUULOKKEET
Norm. 5,95

uudistamme myymälän tuotevalikoimaa

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

TAFFEL
PERUNALASTUT 235–325 g
(6,15-8,51/kg)
Norm. 2,55/ps

BBQ KING
GRILLIHIILI 2,5 kg
Pitkään palava, korkean 
lämpöarvon grillihiili. Täyttää 
EN 1860-2 -standardin 
vaatimukset. FSC-sertifioitu.
Norm. 3,99/kpl

BBQ KING
PALLOGRILLI
Grillin kupu ja hiilikaukalo 
ovat emaloitua terästä. 
Lämpötilaa voi säätää kannen 
ilma-aukkojen avulla. Pyörillä 
varustettu jalusta helpottaa 
grillin siirtelyä. Mitat: 47,5 x 
44,5 x 74 cm, grillausalan 
halkaisija 41 cm.
Norm. 19,95

1695500
2 kpl

NAMIPÄIVÄ
KARKKI-
ÄMPÄRI 2 kg
(3,45/kg)
Norm. 8,50 690

-18 %

erä!

500
2 kpl

PUDASJÄRVI Pietarilantie 48 | ma–pe 9–19, la 9–18, su 11–18
Tarjoukset voimassa torstaista keskiviikkoon 30.4– 6.5.2020 ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.

400
-30 %

ERÄ SÄHKÖ-
TYÖKALUJA ja 
TYÖVAATTEITA
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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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SähKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

Yrittäjäjärjestön palvelut jäsenten käytettävissä

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti oli osallistuja-
määrä rajattu alle 10 henkilön.

Pudasjärven yrittäjien kevät-
kokous pidettiin lauantai-
na 18.4. Ravintola Meritassa. 
Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Heimo Turunen ja 
sihteerinä Markku Knuut-
tila. Kokous sujui sukkelas-
ti läpi ja hyvin valmistellut 
vuosikokousasiat oli käsitel-
ty nopeasti. Toimintakerto-
muksen käsittelyn yhteydes-
sä todettiin toiminnan olleen 
vilkasta. Vuoden vaihteessa 

oli yhdistyksessä 121 jäsen-
tä sekä 10 senioriyrittäjäjä-
sentä. Markkinat ovat vuo-
den suuri voimainponnistus 
ja siihen liittyvät arpajaiset 
yhdistyksen talouden perus-
pilari. 

Muissa asioissa puheen-
johtaja Tommi Niskanen il-
moitti, että ensi kesän Pu-
dasjärven markkinat on 
jouduttu peruuttamaan ko-
ronan vuoksi. Hän toivoi 

yrittäjiltä aktiivisuutta käyt-
tää yrittäjäjärjestön palve-
luja. Tarjolla on asiantunti-
japalveluja, lakipalveluja ja 
monia muita etuja. Puheen-
johtaja lupasi olla käytet-
tävissä haasteellisissakin 
asioissa viemään asioita 
eteenpäin.

Niskanen kertoi osallis-
tuneensa kaupungin omis-
taman Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimintaan. 

-Kehitysyhtiö on osoitta-
nut tarpeellisuutensa. Yri-
tysvierailuja on tehty ahke-
rasti ja yhtiö on vienyt eri 
hankkeita eteenpäin. 

Kaikkia yrittäjiä, joita ti-
lanne on kurittanut puheen-
johtaja ohjeistaa ottamaan 
yhteyttä Pudasjärven ke-
hityksen yritysneuvojaan 
Auvo Turpeiseen. Hän tekee 
hienoa työtä ja auttaa yrittä-
jiä näissä asioissa. HT
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Viivasyövy-
tys- ja akvatinta 

-tekniikalla to-
teutettu Raja.

Metalligrafiikka

Tämän kauden aikana kan-
salaisopiston digikurssien 
opettaja Mika Suoperä on 
taipunut kaikenlaiseen. Syk-
syn ja kevään aikana on ol-
lut kansalaisopiston TVT-
koulutuksen puolella myös 
monenlaista. Tärkeimpinä 
kursseina Suoperä pitää syk-
syllä ja kevätpuolella toteu-
tuneet Tietotekniikan kurs-
si, joka oli tarkoitettu sekä 
aloittelijoille että hieman ko-
keneemmille tietokoneen ja 
Internetin käyttäjille sekä 
Älypuhelinkurssi, jossa on 
pääsääntöisesti ollut vasta-
alkajia ja jo hieman enem-
män puhelinta käyttäneitä. 
Tässä kevään kurssi jäi ikä-
västi kesken, mutta sen lop-
puun saattaminen verkko-
kurssina on suunnittelutyön 
alla. 

Ostopalveluina Pudas-
järven Invalidit saivat kou-
lutusta niin ikään tietotek-
niikkaan ja älypuhelimen 
käyttöön. Suuren osallistu-
jamäärän vuoksi kännykkä-
kurssia jouduttiin antamaan 
kahtena iltana viikossa. Op-
pilaita näillä kursseilla oli 
yhteensä 29. 

Oppilaspalautteiden pe-
rusteella kurssit menivät 
mukavasti ja tulivat tarpee-
seen sekä tuntuvat olevan 

suosittuja aiheita joka vuosi. 
Lisäksi Mika Suoperä piti 

tiedottamiskoulutusta yh-
distystoimijoille yhden ti-
laisuuden verran, mutta ke-
vään muut koulutukset 
jäivät toteuttamatta. Niis-
tä on tulossa verkkomateri-
aalia, joilla kurssit voi suo-
rittaa. 

Etäopetuksen määrän li-
sääntymisestä johtuen Suo-
perä on kiireinen neu-
vonta- ja avunantotyössä 
Meri-Pohjolan opistopiirin 
DIGITTÄÄ –hankkeeseen 
liittyen ja toivoo, että kurs-
sit saadaan syksyyn men-
nessä pyörimään normaalis-
ti paikan päällä. Oppilaiden 
tapaamista livenä on ikävä 
kaikista tekniikan avuista 
huolimatta. 

Musiikki kuuluu olennaisena osana tanssiin
Musiikkia kuullaan ja opitaan etänä

Musiikin opettajat Reijo Kossi ja laulunopettaja Aira Siuru-
ainen-Kalliola ovat toimineet pitkään Pudasjärven kansa-
laisopiston taiteen perusopetuksessa.

Tanssi kuuluu kaikille!

Tanssivat jalat. Kuva: Tuula haverinen.

Musiikinopettaja Reijo Kossi 
kertoi, että taiteen perusope-
tuksen kevään lopputunte-
ja hoidetaan verkon kautta. 
Valmiudet tähän ovat ol-
leet jo olemassa, sillä etäope-
tus on eräs tukimuoto lähi-
opetukselle ja toimii osana 
opetussuunnitelmaa. Tieto-
jenvaihtoa on käyty myös 
WhatsApp -sovelluksen 
kautta niin oppilaitten kuin 
opettajakollegoitten kes-
ken. Tästä toimintatavasta 
ei Kossin mukaan ole tullut 
valituksia puolin eikä toisin. 
Ainoastaan isot ryhmät ovat 
tuottaneet tiettyjä haasteita, 
mutta kaikesta on selvitty.

Kurssitutkintoja on vie-
lä tulossa ja niitten toteu-
tuksesta tullaan keskustele-
maan. Keväälle suunnitellut 
konsertit jäävät joko koko-
naan pois tai ne toteutetaan 

osittain netin kautta. Teki-
jänoikeudet kuitenkin aihe-
uttavat omia rajoituksia. 

Kossin arvion mukaan 
tällä kaudella kansalaisopis-

tolla on ollut noin tuhat mu-
siikin eri osa-alueitten opis-
kelijaa. 

Itämainen tanssi
Anna Salminen on kahden 
vuoden ajan ohjannut kansa-
laisopiston itämaisen tanssin 
ryhmää Tuomas Sammelvuo 
-salin ryhmäliikuntatilassa. 
Peilien ansiosta tila on erit-
täin sopiva tällaiselle liikun-
tamuodolle. Ryhmässä on 
ollut koko kauden ajan kym-
menkunta harrastajaa.

Itämainen tanssi on kes-
kivartalotanssia. Laji on hur-
maava sekä musiikin että lii-

kekielensä puolesta. Kehon 
vetreys paranee ja tukilihak-
set vahvistuvat. Itämaisesta 
tanssista on moni saanut hel-
potusta selkävaivoihin sekä 
lisäksi upean ryhdin.

20-vuoden kokemuksel-
la Anna Salminen tietää, että 
myös tässä lajissa on omat 
riskinsä. Sen vuoksi aluk-
si opetellaan eri liikkeiden 
oikeaoppista tekemistä, en-
nen kaikkea selän ja polvi-

en suojelemiseksi. Kun pe-
rusasiat on opittu, aletaan 
tanssimaan ja mennään tun-
nelman mukaan, jokainen 
omalla tulkinnalla ja koke-
muksella – tekniikasta viis!

Esiintymään tämä ryhmä 
ei ole halunnut mennä, vaan 
on tanssittu omaksi iloksi ja 
liikunnan riemusta! Touko-
kuun aikana on tulossa vie-
lä etäopetustunteja.

Ensio Koivula on ohjannut 
laajaa tanssikansaa oikean-
laisten otteitten ja askel-
kuvioitten saloihin kansa-
laisopiston ryhmissä jo 
vuosikymmenten ajan niin 
lava- kuin kansantanssikurs-
seilla.

Opiskelijoita näillä kurs-
seilla on riittänyt vuodesta 
toiseen kymmenittäin ja aina 
tullaan opettelemaan uusia 
asioita. Lavatanssiharrastuk-
sen suosio Pudasjärvellä on 
kasvanut, mikä näkyy myös 
kansalaisopiston kurssitar-
jonnassa. Ikäjakauma kurs-
seilla on ollut teinistä senio-
riin.

Aloitteleville tanssijoil-
le Koivula kertoo ensimmäi-
sellä tunnilla yleissivistävää 
tietoa tanssihistoriasta. Tek-
niseltä puolelta katsotaan 
tanssiasento, otteet, perusas-

keleet ja rytmiikka.
Ensimmäisen opiskelu-

kerran jälkeen ollaan jo val-
miita menemään lavalle!

Tanssitunneille itseoi-
keutettu kokoontumispaik-
ka keskustassa on ollut Kos-
kenhovi.

Tuula Haverinen ja Esa 
Nurmela ovat Koivulan li-
säksi ohjanneet lavatanssi-
kursseja Koskenhovilla, Sa-
rakylässä ja Pintamolla. 
Mukaan on saatu kurssilai-
sia myös naapurikunnista.

Etäopiskelua ei tanssitun-
neilla ole pidetty, sillä ky-
seessä on lähikontakti ja ryh-
män yhteisöllisyys. 

Harmillisesti muutama 
kevätlukukaudelle suunni-
teltu lyhytkurssi jouduttiin 
perumaan, mutta kaikes-
ta huolimatta elämä ja tans-
si kuitenkin jatkuu! Kansa-

laisopistolla suunnitellaan jo 
tulevan kauden tanssikurssi-
tarjontaa. Mikäli vallitseva ti-
lanne rauhoittuu ja rajoituk-
set poistuvat, pyrkimyksenä 
on aloittaa ensimmäiset tans-
sikurssit elokuussa.

Toiveita kurssien sisällön 
suhteen voi esittää sähkö-
postitse kansalaisopisto@pu-
dasjarvi.fi tai www.pudas-
jarvi.fi/kansalaisopisto, josta 
löytyy Kansalaisopiston lo-
makkeet -> Palaute- ja kurs-
sitoivomuslomake. 

Kurssilaisten toivomuk-
sesta, toistaiseksi ei ole ol-
lut esiintymisiä.  Tanssi sopii 
kaikissa ryhmissä myös mie-
hille ja toivottavaa on, että 
miehet löytävät tiensä tämän 
iloisen, hikeä pintaan tuovan 
liikuntamuodon pariin. 

Terttu Salmi

Terttu Salmi

Mika Suoperä opettaa ja neuvoo erilaisia viestintään liitty-
viä digitaitoja kansalaisopiston kursseilla.

Kansalaisopistolla opetellaan digitaitoja Henrik Hämäläinen 
Pekka Aittakummun 

avustajaksi
Kansanedustaja Pekka Ait-
takummun avustajana on 
aloittanut 24. huhtikuuta 
Henrik Hämäläinen.

- Kiitän Anne-Mari Pek-
karista hyvin sujuneesta yh-
teistyöstä. Hänen siirtyes-
sään toisiin tehtäviin minun 
oli mahdollista saada niin 
sanottu maakunta-avustaja 
omasta vaalipiiristäni, Pek-
ka Aittakumpu sanoo.

Oulunsalolaisella Henrik 
Hämäläisellä on monipuo-
linen kokemus liike-elämän 
palveluksesta ja politiikasta. 
Hän toimi 35 vuotta lääke-
tehtaan palveluksessa avain-
asiakaspäällikkönä Pohjois-
Suomessa. Hämäläinen on 
toiminut Keskustan listalta 
muun muassa Pudasjärven 
kaupunginvaltuutettuna ja 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajana sekä keskus-
tan Pohjois-Pohjanmaan pii-
rin hallituksessa.

Hämäläinen on aktiivi-
nen monilla muillakin yh-
teiskunnan alueilla esimer-

henrik hämäläinen toimi 
aktiivisesti viime Edus-
kuntavaaleissa Pekka Ait-
takumman vaalityössä. 

kiksi sydänyhdistyksessä ja 
maanpuolustusjärjestöissä.

- Avustajan laaja koke-
mus, hyvät verkostot ja vaa-
lipiirin tuntemus ovat vahva 
tuki kansanedustajan työ-
hön, Aittakumpu sanoo.

Pudasjärvi-lehti

Viime viikon lehdessä oli mainittu oheisen kuvan kohdalla vää-
rä työtekniikka /TS
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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

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
Kokouspaikka: 
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte, 
Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte
Kokousaika: 27.5.2018 klo 10.00 

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous.
Kokouspaikka: Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus 
Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte.
Kokousaika: 26.5.2020 klo 12.00.
Kokoukseen voi osallistua paikan päällä 
10 toiminnanjohtajalle ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta. Kokoukseen on myös 
etäosallistumismahdollisuus.

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
Tämän päivän minä on huomenna jo historiaa. Päivä kerrallaan 
me jokainen elämme, vaikka pyrimme suunnittelemaan tulevai-
suutta ja tulevaa elämää eteenpäin. Moni asia menee niin kuin on 
ajatellutkin, mutta hyvin monesti huomaa tilanteen olevan mer-
kittävästi erilainen kuin se ajatuksissa oli ollut.

Elämä on uskomaton asia, vaikkakin se välillä tuntuu hyvin it-
sestään selvältä, mutta sitä se ei todellakaan ole. Minunkin ole-
massaoloni todennäköisyydet ovat hyvin pienet, mutta silti olen 
yksilönä, persoonana ja ihmisinä maapallolla elävä Antti. Kun al-
kaa miettimään, mitkä asiat ovat vaikuttaneet minun mahdollisuu-
teeni elää -alkaa hahmottamaan sen todennäköisyyden, mikä mi-
nua on kohdannut.

Ensinnäkin olen todella tyytyväinen siitä, että esivanhempa-
ni tuhansien vuosien aikana eivät ole tehneet niin kardinaalimo-
kaa, että lisääntymisketju ei ole katkennut. Mahdollisuuksia näille 
esivanhempien virheille on varmasti ollut kohtuuttoman paljon, 
mutta niin vaan ovat pysyneet hengissä. Myös sukuketjuni on on-
nistunut välttämään nälkäkuolemat, kulkutaudit, pedot, toiset vä-
kivaltaiset ihmiset, sodat ja lahtarijoukot.

Loppujen lopuksi munasoluun on ollut menossa tuhansia mui-
takin ja juuri minä sinne pääsin ja sain kehittyä alkiosta vauvak-
si. Syntymäni jälkeen vuoden 1985  lääketiede ja Suomen ter-
veydenhuoltojärjestelmä antoi minulle mahdollisuuden selviytyä 
ensimmäisestä elinpäivästä. Siitä eteenpäin olen saanut kasvaa ja 

kehittyä varsin vakaassa ja rauhallisessa ympäristössä, enkä itse-
kään ole tehnyt nuoruudessa niin karmivaa mokaa, että elämäni 
olisi loppunut ennen aikojaan.

Nykyistä hetkeä osaa arvostaa aivan erilailla kuin vuosia sit-
ten. Tänään viimeksi katsoin kumpaakin tytärtäni ja sisimpäni val-
tasi valtava lämpö, rakkaus ja usko. Tähän koettuun tunteeseen ei 
maailman korona paljoa lommoja tee, oikeastaan siinä hetkessä 
kaikki muu tuntui toissijaiselta. Hämmästelin vain heitä ja heidän 
elämäänsä. Kumpikaan ei tajua maailmasta vielä paljoakaan, mutta 
epäilemättä ja toivottavasti he ehtivät itsekin pohtia tätä maagis-
ta mahdollisuutta, joka on annettu - elämä.

Nykyinen pandemia ja tulossa oleva talouden sakkaus tulee 
aiheuttamaan suurta murhetta, syyllisyyttä, masennusta - monia 
ikäviä asioita. Toivoisin kuitenkin, että nyt viimeistään voisimme 
pysähtyä miettimään meidän, heidän ja sinun elämien mahtavaa 
mahdollisuutta. Tuetaan toisiamme vaikeissa hetkissä, pidetään it-
sestä huolta, varmistetaan terveyden- ja mielenterveydenhoidon 
riittävät resurssit. 

Toivon kaikille pelkkää hyvää ja voimia eteen tu-
levien haasteiden kohtaamiseen ja niistä ylipääse-
miseen. Sinä arvoisa lukija, olet merkityksellinen ih-
minen.

Antti Tihinen 

Elämä, tässä ja nyt

Kalevassa (24.4.) kerrottiin kansalaisaktivisti Simo Koskisen esi-
merkillisestä toiminnasta oululaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden 
hyväksi. Hän kerää meren rannalta ja muualta ympäristöstä ros-
kia vapaaehtoistyönä. Hänen uurastamisensa nivoutuu saumat-
tomasti vuonna 2000 sosiaalipsykologi Tuula-Maria Ahosen pe-
rustamaan Roska päivässä -liikkeen ideologiaan. Koronaviruksen 
myötä kansalaisille on annettu karenssiohjeet kotona pysyttele-
miseen. Yksin tai perheen kesken tehtävät askareet ja työt alkavat 
puuduttaa tai tuntua saman toistolta. Yhdeksi oivalliseksi koko 
yhteisöä palvelevaksi ja ilahduttavaksi liikunnalliseksi arjen aktii-
visuuden muodoksi kannattaa varata päiväohjelmasta aika roski-
en keräyspyrähdykselle lähiympäristöön. Yhdenkin roskan saatta-
minen oikeaan osoitteeseen, roskikseen, on yllättävän mukavalta 
tuntuva teko. 

Omalle perheelle/läheisille voi kehitellä jonkin kivan porkka-
nan, vaikka kilpailun, motivoimaan roskien keräyspuuhaa. Puo-
li seitsemän ohjelmassa vieraillut näyttelijä Marja Salo kertoi 
oman perheensä lapsineen harrastavan roskien keräystoimin-
taa. Jopa heidän perheen Bella-koirakin on oppinut roskien ke-
rääjäksi. Roskien keräyksen yhteyteen on mahdollista sisällyttää 
varsin monenlaista kasvatusmateriaalia. Moniin koulun oppiainei-
siin löytyy tällaisesta toiminnasta erityisiä näköaloja avaavia aja-
tusmaailmoja. Lasten ja nuorten kanssa yhdessä toimimalla voi-
daan lisätä tärkeää kauaskantoista positiivista toiminta-asennetta 

roskaamisenkin suhteen. Näin hyvän asian ollessa kyseessä ei 
varmastikaan liene esteitä perustaa esimerkiksi toisiaan haasta-
via ja kannustavia Faceryhmiä kirittämään hyvää työtä. Positiivi-
nen sosiaalinen paine on usein tehokas tekemisen käynnistäjä. 
Tämä toimii roskaamisen vähenemisessä ja roskien keräämises-
säkin. Siistillä ympäristöllä on havaittu olevan psykologinen vaiku-
tus. Siistejä paikkoja ei roskata yhtä helposti kuin valmiiksi roskia 
lojuvia ja sottaisia alueita.

Roskien poistamisen ja pihaympäristön siivouksen voi mai-
niosti aloittaa omasta lähiympäristöstään. Ellei koronatartunnan 
aiheellisen varomisen, rajallisen liikuntakyvyn tai muun syyn ta-
kia voi lähteä kotoa kovin kauas katujen ja teiden varsia puhdis-
tamaan, kannattaa suunnata omalle piha-alueelle. Lehtiä ja oksia 
löytyy keräiltäväksi ja haravoitavaksi pieni alue kerrallaan voimi-
en ja lumipeitteen katoamisvauhdin mukaan. Oma mieliala ja tar-
peellisuudentunne nousevat, kunto pysyy kohdallaan ja ympäris-
tö on mukavaa katseltavaa kaikille.

Osallistutaan ja osallistetaan toisiamme 
porukalla roskien keräämiseen ja siistin 

ympäristön aikaansaamiseen!

Sointu Veivo

Roskakeräyksellä mielekkyyttä arkeen

Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry on avannut 
piirustuskampanjan lapsille ja nuorille. Tavoitteena on 
saada heitä innostumaan piirtämisestä. Paperiset pii-
rustukset lähtevät alueen kulttuuritoimijoiden kautta 
mm. kotihoidon asiakkaille, palvelukoteihin ja omais- 
ja läheisperheisiin. Piirustuksia voi hakea sovitusti alu-
een kulttuuritoimijalta mm. kotihoito, palveluyrittäjät, 
palvelukodit, omaishoidon vastaava, seurakunta. Palve-
lukotiin voi perustaa myös oman näyttelyn. Vanhem-
pien ja huoltajien tulee olla tarkka siitä, että piirtäjäl-
lä ei ole flunssaa tai flunssan oireita, sekä huolehtia 
piirtäjän huolellisesta käsien pesusta. Kuvien jatkokä-
sittelyssä tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja nel-
jän tunnin varoaikaa, koska sen jälkeen virukset ovat 
hävinneet paperilta. Paperisten piirustusten koko on 
A4 ja siihen kannattaa laittaa piirtäjän etunimi ja ikä. 
Luovuttaessaan piirustuksen kampanjaan tekijä luo-
puu tekijänoikeuksista. Alueen kulttuuritoimijat muut-
tavat paperiset piirustukset sähköiseen muotoon ja 
niitä voidaan esittää kuntien ja kaupunkien sähköisillä 

alustoilla esimerkiksi YouTube-kanavalla, Facebookissa, 
nettisivuilla. Lisäksi Koillismaan Omaishoitajat ja Lähei-
set ja Omaishoitajaliitto voi laittaa kuvia esille omil-
la sähköisillä kanavilla. Piirustusteemat jokainen kunta 
määrittelee itse ja niistä voidaan tiedottaa mm. kunti-
en ja kaupunkien sivustoilla tai yhteistyössä alueen pai-
kallislehdissä.

Ensisijaisesti kulttuuritoimijat toivovat kuvia pape-
risena versiona, mutta jos se ei onnistu, niin kuvan voi 
lähettää sähköpostitse skannattuna tai puhelimen ku-
vana. Tällöin kuvan ottaja ja skannaaja ottaa vastuun 
siitä, että kuva tulee sellainen, että sitä voidaan hyödyn-
tää sähköisessä muodossa. Yhdessä kulttuuritoimijoi-
den kanssa voimme toteuttaa piirustuksista sähköisen 
näyttelyn myöhemmin, kun saamme luvan kokoon-
tua. Kutsumme sitten tulevaan näyttelyyn omais- ja lä-
heisperheitä, yhteistyökumppaneita ja piirtäjiä perhei-
neen. Tärkeintä on tänä aikana ilahduttaa kotona ja 
palvelukodeissa olevia ihmisiä, jotka varmasti arvosta-
vat lasten ja nuorten tekemiä piirustuksia. Koillismaan 

Omaishoitajat ja Läheiset OmaisOiva toimintaa ilah-
duttaa se, että alueen lehdet ja monet kunnat ja kau-
pungit ovat kiinnostuneita kampanjasta. Mukaan on 
lähteneet: Kuusamon ja Pudasjärven kaupungit, sekä 
Posion ja Taivalkosken kunnat. Mukaan pitäisi saada in-
nokkaita piirtäjiä, joten nyt haastamme kodit, päiväko-
dit ja koulut mukaan kampanjaan. Kampanja-aika on 
kesäkuun loppuun asti. Kampanjassa piirustukset jäte-
tään alueen kulttuuritoimijoille; Pudasjärvellä Kulttuu-
rikeskus Pohjantähden ulkopostilaatikkoon tai birgit.
tolonen@pudasjarvi.fi . Lisää tietoa mm. viikkotee-
moista ja kuvien käsittelystä saa sähköpostitse suo-
raan kulttuuritoimijoilta. 

Piirustusten viikkoteemat ovat seuraa-
vat: viikko 18 linnut; vko 19 äitienpäivä; vko 20-21 
metsän eläimet; vko 22-23 harrastukseni; vko 24-25 
kesäloman touhut ja vko 26-27 perhoset ja kukat.

Pudasjärvi-lehti

Piirustuskampanja lapsille ja nuorille

KULKIJA
Kun kulkija Lappiin nyt matkallaan käy,
häntä kohtaa siell’ kairojen maa.
Ikihongat vain sinulle siell’ laulelee,
tuuli antaa vain sinulle sävelen.
 Täällä käydä kun saan,
 silloin huomata saan,
 kuinka kaunis on kairojen maa.

Revontulien loiste vain siell’ valaisee,
tähtikartasto oppaana on.
Talvi-illat ne hankien hohtamat on,
kuu-ukko kun valoaan luo.
 Täällä käydä kun saan,
 silloin huomata saan,
 kuinka kaunis on kairojen maa.

Talven jälkeen taas aurinko lämpöään luo,
lumet lähtee ja virtaavat pois.
Puron varressa hyttyset oottaneet on,
kulkijalle ne sävelet tuo.
Täällä käydä kun saan,
 silloin huomata saan,
 kuinka kaunis on kairojen maa.

Kalevi Vattula
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Kansallinen Veteraanipäivän 
viettäminen poikkeuksellisin järjestelyin
Maanantaina 27.4. vietet-
tiin Kansallista veteraanipäi-
vää 34. kerran Pudasjärvellä, 
tänä vuonna poikkeukselli-
sin järjestelyin. Päivä oli ylei-
nen liputuspäivä ja se näy-
tettiin huomioivan laajasti 
myös kotitalouksissa. 

Kaupungin, seurakun-
nan ja veteraanijärjestöjen 
edustajat laskivat seppeleen 
sankarimuistomerkille. Sep-
peleenlaskijoina toimivat 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen, kirkkoherra Timo 
Liikanen ja Pudasjärven So-
taveteraanien puheenjohtaja 
Vesa Holmström, joka lausui 
myös Yrjö Jylhän Kiirastuli 
kokoelmasta poimitun ”Ko-
tiin” -runon. Yhteisesti lau-
lettiin ”Sun kätes Herra voi-
makkaan” -virrestä kolme 
säkeistöä. Sankaripatsaalla 
oli reserviläisjärjestöjen jär-
jestämässä kunniavartios-
sa Esko Törmänen ja Jouko 
Ojala. Tilaisuus videoitiin ja 
on nähtävissä kaupungin In-
ternetsivuilla. 

Pudasjärven seurakun-
nan jumalanpalvelukses-
sa sunnuntaina 26.4. ve-

75 vuotta rauhan aikaa on suuri palkinto sotavuosien uhrauksista

Talvi-, Jatko- ja Lapin sota, jotka käytiin vuosina 1939-
1945, olivat suuri koettelemus Suomelle. Menetykset 
olivat valtavat vasta 22 vuotta aikaisemmin itsenäisty-
neelle kansakunnalle. Noissa sodissa menetti henkensä 
noin 90 000 suomalaista, noin 200 000 haavoittui ja inva-
lidisoitui eri asteisesti loppuelämäkseen, 30 000 vaimoa 
jäi sotaleskeksi, 55 000 lasta menetti toisen vanhempan-
sa jääden sotaorvoksi ja noin 76 000 lasta vietiin turvaan 
Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan. Näistä sotalapsista suuri 
osa jäi vieraaseen maahan pysyvästi. Näiden inhimillisten 
menetysten lisäksi rauhanehtojen mukaiset sotakorva-
ukset viholliselle olivat suunnattoman raskaat, Paasiki-
ven kuvailemana ”hirvittävät”.

Mitä saavutettiin menetysten vastapainona? 75 vuot-
ta rauhan aikaa on suurin palkinto noiden vuosien uh-
rauksista. Noina vuosina pystyttiin estämään itsevar-
man vihollisen suunnittelema ”rauhanomainen” Suomen 
miehittäminen ystävyyden hengessä. Sodan aikana pu-

pyysimme Vesa Holmströmiltä Kansallisen 
Veteraanipäivän tervehdyksen kaikille 

pudasjärvi-lehden lukijoille. 

Pudasjärven Sotaveteraa-
nien puheenjohtaja Vesa 
holmström.

hutaan yksittäisistä voitoista ja tappioista. Lopullisessa 
tarkastelussa voittajan titteliä on vaikea kuvitella kum-
mallekaan osapuolelle, mikäli asiaa tarkastellaan alussa 
mainitsemieni menetysten kannalta, vastustajan monin-
kertaista tappioista puhumattakaan. Sodan haavat ovat 
syvällä. Vielä tänä päivänä haetaan vuosikymmenten ta-
kaisesta vastustajasta syyllistä esim. vankien kohtelusta 
tai jostain muusta sodan käyntiin liittyvästä toiminnasta. 
Haavojen soisi alkaa jo umpeutua. 

Yhteiseksi perinnöksi saimme rauhan. Rauhan, josta 
olemme kiitollisia veteraanisukupolvellemme. Rauha on 
hyvinvointimme perusta, jolle kaikki yhteiskunnan toi-
minnot rakentuvat. Maallisen rauhan vakuudeksi henki-
seen ja hengelliseen hyvinvointiimme sopivat Jeesuksen 
jäähyväissanat opetuslapsilleen. Rauhan minä jätän teil-
le: minun rauhani.  Väinö Havas sanoo runossaan Testa-
mentti pojalleni: Perinnöksesi poikani annan, tyhjät tas-
kut ja isänmaan, kalasaunani välkkyvän rannan, pyhän 
uskoni Jumalaan.

Nyt elämme sodan jälkeisen ajan suurimman koette-
lemuksen kourissa. Kukaan meistä ei tiedä, milloin tämä 
pienen viruksen aiheuttama koettelemus päättyy. Tämä 

vitsaus on maailman laajuinen, ja sitä on kutsuttu myös 
sodaksi virusta vastaan. On selvää, että tästä taistelus-
ta seuraa negatiivisia vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. 
Selviämme tästä koettelemuksesta parhaiten noudatta-
malla viranomaisten ohjeita ikävine rajoituksineen sekä 
tärkeine ohjeineen. Toivon, että yhteisöajattelu saa ja-
lansijaa meissä kaikissa. Teitä veteraaneja ja muuta van-
husväestöä ei voi tavata henkilökohtaisesti. Olen huo-
mannut, että etätapaaminen puhelimen välityksellä tuo 
hieman piristystä ja valoa omaan sekä puhelun vastaan-
ottajan päivään. Pidetään yhteyttä!

Toivotan Teille, kunnioitetut sotiemme veteraanit, 
voimaa ja terveyttä sekä turvallisuutta tähän erilaiseen 
kevääseen ja pian alkavaan kesään. Kiitän Teitä tänä Kan-
sallisena Veteraanipäivänä isänmaamme hyväksi teke-
mästänne työstä. Toivotan myös muulle vanhusväestölle 
voimaa, terveyttä ja turvallisuutta. Toivotan vanhusväes-
tön parissa toimivalle hoito- ja hoivapalvelun henkilö-
kunnalle voimaa vaativassa työssänne. Teiltä odotetaan 
paljon ja Teihin luotetaan.

Vesa Holmström

Kunniavartiossa olivat reserviläisjärjestöjen edustajina Jouko Ojala ja Esko Törmänen. 
Videokuvaajana toimi kaupungin webmasteri Juha Nyman. Paikalla oli myös kulttuuritoi-
menjohtaja Birgit Tolonen. 

Pudasjärven seurakunnan hyvän Paimenen teemalla pide-
tyssä jumalanpalveluksessa seurakuntapastori Eva-Maria 
Mustonen huomioi saarnassaan Kansallisen veteraanipäi-
vän ja sotiemme veteraaneja muistettiin myös jumalanpal-
veluksen esirukouksessa. 

hankien keskellä laskettiin sankarimuistomerkille Vete-
raanijärjestöjen, kaupungin ja seurakunnan seppele, jota 
laskemassa Pudasjärven Sotaveteraanien puheenjohtaja 
Vesa holmström, kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja kirk-
koherra Timo Liikanen.

teraanipäivä huomioitiin 
seurakuntapastori Eva-Ma-
ria Mustosen saarnassa sekä 
lastenohjaaja Rauni Junttilan 
toimittamassa yleisessä esi-
rukouksessa. 

Huomionosoituksia
Pudasjärven Sotaveteraanit 

ry muisti huomionosoituk-
sin veteraanityössä mukana 
olleita henkilöitä ja tahoja. 
Suomen Sotaveteraaniliiton 
ansioristin saivat Kalle Lei-
nonen (ansioristi luovutettu 
omaisille), Paavo Pikkuaho, 
Henrik Hämäläinen ja Esko 
Törmänen. Pohjois-Pohjan-
maan Sotaveteraanipiirin 
kultaisen ansiomerkin puo-
lestaan saivat Kaarlo Haa-
pakoski, Sampo Laakkonen 

ja Esa Pihlaja, sekä hopeisen 
ansiomerkin Maija Hukari, 
Ossi Hanhisuvanto, Raimo 
Åkerlund, Mirja Laakkonen 
ja Marjatta Peuraniemi. Pu-
dasjärven Sotaveteraaniyh-
distyksen standaarin saivat 
Nevakivi Oy ja Valtteri Lai-
tila. 

Heimo Turunen

MYYDÄÄN

PUDASTORI

Myydään hyviä perunoita. La-
jike Opera hyvä ruton kestä-
vyys. P. 040 702 3640.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- 
/ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokrauk-
set sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
vkkmedia@vkkmedia.fi. Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Myydään 3-metristä koivukui-
tua 10 kiintoa. P. 050 342 4349

Veteraanin Iltahuuto
Kansallisena veteraanipäivänä Vesa Holmström muisti Pudas-
järven veteraaniväestöä sydäntä lämmittävällä eleellä, joka 
muistetaan pitkään ja mikä nostattaa kyyneleet silmiin.

Pudasjärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa Holm-
ström otti puhelun niille veteraaneille, joitten puhelunnume-
rot hänellä oli käytettävissä. Vastaanottaja sai kuunnella, kuinka 
Veteraanin Iltahuuto kuului hänen omassa kotona, Vesa Holm-
strömin esittämänä.

Näitä laulupuheluita Vesa soitti kaiken kaikkiaan pitkästi 
toistakymmentä. 

Pudasjärven Sotaveteraaniyhdistyksellä on muutenkin sään-
nöllistä yhteydenpitoa sotienne veteraaneille sekä veteraani-
puolisoille.  

98-vuotias Marjatta Tuomaala Kokkokylästä on yksi vanhim-
mista yksin asuvista pudasjärveläisistä, jota tämä Holmströmin 
lähestymistapa lämmittää syvällä sydämessä ja jota hän päivit-
täin muistelee. Marjatta haluaa näin ojentaa virtuaalikukkaset 
kiitokseksi Vesalle tästä muistamisesta.

”Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis ol’ 
maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin.

Himmetä ei muistot saa.” TS

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana hallitilaa. P. 
0400 389 004.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA.

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
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Lähellä myös etänä
Paikallisena elämänturvayhtiönä teemme 
kaikkemme asiakkaidemme turvallisuuden, 
terveyden ja taloudellisen menestyksen eteen 
myös poikkeusoloissa.

Asioit kanssamme kätevimmin varaamalla 
tapaamisajan sivuillamme lahitapiola.fi/ajanvaraus. 
Tapaat asiantuntijamme helposti ja sujuvasti verkko-
tapaamisessa tai puhelimitse, kun haluat hoitaa 
vakuutusasiasi kuntoon tai keskustella säästämisestä  
ja sijoittamisesta. 

Elämänturvasovellus on kätevä tapa käyttää 
LähiTapiolan palveluita
Elämänturvasovellus on aina kätesi ulottuvilla, kun 
kaipaat apua ja tietoa vakuutuksiin, talouteen ja 
terveyteen liittyvissä asioissa. Elämänturvasovelluksen 
kautta pääset käyttämään myös TerveysHelppiä ja 
LemmikkiHelppiä. Niiden kautta saat korvausasiasi 
nopeasti vireille ja etälääkäri sekä etäeläinlääkäri 
ovat saatavillasi missä vain. 

Lue lisää ja lataa sovellus: lahitapiola.fi/mobiili

Asiakaspalvelu puh. 08 814 2500
lahitapiola.fi | pohjoinen@lahitapiola.fi

Kaupunginhallituksen ko-
kous pidettiin tiistaina 28.4. 
Tekninen johtaja Eero Tala-
lalle on myönnetty ero vi-
rasta huhtikuun 2021 alus-
ta alkaen ja samalla julistettu 
teknisen johtajan virka haet-
tavaksi. Virka on ollut haet-
tavana kahteen kertaan. 
Uudella hakukierroksella 
määräaikaan mennessä saa-
pui 15 hakemusta. Virkaan 
on nyt yhteensä 24 hake-
musta. Päätettiin teettää li-
sätehtävä kahdeksalle haki-
jalle, jonka jälkeen päätetään 
haastatteluun kutsuttavat.

Aittarakennus  
myyntiin
Törrön pihapiiristä on vuo-
sien varrella purettu huono-
kuntoisia rakennuksia, ns. 
Lossipirtti ja navettaraken-
nus. Piha-alueella on vielä 
jäljellä vuokrakäytössä ole-
va Törrön asuinrakennus ja 
aittarakennus. Törrön piha-
piiri on arvotettu kulttuu-
rihistoriallisilta arvoiltaan 
paikallisesti merkittäväk-
si kohteeksi ja se on osoi-

tettu kulttuurihistoriallises-
ti merkittäväksi kohteeksi 
osayleiskaavassa. Pihapiiris-
sä oleva hirsirunkoinen ul-
korakennus (riviaitta/puoji) 
on huonokuntoinen. Aitta-
rakennusta ei kannata kun-
nostaa nykyisen kokoisena 
nykyiselle paikalle, vaan se 
tulee myydä. Pohjois-Poh-
janmaan museon mielestä 
huonokuntoisen ulkoraken-
nuksen voi purkaa ja siir-
tää kunnostettavaksi uuteen 
kohteeseen. Päätettiin antaa 
tekniselle toimelle valmis-
teltavaksi Törrön aittaraken-
nuksen myymisen julkisella 
ilmoituksella.

Hinku- ja Ligistä  
Digiä -hankkeet
Kuntastrategiassa on määri-
telty, että kaikessa toteutuk-
sessa huomioidaan aitojen 
materiaalien ja luonnonmu-
kaisten toimintatapojen hyö-
dyntäminen. Hallitus nime-
si Hinku-työryhmän, jossa 
on edustettuna tärkeimmät 
hallinnonalat. Työryhmän 
yhdyshenkilö on kiinteistö-

päällikkö. Työryhmä pyr-
kii aktiivisesti vähentämään 
eri hallinnonalojen toimin-
nasta aiheutuvia kasvihuo-
nekaasupäästöjä. Kunnalle 
laaditaan vuosittain suunni-
telma päästöjä vähentävistä 
investoinneista. Investoin-
nit hyväksytään seuraavan 
vuoden talousarviossa. Kes-
kustelun kuluessa Mirka 
Väyrynen esitti, että hakeu-
tuminen Hinku-kunnak-
si perutaan. Esitys ei saanut 
kannatusta, joten kaupun-
ginjohtajan esitys tuli pää-
tökseksi.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus on avannut yli-
määräisen nopean ESR-
haun Pohjois-Suomessa 
poikkeusolojen aiheutta-
miin tarpeisiin. Likistä Digiä 
–hankkeen päätavoitteena 
on kaupungin työllisyyspal-
veluiden tuottaminen asiak-
kaille poikkeustilanteessa 
etä- ja digipalveluina. Hank-
keen aikana syntyy työlli-
syyspalvelujen etä- ja di-
gipalvelujen tuottamisen 
malli, jota voi ketterästi so-

veltaa poikkeustilanteissa 
sekä niiden jälkeen. Päätet-
tiin myöntää kuntarahoitus-
osuuden 12 000 euroa kehit-
tämisrahastosta katettavaksi 
hankeajalle 18.5. – 17.11.2020 
ja hyväksyttiin hankkeen ra-
hoitushakemus Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukselle, 
joka on jätetty 22.4. määräai-
kaan mennessä.

Koulukuljetuksista
Pudasjärven Taksiautoili-
jat ry on lähettänyt Pudas-
järven kaupungille 6.4. päi-
vätyn kirjeen, jossa esitetään 
voimassa olevan oppilas-
kuljetussopimuksen liiken-
nöintikorvauksen maksa-
misesta huhti-toukokuun 
2020 ajalta vallitsevan poik-
keusolosuhteen johdos-
ta. Päätettiin, että kaupunki 
maksaa oppilaskuljetuksia 
koskien henkilökuljetusten 
ostoliikennesopimuksen so-
pimuskumppaneille 50 pro-
senttia täydestä liikennöin-
tikorvauksesta toteutumatta 
jääneistä ajoista ajalla 20.4.-
31.5. Maksu tapahtuu lasku-

tusta vastaan.
Pudasjärven kaupunki on 

pyytänyt tarjoukset koulu-
laisten päivittäisestä koulu-
kuljetuksesta, opetustoimin-
taan ja terveydenhuoltoon 
liittyvistä kuljetuksista. Op-
pilaskuljetukset järjestetään 
valittujen tarjoajien kanssa 
kokonaistaloudellisuuspe-
rustein ja tehdään kirjalliset 
kuljetussopimukset kuljet-
tajien kanssa sopimuskau-
deksi 1.8.2020 - 31.7.2023. 
Linja-autoliikennettä (vuo-
roliikenne) käytetään ensi-
sijaisesti kaikissa oppilas-
kuljetuksissa. Koulun muut 
kuljetukset annetaan ko-
konaistaloudellisesti edul-
lisemman tarjouksen jättä-
neelle kuljettajalle. 

Kuntalaisaloite  
ruokakasseista
Tällä hetkellä koululaisten 
ruokakasseja jaetaan noin 
900 oppilaalle ja toiminnas-
ta saatu palaute on valta-
osaltaan positiivista. Tämä 
esitetään tiedoksi kaupun-
ginvaltuustolle ja esittää asi-

asta tehdyn kuntalaisaloit-
teen loppuun käsitellyksi. 
Keskustelun kuluessa Mir-
ka Väyrynen esitti, että ruo-
kajakelun rinnalle otetaan 
maksusitoumus. Väyrysen 
esitys ei saanut kannatusta, 
joten kaupunginhallituksen 
päätökseksi tuli kaupungin-
johtajan esitys.

Kiinteistöpäällikkö
Vahvistettiin Markus Luuk-
kosen kiinteistöpäällikön vi-
ran vastaanottaminen tou-
kokuun alusta alkaen sekä 
myönnettiin Luukkoselle 
virkavapaata johtavan ra-
kennustarkastajan virasta 
lokakuun loppuun saakka.

Talousarvion toteuma
Kaupungin talousarvion to-
teuma tammi-maaliskuul-
ta päätettiin saattaa tiedok-
si kaupunginvaltuustolle ja 
tähdennettiin toiminta-alu-
eiden vastuuta talousarvion 
pitävyydestä.

Pudasjärvi-lehti

Teknisen johtajan virkaan 24 hakijaa
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P
ULintu laulaa.

Ei oo päätä eikä kaulaa.
Äänihän se vaan kuuluu.
Äänellään se lintukin laulaa.

Ystävän-

kammarin 

runoja:
Mietteliäs tyttö hoivaa pupua.
Katse on rakkauden täyttämänä.
Sydämessä asuu hoivaamisen tarve.Päivi Taimi


