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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Seurakunta toimii ja
palvelee myös 

poikkeusoloissa s. 5-7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 7.5.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

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!

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LasiTusLiike Pudas-Lasi 
TeoLLisuuskyLässä 

PudasjärveLLä
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit   

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet

Tervetuloa!
- tuulilasin korjaukset

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

Kesäleimikoilla 
on kysyntää.

Teetä maksuton myyntisuunnitelma 
omalla metsäasiantuntijalla!

0€
ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS  
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

Tarjous koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tu-
otteisiin. Silmälasien ostajalle toiset silmä- tai aurinkolasit voimakkuuksilla –50 %, tarjoamme edullisemmat. Tarjous 
voimassa 18.6.2020 asti.

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

AURINKOLASIT

 -40 %
voimakkuuksilla

tai ilman

KAIKKI 
SILMÄLASIT

 -40 %
sisältää kehykset

ja linssit

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

TIEdUSTELUT JA VARAUkSET p. 0500 558 368.  
kurentie 24, Pudasjärvi 

- Akupunktio
- Fysioterapia

- Hieronta 
- Lahjakortit

TOIMIMME VASTUULLISESTI JA 
NOUdATAMME kAIkkIA SUOJAUSSUOSITUkSIA!

PäIVI JUNNA

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

www.pesiolanpuutarha.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Muista Pesiölän etukortti!

Riemukasta äitienpäivää! 
Äidille lahjaksi upeat Pesiölän kukat. Löydät meiltä niin 
ruusut, hortensiat, maljaköynnökset kuin monet muut.
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

Päästä itsesi helpolla - äidille lahjaksi Pesiölän Puutarhan lahjakortti!OrvOKiT 

parhaimmillaan. Tule 

ja hae omasi laajasta 

valikoimastamme!

Äitienpäivämyynti myös Taivalkosken 
keskustassa (Kauppakulmassa Talonpojantie 2)
Myymälä avoinna: pe 9-17, la 9-14,

Toukokuun aukioloajat: ma-pe 8.00-20.00, la 8.00-16.00, su suljettu

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

• Lahjakortit
• Korut
• Kellot 

Äidille 10.5.
83 vuoden kokemuksella

Kulta- ja hopeakorut.  Kellojen ja korujen myynti ja huolto. 

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulun teoriatunnit  
netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

TERVETULOA PUUTARHAN KESÄÄN! 

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

AvoinnA:
mA-pe 8-18, 
lA-su 8-16 

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

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

MyöS KULHOjA jA AMPPELEiTA!

Meiltä lahjakortit! 

Äideille kauneimmat RUUSUT, HORTENSiAT, 
jALOPELARgONiAT... ja paljon muuta! 

PUDASJÄRVEN TEE SE ITSE HALLI 

Ei ajanvarausta. Tulojärjestyksessä. 

Teollisuustie 12, Pudasjärvi
AJANVARAUkSET p. 040 531 6262

käy pesemässä autosi (n. 1/2h) 
kympillä perjantaina 8.5. klo 7-16. 

Myytävänä laadukkaat auton pesu- ja hoitotuotteetTA
RJ

oU
S

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

Pehmeä kahva, kevyt alumiinivarsi 
jossa kylmältä eristävä muovipääl-
lyste. Setissä pistolapio ja puutarha-
talikko. Mainio 
lahja kotipuutarhurille. 

HORTENSIA HYDRANGEA MACROPHYLLA 
23 CM RUUKKU
Upeasti koko kesän kukkiva 
jalohortensia. Useita värejä. Sopii 
hyvin ruukkuistutuksiin. Viihtyy 
valoisalla, muttei liian kuumalla pai-
kalla. Kastellaan tasaisesti ja annetaan 
mietoa lannoiteliuosta viikoittain.

45-.

1495
LAPIO JA TALIKKO FISKARS LIGHT SETTI

Touko-kesäkuussa olemme 
avoinna su 10-14

SIIVOUSTOIMET

Tilaukset: 044 971 9161
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Suhtaudumme koronatilanteeseen maltilla ja 
viranomaisten ohjeita noudattaen.

Ennakoi tulevat viikot ja kuukaudet, 
KEvÄTSIIvOUKSET ja JUHLA-AJAT!

Tilaa siivous nyt kun asiakkaamme ja 
työntekijämme ovat terveinä.

TOUKOKUUN AIKANA 
TILATUT SIIvOUKSET 

vANHOILLA HINNOILLA!

Teemme erilaisia 
siivouksia 

asiakkaiden 
toiveiden 

mukaisesti!
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Hautausmaan 
siivoustalkoot  

Riekinkankaan hautausmaa 
ti 19.5. klo 12-18
ti 26.5. klo 12-18

sarakylän hautausmaa
ke 27.5. klo 15-18

Haravat ja käsineet mukaan.

Talkooväelle tarjolla 
nuotiomakkarat ja pullakahvit. 

Tarjoilussa ja käytännönjärjestelyissä huomioidaan poikkeustilan rajoitukset.

Tervetuloa!

Lähiruoka Matchmaking –webinaarissa oli positiivista pöhinää
Pudasjärven Kehityksen lä-
hiruokatoimijoille ja elintar-
vikkeiden ostajatahoille to-
teutettu matchmaking eli 
treffitapahtuma toteutui on-
nistuneesti verkossa. Webi-
naariin osallistui seitsemän 
elintarvikkeiden ostajata-
hoa, joukossa kauppoja, ra-
vintoloita ja keskuskeittiö. 
Lähiruokaa tuottavia toimi-
joita oli Pudasjärveltä pai-
kalla viisi. Tapahtumaa 
pyrittiin markkinoimaan 
mahdollisimman näkyväs-
ti eri suuntiin niin paikallis-
lehdessä kuin Pudasjärven 
Kehityksen ja kaupungin 
verkkosivuilla sekä Face-
bookissa. Verkostoa houku-
teltiin myös sähköpostilla 
ja puhelimitse. Webinaarin 
lähestyessä katsottiin tar-
peelliseksi mainostaa tapah-
tumaa lopulta myös Taival-
kosken ja Ranuan puolella 
sen varalta, että paikallisten 
tuottajien rivi olisi harvalu-
kuinen. Taivalkoskelta mu-
kaan tuli luonnontuotealan 
opiskelija ja Ranualta MTK:n 
edustaja, joka samalla on it-
sekin ruoantuottaja sekä 
Ranuan elinkeinoelämän 
edustus. Ranuan MTK:n 
mukaantulo oli mieluisa yl-
lätys, sillä siellä haluttiin 
tietää, miten Pudasjärvel-
lä edistetään lähiruokatuo-
tantoa. Ranualta esittäytyi 
myös ylämaankarjaa kasvat-
tava luomutuottaja. 

Jokainen osallistuja sai 
aluksi esittäytyä ja kertoa 
yrityksestään, tarpeistaan ja 
toiveistaan. Kaupungin ter-

veiset keskusteluun toi kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Mari Kälkäjä.

”Kaupungin näkökul-
masta lähiruoan käytön 
edistäminen on edelleen 
yksi kehittämisen kärki. Ta-
voite ei ole hävinnyt mihin-
kään, vaikka asia etenee suh-
teellisen hitaasti. Hyvä, että 
meillä on lähiruoka-asian-
tuntija kehitysyhtiön palve-
luksessa. On helpompi, kun 
joku koordinoi, muuten ke-
hittämistyö olisi hajanais-
ta. Odotan kyllä, että asias-
sa päästään eteenpäin, koska 
lähiruoan käytön lisäämi-
nen on niin tärkeä asia, esim. 
työllisyyden ja yrittäjyy-
den kannalta. On ollut mu-
kava kuulla, että Pudasjär-
vellä on enenemässä määrin 
yrittäjien toimesta alettu ke-
hittelemään paikallisia tuot-
teita ja kaupunki tukee yh-
teisiä tavoitteita niin paljon 
kuin mahdollista. Tavoittei-
siin pääsemiseksi on tärkeää, 
että yrittäjältä löytyy aktiivi-
suutta ja ideoita sekä vähän 
myyntimiehen vikaa. ” Mari 
Kälkäjä sanoo.

Webinaarin asiantuntija-
tahoa edusti ympäristöjoh-
taja Henri Pätsi, jolta saa-
tiin tarpeellista täydennystä 
elintarvikelainsäädännön 
kysymyksiin. Tapaamises-
sa käytiin antoisa vuoropu-
helu osallistujien kesken. Ei 
kuitenkaan yllättänyt se to-
siasia, että kysynnän ja tar-
jonnan tasapaino on kallel-
laan ostajien puolelle siten, 
että ostajia kyllä on, mutta 

tuottajista on pulaa. 
Pudasjärven K-Super-

marketin kauppias yrittäjä 
Tommi Niskanen muistut-
ti tuottajia ja jalostajia, että 
kannattaa rohkeasti tarjota 
tuotteita myyntiin. 

”K-kaupat ovat yrittäjäve-
toisia ja valikoimia hallitaan 
kaupassa. Tämä mahdol-
listaa helposti paikallisten 
tuotteiden myynnin, pie-
netkin erät tai kausituot-
teet. Määrä ja jatkuvuuskaan 
ei siis ole kynnyskysymys. 
Tahtotila on, että saadaan 
paikallisia tuotteita myyn-
tiin, joka puolestaan paran-
taa alueen elinvoimaa. Mitä 
enemmän ihmisiä työllistyy, 
alkutuotannossa sekä jatko-
jalostamisessa, sitä parempi 
asia se on koko paikkakun-
nalle”, Niskanen painottaa.

Tuottajia askarrutti kaup-
pojen vaatima pakkauksiin 
liitettävä EAN-koodi, jonka 
hinnan arveltiin olevan liian 
iso pientuottajalle. 

”Paikallisesti emme vaadi 
EAN- koodia, mutta koodi-
en hankinta kulu ei ole kovin 
suuri ja se kannattaa ajatel-
la markkinointikuluksi. Se 
helpottaa tuotteiden saan-
tia markkinoille”, mainitsee 
Niskanen.

Lisää tietoa viivakoodista 
saa: www.gs1.fi

Myös Arinan valikoima-
päällikkö Janne Tapio, kes-
kuskeittiön ruokapalvelu-
päällikkö Heidi Timonen, 
Tunturi Marketin yrittäjä 
Minna Puolakka, KIDE Ho-
tellin hotellinjohtaja Jarkko 

Koskenmäki ja yrittäjä Jan-
ne Autere luontokeskuksel-
ta totesivat, että kannattaa 
aktiivisesti ottaa yhteyttä ja 
tarjota tuotteita myyntiin.

”Tärkeä asia on, että tuot-
tamisessa, käsittelyssä, ja-
lostuksessa ja kuljetukses-
sa toteutuvat elintarvikelain 
vaatimukset, ne eivät ole 
vaikeita, mutta ne kannattaa 
tehdä kerralla oikein ja oh-
jeita saa myös meiltä. Asiois-
ta myös neuvotellaan aina 
tuottajakohtaisesti ja pyri-
tään löytämään kaikille mu-
kava tapa toimia”, todettiin 
yhteisesti. 

”Apetitilla ostettavat 
määrät ovat suuria”, hok-
sautti valmistuspäällikkö 

Pia Ervasti. 
Erityisesti paikallisia vi-

hanneksia, juureksia ja lei-
vontatuotteita toivottiin 
kauppoihin myytäväksi. 
Keskuskeittiöllä päivittäinen 
menekki elintarvikkeille on 
niin suuri, että sopimuksia 
on mahdollista tehdä use-
amman tuottajan kanssa. 

Osallistujien toivomuk-
sesta verkkotreffit tullaan 
järjestämään myöhemmin 
uudelleen, joten seuraa il-
moituksia Pudasjärven Ke-
hityksen verkkosivuilla. 

Lisäksi Vilma-hanke tar-
joaa jälleen laadukkaan työ-
pajan verkossa. Ilmoittaudu 
matkailuyritysten ja elintar-
vikevalmistajien yhteiseen 

Pudasjärveläisen Henna Murasen kasvatustaimet odottavat pääsyä kasvihuoneisiin. Niis-
tä tulee isona kurkkuja, tomaatteja ja paprikoita.

työpajaan saamaan eväitä 
oman brändin markkinoin-
tiin. Asiantuntijoina toimi-
vat brändinrakennuksen pit-
kän linjan ammattilainen 
Riikka Salokannel ja kaupal-
listamisen osaaja Juho Iko-
nen LaplandFoodClubista. 
Ilmoittaudu viimeistään ma 
11.5. Kaisa Soppelalle, kai-
sa.soppela@naturpolis.fi tai 
puh. 040 830 7347. Ilmoittau-
tuneille lähetetään TEAMS-
linkki työpajoja edeltävänä 
päivänä. Osallistuminen on 
maksutonta. Tervetuloa mu-
kaan! 

lähiruoka-asiantuntija
Sirkku Kianto
Pudasjärven Kehitys Oy

En juhli 
vanhenemistani 17.5.2020.

Petri Asmundi

Pääsiäisaikana kirkkovuodessa iloitaan Jeesuk-
sen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tuo-
masta voitosta. Neljäs sunnuntai pääsiäisestä 
liittyy vahvasti näihin iloisten pyhäpäivien ket-
juun. Pyhän latinankielinen nimitys ”Cantate” 
kehottaa laulamaan ylistystä Herralle. 

Pääsiäisen jälkeisten pyhien evankeliu-
mitekstit ovat valtaosin Johanneksen evan-
keliumista. Tulevan sunnuntain evankeliumi 
on Johanneksen 17. luvussa, jossa Jeesus ru-
koilee seuraajiensa puolesta. Hän on pitänyt 
opetuslapsilleen jäähyväispuheen, jossa hän 
on varustanut heidät tulevaan aikaan ja sii-
hen ylösnousemuksen todistajan sekä apos-
tolin tehtävään, joka oli koittava Pyhän Hen-
gen vuodattamisen jälkeen (Joh. 15:27). Ennen 
kärsimyshistorian tapahtumia Jeesuksen seu-
raajien oli vaikea ymmärtää sitä, mitä hänelle 
tapahtui. Pääsiäisaika osoittaa, kuinka opetus-
lasten ymmärrys vähitellen avautui, ja hellun-
tain jälkeen he lähtivät rohkeasti julistamaan 

evankeliumia.  Jäähyväisrukouksessa Jeesus ei 
rukoile vain oman aikansa opetuslasten puo-
lesta, vaan hänen pyyntönsä koskettaa kaik-
kien aikojen kristittyjä. Lupauksensa mukaan 
tuo Vapahtajan esirukous kantaa myös tähän 
päivään. 

Sunnuntain teeman mukaisesti Jumala 
kutsuu meitä jokaista elämään taivaan kan-
salaisina maailmassa. Hän on kutsunut meitä 
jo varhain nimeltä elämään seurakuntayhte-
ydessä ja kasteen armon osallisuudessa. Ju-
mala on luvannut, että hänen armonsa on 
todellinen jokaisena päivänä. Hän rohkaisee 
luottamaan siihen anteeksiannon ja sovituk-
sen voimaan, jonka Kristuksen ristinkuolema 
ja ylösnousemus sai aikaan. Se, että kristitty 
on kahden maan kansalainen, ei merkitse sitä, 
että ajallisiin asioihin suhtauduttaisiin välin-
pitämättömästi. Siksi esimerkiksi vallitsevas-
sa yhteiskunnallisessa tilanteessa on otettava 
vakavasti ne ohjeet ja rajoitukset, joita viran-

omaiset ovat asettaneet. Vanhan testamen-
tin profeetan sanoin meitä rohkaistaan toi-
mimaan sen seudun parhaaksi, johon Jumala 
on meidät asettanut (Jer 29:7). Se merkitsee 
vastuunkantoa niistä tehtävistä, joita itse kul-
lekin meistä on uskottu. Vanhat kristityt ovat 
kuvanneet elämänasennettaan osuvasti: työ-
tä tehdään käsi aurassa, mutta sydän taivaas-
sa. Toisin sanoin jalat ovat tiukasti tämän maan 
pinnalla, mutta päämäärä Jumalan luona tai-
vaassa on kirkkaasti mielessä. 

Taivaan kansalaisia kantaa kaikkina aikoi-
na Jumalan huolenpidon ja johdatuksen lupa-
us, myös silloin, kun ilmassa on huolia ja kysy-
myksiä. Profeetta Jesaja sanoittaa tätä toivoa 
näin: ” Minun kansani saa asua rauhan niityil-
lä, turvallisissa asuinpaikoissa, huo-
lettomilla leposijoilla.” (Jes. 32:18). 

Timo Liikanen

Taivaan kansalaisina maailmassa

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
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TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 7.-10.5. ELLEI TOISIN MAINITA

-15%
Plussa-kortilla10.-

Ilman korttia 5,89 kpl  (13,09-14,73/kg)

950

Ben&Jerry’s

jääTelöT 438-500 ml ja
mOnipakkaUkSeT 240-400 ml
(6,67-13,89/kg)  
ei nOn-Dairy vegaanijääTelöT

JUhLA MOKKA

jaUheTUT kahviT
400-500 g (6,33-7,92/kg)

-26%
Plussa-kortilla

-48-51%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 4,29 pkt (8,58-10,73/kg)

Hyvää
äiTienpäivää

rajoitus 1 erä/talous

3
pkt

rajoitus 1 erä/talous

10.-
Ilman korttia 6,45-6,85/kpl (13,50-26,88/kg)

3
kpl 

2
kpl

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

 

CalinDa manSikka
900 g (5,54/kg) 
eSpanja

499
lTk

 

äiTienpäivä- 
kimppU
15 OkSaa, hOllanTi

1290
kimppU

TarjOamme kaUppamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSiakkaillemme 

aSiOinTimahDOlliSUUDen ennen kaUpan 
nOrmaalia avaUSajankOhTaa.

mahDOlliSTamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSiOinnin 

 pe 8.5. klO 7-8, ma 11.5. klO 7-8,
ke 13.5. klO 7-8 

TOivOmme, eTTä riSkiryhmiin kUUlUmaTTOmaT 
aSiakkaaT aSiOiSivaT mUina ajankOhTina. 

Voimassa TO-LA 7.-9.5.
995

kg

kaSvOSUOjain
SUOjaUSlUOkka FFp1

995

8995

5
kpl

50
kpl

5 kpl pkt/ 1,99/kpl

50 kpl / 1,79/kpl

rS

 

TUmma rypäle
500 g (3,98/kg)  
SiemeneTön  
Chile/eTelä-aFrikka

199

ALMONdy

pakaSTekakUT
400-450 g  
(11,11-12,50/kg) 
ei mUD Cake

TRUbE

vaDelmakakkU
äiDille
700 g (14,21/kg)

Voimassa TO-LA 7.-9.5.
995

kpl

erä

TRUbE

vOileipäkakUT
500 g (25,90/kg)

Voimassa TO-LA 7.-9.5.
1295

kpl

erä

KALANEUVOS

TUOre lOhiFilee
vakUUmipakaTTU,  
a-leikaTTU, nOrja 
rajOiTUS 2 FileeTä/TalOUS

erä

399
pSS

 Asiakastoive:
PULLAPIRTTI

DOniTSi 
8 kpl/385 g  (10,36/kg)

 reILun kAupAn
rUUSU
10 kpl, kenia

560
kimppU

MYYDÄÄN

OSTETAAN

Ostetaan koivurankaa 5-10 
kuutiota. P. 040 544 7861.

Syötteellä hyväkuntoinen puu-
vene 5,20 x 1,25m, sekä vähän 
ajettu, 16-vaihteinen miesten 
polkupyörä Maxim Sport. P. 
0400 431 291.

MYYDÄÄN edullisesti poltto-
rankaa tulvan alta pois. P. 040 
591 2374.

Kelkkakärry, iso alum.kuomu/
kippikärry, vararengas on. Hp 
1450 €. P. 046 951 3059.

Mazda 6, vm 2003/4, katsas-
tus 12/2020 saakka, 2-renkaat, 
aj.212 500 km, helmiäisval-
kea. Hp. 1850 €. Vaihtomahd. 
Honda Monkey 50 cc. Todella 
hyvä auto. P. 046 951 3059.

Vuokrattavana Juhontiellä 3h + 
k 58,5 m2. Vuokra 480 €/kk + 
sähkö + vesi. P. 0400 431 293.

VUOKRATTAVANA

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

TUORETTA MUIKKUA
 PUDASJÄRvEN 

TORILLA
PE 8.5. KLO 9-14

PUDAS-
TORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirppu-
torimyynti- /ostoilmoitukset ovat hin-
naltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja 
tonttikaupat / vuokraukset sekä kuval-
liset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + 
pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt 
ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. nu-
merosi tai osoitteen. 
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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
11.-14.5.

199

1295
kg

Naudan
pAIsTIjAuhe-
lIhA

Naudan
pAlApAIsTI

995
kg

1295

995

795
kg 499

599

2 filettä/talous

199

kg

279

100

399

ras

ras

kg

2 pkt/talous

995
kg

rajoitettu erä

ras

ras

prk

389

100

100

plo

kpl

399

199

349

pkt

pss

149
pkt pkt

1450 1590

3390

1790

ras

pss

100
pkt

100
pkt

149
prk

100
pkt

100
kpl

399
pkt

595
kpl

695
kg 179

kg

795
kg 599

kg

139
kpl 289

kpl 199
pkt

3490
990

1790
1490

490

490

1695890

1345

MA-TI 11.-12.5.          Ke-To 13.-14.5.

pe-To 8.-14.5.

Maukkaat
äITIeN-
päIvä-
KAKuT

myymälästämme

Atria
grIllI-

sAlAATIT
350 g

TV mix
MAKeIs-
seKoITus
280-325 g

pe 8.5.    lA 9.5.

Kariniemen
KANANpojAN 
pAIsTIleIKe
700 g
marinoitu

Porsaan
KyljyKseT

Valio hyvä 
suomalainen
ArKIjuusTo
750 g

Korpela
suussA sulAvA 
sAuNApAlvI tai 
pAAhToKINKKu  
200 g

Ingman
creAMy herKuT-
TelujääTelö
850 ml

Valio
hörppy
MehujuoMAT
sokerittomat
1 l

Tuore 
Norjan
lohIfIlee  

Ingman
vANIljA-
jääTelö
1 l

sATojA TArjouKsIA 

joKA päIvä!

Kulta Katriina
KAhvI
500 g

199
pkt

Atria
wIlhelM 

grIllIMAKKArAT 
350-400 g tai

grIllIpIhvIT 320 g

TAlousTAvArAosAsTolTATeKsTIIlIosAsTolTA

Kivikylän
MAAlAIs-
KINKKu
palana ja siivuina

Snellman
Mr. pANINI 
100 g

Olvi
lIMsAT
0,95 l
sis. pantin

Suomalainen
jääsAlAATTI
100 g

KeNKäosAsTolTA

ToMAATTI
Suomi

Atria perhetilan
KANAN

fIleeleIKe
450 g

perjANTAI-lAuANTAI 
8.-9.5.

Muista 
äitiä, 

Mummia, 
Isomummia 

su 10.5.!

uusissa kevään väreissä:
Arcopedico
jAlKINeITA
- Joustolla 
- Nauhalla
- Tarralla

erilaisia

yöAsujA!

Naisten
pusero
pieni kukka

KIeTAIsu-
pyyhe
90x150

Naisten
sAuNATAKKI
Bamboo

Naisten
TuNIKA

Alkaen

Ballerina
TäyTeKeKsIT
190 g

Oululainen
tosi ohut
reIssuMIes
5 kpl/175 g

Jokilaakson
sAvujuusTo
370 g

HK lIhA-
pyöryKäT 360 g tai 
jAuhelIhA-
pIhvIT 330 g

Arla
jogurTIT
1 kg

Grillattu 
kuuma
broIlerI

PullaPirtti
ruIsreIKä-
leIpä
330 g

jAuhelIhA
sIKANAuTA
2 kg/tal.

Atria
broIlerINKoIpI
3 kpl/ras
marinoitu

Hyvä NAuTA
jAuhelIhA

Atria viljaporsaan
pIhvIfIlee
n. 800 g
marinoitu

299
ras

Saarioinen
vIspIpuuro

300 g

HK
bAlKAN-

MAKKArA-
TANKo

500 g

Saarioinen
MAKsA-, 

lIhAMAKArooNI- 
tai lIhAperuNA-
soselAATIKKo 

350-400g

HK viljaporsaan
lIhAsuIKAle

400 g
marinoitu

TeeKANNu
ruusut

Heroil
IrTopohjAvuoAT

KANNu
ruusut

Heroil
KAulIN
45 cm, tarttumaton 
Non-stick pinnoite

KAuhAN-
AluNeN
ruusu

TArjoTIN
24x15 cm, ruusu

Kävely-
sAuvAT 
Alkaen

Alkaen

MuKI
ruusut

vyölAuKKu
juoMApullollA

KAuNIIT 

äITIeNpäIvä-

KuKAT 

sAApuNeeT!
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Diakoniatyön erityisenä tehtävän nyt 
poikkeusaikanakin on tukea ja auttaa 
heitä, joiden hätä on suurin ja joita ei 
muulla tavoin auteta. Tämä on diako-
nian perusohje, ja se tulee kirkkojär-
jestyksestä. Olemme diakoniatyössä 
olleet yhteydessä asiakkaiden kans-
sa pääasiassa puhelimen välityksellä, 
koska kaikkia fyysisiä kohtaamisia tu-
lee mahdollisuuksien mukaan välttää. 

Koronavirustilanne on haastanut 
myös diakoniatyötä arvioimaan ja 
muuttamaan toimintaansa täällä Pu-
dasjärvellä. Olemme uudistaneet toi-
mintatapojamme, jotta erityisesti hei-
kommassa asemassa olevien terveys 
ja hyvinvointi, sekä hengelliset tar-
peet voidaan turvata. Poikkeustilan-

ne on haastanut meitä tiiviimpään yh-
teistyöhön seurakunnan sisällä, sekä 
verkostoitumista muiden toimijoiden 
kanssa. Tämä on edellyttänyt aktiivis-
ta yhteydenpitoa ja erilaisista tehtä-
vistä sopimista tilanteiden muuttues-
sa. Olemme päässeet kokeilemaan ja 
opettelemaan uusia tapoja olla välit-
tävä seurakunta.  

Olemme noudattaneet Suomen 
hallituksen ohjeistusta ja vältetty 
kontakteja ihmisten kanssa. Olemme-
kin pääasiassa puhelimen välityksellä 
pitäneet yhteyttä ihmisten kanssa.   

Yhteydenottoja on ollut  
tavallista enemmän
Nyt poikkeusaikana taloudellista 

Diakoniatyö muuttuvassa ajassa

PuDasJÄRvEn sEuRakunta
seurakunta toimii ja 

palvelee myös poikkeusoloissa
Elämme erikoista kevättä poikkeusolojen vuoksi. Ko-
koontumisrajoitukset ovat mullistaneet seurakunnan toi-
mintaa. Jumalanpalveluksia on toimitettu tyhjälle kirk-
kosalille ja lähetetty nettiin. Vaikka tuoreiden tietojen 
mukaan rajoituksia ollaan osittain purkamasas 1.6 alka-
en, riskiryhmien ja ikäihmisten suositukset välttää koh-
taamisia toisten ihmisten kanssa tulevat olemaan edel-
leen voimassa.

Tähän seurakuntaliitteeseen olemme koonneet juttu-
ja seurakunnan eri työaloilta sekä yksittäisten seurakun-
talaisten näkökulmasta. Erityisesti tarkoituksenamme 
tavoittaa niitä seurakuntalaisia, jotka eivät ole eri säh-
köisten palveluiden piirissä. Haluamme muistuttaa, että 
seurakunta toimii ja palvelee myös poikkeusoloissa, ja 
työntekijät ovat juuri sinua varten. Yhteystiedot löytyvät 
tästä liitteestä.

Valoa ja siunausta!

timo liikanen, 
kirkkoherra

ohje videolähetysten 
katsomiseen

- Videolähetyksiä jumalanpalveluksista ja muista tilaisuuk-
sista voi seurata YouTube -kanavan (Pudasjärven seura-
kunta) kautta, jonne pääsee helpoiten seurakunnan koti-
sivujen kautta. Etusivulla on linkki kanavalle.

- Käynnissä olevan lähetyksen kohdalla on punainen ”Live” 
-merkintä.

- Lähetysten tallenteet voi katsoa kanavalta jälkikäteen.
- Mobiililaitteilla voi myös tilata YouTube -kanavan, jolloin 

saat sähköpostiin ilmoituksen alkavasta lähetyksestä.

lisätietoja: Kirkkoherra Timo Liikanen, p. 040 820 7223

avuntarvetta sekä muuta keskuste-
lun tarvetta on ollut nyt tavanomaista 
enemmän. Yhteistyö eri ammattilais-
ten kanssa on tullut tärkeäksi asiak-
kaan parhaan mahdollisen avun mah-
dollistamiseksi. Kysymme kuitenkin 
asiakkaan luvan, ennen kuin olem-
me yhteydessä muihin ammattihen-
kilöihin. Diakoniatyöntekijöille voi 
soittaa, kun tuntuu, että kaipaa ulko-
puolista kuuntelijaa ja tarvitsee asioi-
hin luottamuksellista keskusteluapua 
missä tahansa elämän asioissa. 

Diakonian yhdyshenkilöt ja vapaa-
ehtoiset ovat saaneet diakoniatyön-
tekijöiden yhteydenottoja. Olem-
me heitä myös pyytäneet ottamaan 
huolekseen omien kylien avuntar-
peen selvittelyn kauppa-asioiden ja 
EU-ruoka-avun suhteen. Myös muis-
sa erityisissä huolenaiheissa kylän 
yhdyshenkilöt ovat olleet yhteydes-
sä diakoniatyöntekijään. Yhteistyös-
sä avuntarjoaminen on ollut hedel-
mällistä. Diakoniatyön lähimmäiset 
ovat olleet omiin ystäviinsä yhteydes-
sä puhelimen välityksellä.

Taloudellinen avuntarve sekä ih-
misten muu keskustelutarve on li-
sääntynyt. Yhteistyö eri ammattilais-
ten kanssa on sujunut kiitettävästi. 
Diakoniatyöntekijöille voi soittaa, jos 
kaipaa kuuntelijaa, jos joku asia pai-
naa mieltäsi. Keskustelut ovat luotta-
muksellisia, sillä ilman lupaa emme 
keskustele asioistasi muille. 

Diakonian sivukylien yhdyshen-
kilöt ja muut vapaaehtoiset ovat ol-
leet tärkeässä roolissa. Yhteistyö on 
sujunut molempiin suuntiin. Sivuky-
lien yhdyshenkilöt ovat kartoittaneet 
esimerkiksi kauppa-asioinnin avun 
tarvetta omilla kylillään. Lähimmäis-
tehtävissä toimivat ovat olleet yhte-
ydessä ”lähimmäisystäviinsä” puheli-
men välityksellä. Diakoniatyöntekijät 
ovat mukana myös EU-ruoka-avun 
työryhmässä.  

Yhteistyötä kaupungin  
kanssa
Diakoniatyö on ollut mukana Pu-
dasjärven kaupungin kanssa or-
ganisoimassa puhelinsoittorinkiä 
80-vuotiaille ja sitä vanhemmille pu-
dasjärveläisille. Soittoringissä on dia-
koniatyöntekijöiden lisäksi muitakin 
seurakunnan ja kaupungin työnteki-
jöitä. Olemme päässeet soitoissa jo 
hyvälle alulle, kaikki keskustelut ovat 
olleet miellyttäviä ja ihmiset ovat suh-
tautuneet tähän huolenpitoon hyväl-
lä tavalla. 

Pudasjärven kaupunki ja seurakun-
ta haluavat pitää huolta kuntalaisista 
ja kysellä heidän kuulumisia poikke-
ustilanteessa soittamalla 80 vuotta 
täyttäville ja sitä vanhemmille kun-
talaisille. Soittokierroksen tarkoituk-
sena on varmistaa, että kuntalaisilla 
on kaikki hyvin kotona ja kertoa mis-
tä apua saa tarvittaessa. Soittoringissä 

yhteistyössä mukana on seurakunnan 
ja kaupungin työntekijöitä. Soitto-
kierroksessa on päästy hyvälle alul-
le ja ihmiset ovat suhtautuneet tällai-
seen huolenpitoon positiivisesti.

vapaaehtoisia  
puhelinystäviä tarvitaan
Uusimpana diakoniatyön haasteena 
on saada vapaaehtoisia puhelinystä-
viä niille ikäihmisille, jotka kaipaavat 
keskusteluseuraa yksinäisyyteen näi-
nä poikkeusaikoina. Järjestämme pu-
helinystävä toimintaa yhdessä SPR:n 
kanssa, ja myös koulutukset ovat yh-
teisiä. Toivomme, että käyt koulutuk-
sen verkkokoulutuksen kautta, johon 
ohjeistamme. Mikäli sinulla on aikai-
sempi ystävä/lähimmäispalvelu-kou-
lutus käytynä, silloin kevyempi oh-
jeistus toimintaan riittää.  Olemme 
saaneet useita puhelinystävä -toivei-
ta, joten rohkaisen harkitsemaan ys-
tävätoimintaa. Seurakunnan/SPR:n 
kautta tarjoamme tuen ja välineet täl-
le vapaaehtoistoiminnalle. 

Lisätietoja Eeva Leinonen p. 
0400 866 480, eeva.leinonen@evl.fi 
tai SPR:sta Arja Panuma, arja2570@
gmail.com.

Diakoniatyöntekijät 
Eeva leinonen, 

Helena koivukangas 
Yhteisvastuun lipaskeräyspäivänä 28.2. keräämässä Kaarlo Kle-
metti ja Eeva Leinonen. 

ILMOITUSLIITE
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Välillä elämässä on aikoja, jolloin poh-
tii, kuinka hienoa olisi joskus vain 
voida pysähtyä hetkeen. Pysähtymi-
sellä tarkoitan taukoa samanlaisena 
toistuvasta vuoden kierrosta. Nyt se 
ajatus on toteutunut. Nähty ja koet-
tu, isommassa mittakaavassa kuin ku-
kaan olisi voinut kuvitellakaan. 

Muutos on voinut olla hyvä asia 
monen elämäntilanteeseen, sillä se 
on antanut uutta näkökulmaa ja ar-
vostusta itsestäänselvänä pidettyi-
hin asioihin. Tilanteen pitkittyessä ti-

lanteesta ei kuitenkaan enää ole yhtä 
helppoa löytää hyviä puolia. Koto-
na suoritettava elämä ei vaikutakaan 
olevan sitä, mitä ihminen todella tar-
vitsee. Yhtä tärkeitä, elleivät jopa tär-
keämpiä, ovat sosiaaliset suhteet ja 
instituutiot, jotka tukevat arkeamme 
ja saavat sen tuntumaan merkityksel-
liseltä. 

Niillä, joiden elämän koronatilan-
ne on pysäyttänyt, on nyt aikaa le-
vätä ja pohdiskella omaa elämäänsä: 
onko elämässäni kaikki nyt niin, kuin 

opiskeluarki jatkuu

Etäpäiviin 
saa vaihtelua 
opiskelemalla 
eri paikoissa.

olen toivonut? Itselle tärkeitä asioi-
ta voi hahmottaa sen kautta, mitä asi-
oita huomaa ikävöivänsä normaali-
tilanteesta. Huomaatko esimerkiksi 
kaupassa käymisen ja siellä tuttavien 
kanssa jutustelun arvon? 

Minun korona-arkeeni on kuulu-
nut muutoksia opiskelussa, sillä täy-
sipäiväisen Oulussa opiskelun sijaan 
oppitunnit tapahtuvat etänä internet-
yhteydellä. Yliopiston tilat ovat sul-
keutuneet, ja aikaa on tullut vietettyä 
enemmän Pudasjärvellä. Olen oikeas-
taan yllättynyt, kuinka sujuvasti opin-
not ovat jatkuneet. Päiväni alkavat 
yleensä aamupalalla, jonka vietän 
tietokoneen ääressä joko kirjoitta-
en tehtäviä tai istuen liveluennolla. 
Esimerkiksi ruotsin suullisen kurs-
sin tunneilla jokaisella osallistujalla 
on mikrofoni ja kamera päällä tieto-
koneessa, jolloin kieltä päästään yh-
dessä puhumaan samalla tavalla kuin 
teimme koulullakin. Jos olen Oulussa 
lounasaikaan, saatan käydä ostamas-
sa valmiin ruoka-annoksen opiskeli-
joiden ruoka-autosta. Ruoka-annok-
sia on ollut kätevästi saatavilla myös 
vanhempien tarjoilupöydästä. 

Olen suhtautunut epidemiaan 

vaihtelevin mielin. Olen yrittänyt elää 
rajoitusten vaatimalla tavalla, mut-
ta kuitenkin pitää ajatukset muual-
la. Ensimmäiset käynnit esimerkiksi 
kaupassa epidemian aikana tuntuivat 
kurkkua kuristavalta vaaralta, mutta 
nyt osaan suhtautua niihin jo parem-
min. Kumma kyllä, esimerkiksi hygi-
eeniseen kaupassa käyntiinkin näyt-
tävät rutinoituvan uudet tavat.

Pysähtynyt maailma on herättä-
nyt minut myös tarkkailemaan luon-
toa. En muista, milloin olisin viimeksi 
seurannut yhtä tarkasti kevään tuloa 
kuin tänä vuonna, sillä keväisin aika 
on yleensä kulunut lähinnä omia kou-
luprojekteja puuhatessa. On lohdul-
lista huomata, että jotkin asiat, kuten 
vuodenaikojen kierto, pysyvät ympä-
rillä samanlaisena. Ilmasta on nuuh-
kittavissa samat kevään tuoksut kuin 
aina ennenkin. Yritetään muistaa, ett-
eivät muut ihmiset ole kadonneet mi-
hinkään. Ihmisten ylläpitämät orga-
nisaatiotkin pyörivät edelleen. Myös 
seurakunta osoittaa läsnäoloaan inter-
netin kautta tapahtuvalla viestinnällä 
ja myös esimerkiksi tällä liitteellä. 

Reeta Jylhänlehto 

musiikkityön kuulumisia
Musiikkitilaisuuksia on näin poikke-
usaikana järjestetty seurakunnan You-
Tube-kanavalla. seuraava musiikki-
tilaisuus on toivevirsien ilta, joka 
järjestetään torstaina 14.5. klo 19. 
Näitä virsitoiveita voi lähettää seu-
rakunnan kanttoreille puhelimen ja 
sähköpostin kautta. Yhteystiedot löy-
tyvät tämän jutun lopusta. 

Kansankielisen virsilaulun historia 
ulottuu uskonpuhdistuksen alkuun. 
Yhdessä laulaminen on keskeinen osa 
luterilaista jumalanpalvelustraditiota. 
Tänä poikkeusaikana tämä yhdessä 
laulaminen samaan tilaan kokoontu-
neena ei ole ollut mahdollista. Sik-
si haluamme tarjota mahdollisuuden 
kokoontua yhdessä tietokoneiden 
ääreen tietäen, että monet muutkin 

laulavat nyt yhdessä meidän kans-
samme. Virsien sanoma ja sävelkieli 
tuovat toivoa tähän aikaan. 

Virsikirja löytyy myös internetistä 
osoitteesta virsikirja.fi. Sieltä löyty-
vät virsien sanat ja sävelmät ja moni-
en virsien lopusta löytyy myös Tau-
no Väinölän kirjoittama virren taustaa 
avaava kertomus. 

Jukka Jaakkola 
(040 480 3025) 

jukka.jaakkola@evl.fi

keijo Piirainen 
(040 521 6769) 

keijo.piirainen@evl.fi

”vanhemmuuden  
tukeminen”
Yhteisvastuukeräys alkoi helmi-
kuun alussa. Ehdimme aloittaa kerä-
yksen ja järjestää kaksi Yhteisvastuu 
-tapahtumaa ennen koronaviruksen 
tuomia rajoituksia. ”Ovelta ovelle” 
-keräys keskeytettiin heti rajoitus-
ten tullessa voimaan. Osa reippais-
ta ja nopeista listakerääjistämme 
ehti oman keräyksen suorittaa en-
nen rajoitusten alkua. Saimme ly-
hyeksi jääneestä ”ovelta ovelle” -ke-
räysajasta huolimatta kerättyä noin 
puolet normaalitulokseen verrattu-
na.

Tämän hetkisten epävirallisten 
laskelmiemme mukaan olemme ke-
ränneet Yhteisvastuulle yhteensä 
noin 5500 euroa. Summasta puut-
tuu verkkopankin ja MobilePayn 
kautta tehdyt lahjoitukset, jotka 
kulkevat valtakunnallisen keräysti-

Yhteisvastuuta ja nuorisotyötä

rien konfirmaatiot ovat syyslomavii-
kon päätteeksi. Toukokuussa pide-
tään rippikoululaisille Hilturannan 
leiripäivien sijaan etärippikouluhet-
kiä internetin ihmeellisessä maa-
ilmassa. Rippikouluopettajat ovat 
perehtyneet erilaisiin etäopetusvä-
lineisiin, joita hyödynnetään näissä 
etärippikouluhetkissä.

marko väyrynen,
erityisnuorisotyönohjaaja

lin kautta. Valtakunnallinen keräysti-
litys tapahtuu kesäkuun alussa, jolloin 
tiedämme verkkopankin ja Mobile-
payn kautta tulleiden lahjoitusten 
summan. 

Syksyllä on tarkoitus järjestää Yh-
teisvastuuvaroilla Pudasjärven Man-
nerheimin lastensuojeluliiton ja mui-
den yhteistyötahojen kanssa mukava 
koko perheen tapahtuma.

”instaliverönö”
Nuorisotyö pitää Instagramissa joka 
perjantai klo 19-20 InstaliveRönön. 
InstaliveRönö on suora livelähetys, 
jossa on ohjelmassa hartaus ja jota-
kin mielenkiintoista toimintaa. Vii-
me perjantaina nuorisotyönohjaajat 
kisailivat keskenään kokkisodassa. 
Molemmat toivat kotoaan neljä ruo-
katuotetta, joista molemmat loihti-
vat alkupalan, pääruoan ja jälkiruoan 
20 minuutissa. Tämä ”instaliverönöi-

ly” on nähtävänä nuorisotyön Instag-
ramissa ”pudasjarvensrknuoret”. 

sohvaperunahartaus
Nuorisotyönohjaajilla on tarkoitus 
kuvata parin viikon välein Sohvape-
runahartaus. Sohvaperunahartaudes-
sa on tarjolla musiikkia ja pilke sil-
mäkulmassa käytävää keskustelua 
mielenkiintoisista aiheista. Ensimmäi-
nen osassa nuorisotyönohjaajat kes-
kustelivat taivaasta. Sohvaperunahar-
taus löytyy nuorisotyön YouTubesta 
”Nuoret Pudasjärven srk”. Lähetäm-
me uudesta Sohvaperunahartaudesta 
aina linkin seurakuntamme Facebook 
-sivulle. 

Rippikoululeirit  
siirtyvät syksyyn
Kesän rippikoululeirit on siirret-
ty syyslomaviikolle, jolloin pidetään 
kaksi rippikoululeiriä. Molempien lei-

Kanttorit Jukka Jaakkola ja Keijo Piirainen lauloivat duettona 
26.4. sunnuntaina messussa. 

Papit
Timo Liikanen  040 820 7223
Eva-Maria Mustonen  040 595 2037
Oskari Holmström  040 835 1250

kanttorit
Jukka Jaakkola  040 480 3025
Keijo Piirainen  040 521 6769

Diakoniatyöntekijät
Eeva Leinonen  0400 866 480
Helena Koivukangas  040 175 8597

nuorisotyönohjaajat
Marko Väyrynen  040 752 4387
Tiina Inkeroinen  040 571 4636

lastenohjaaja
Rauni Juntti  040 586 1217

PuDasJÄRvEn
sEuRakunta

seurakunnan työntekijöiden  
yhteystiedot:

Marko Väyrynen.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulun hiippakunnan piispa Jukka 
Keskitalo vihki minut pappisvirkaan 
helluntaina 2019. Saman vuoden ke-
säkuussa aloitin seurakuntapastorin 
työt Pudasjärvellä. Uuden työn aloit-
tamisessa on aina omat haasteensa, 
mutta enpä olisi arvannut, että ensim-
mäiseen vuoteeni pappina osuu myös 
koronaviruksen aiheuttama, globaali 
poikkeustilanne. Tätä kirjoittaessani 
tuo poikkeustila jatkuu, eikä kukaan 
oikein vielä tiedä, milloin se päättyy. 
Koronaviruksen uhka on vaikuttanut 
myös meidän pappien työhön aika ta-
valla.

Normaalisti papit tekevät paljon 
työtä ihmisten parissa ja muiden ih-
misten kanssa. Koronarajoitusten tul-
lessa ensimmäinen huomio oli, että 
kalenteri tyhjeni reilusti. Yhtäkkiä 
ei voinutkaan enää järjestää messuja 
tai hartauksia kuten ennen seurakun-
nan tiloissa, syntymäpäiväkäyntejä 
ikäihmisten luokse tai päivänavauk-
sia kouluille. Ihmisiä ei saanut kätellä 
eikä mielellään edes tavata. Piti miet-
tiä hetki, että miten tässä nyt pappina 
ollaan, kun kontakteja pitäisi välttää. 
Kättelykielto tuntui aluksi erityisen 
vaikealta, koska kätteleminen on niin 
olennainen osa ihmisten kohtaamista. 
Varsinkin hautajaisissa koen raskaak-
si sen, etten voi kosketuksella olla 
lohduttamassa ja kohtaamassa sure-
via omaisia. Kirkollisiin toimituksiin 
liittyviä keskusteluja on sentään käy-
ty myös kasvotusten, mutta luonnol-
lisesti turvavälit ja käsihygienia huo-
mioiden. Mahdollisuuksien mukaan 
keskusteluja käydään puhelimessa ja 
netin kautta. Kaiken kaikkiaan poik-

Pappina poikkeusoloissa

Riskiryhmäläisen arkea ja kaipuuta
Poikkeusolojen alkaessa ajattelin, ett-
eivät päiväni muutu oleellisesti. Kui-
tenkin huomaan arkeni muuttuneen 
entisestä.

Somen pilailussa kiertävä keho-
tus kasvomaskin käyttämisestä koti-
oloissa, ettei tulisi liikasyöntiä, taitaa 
olla tarpeellinen. Lieneekö jääkaapil-
le asiaa vain tavan vuoksi. Ehkä ruo-
ka ja mitä syötäisiin, korostuu nyt. 

Terassikahveilla vieraana Auli ja Marko Ikonen.

Itse en ole kovin innokas kokkaaja, 
mutta kotona yhteisessä ruuanlaitos-
sa osakseni tulee usein salaatinteko. 
Kotileipomon apulaisen pestiä olen 
myös harjoitellut. Yhdessä suoritetut 
askareet lienevät lisääntyneet. Vaikka 
yhteistä kotielämää on ollut lähes vii-
sikymmentä vuotta, sen toivon vielä 
jatkuvan koronan jälkeen. 

Vaihtelua arkeen tuo käväisy mö-

killä, joskus ihan yökylässä. Sieltä on 
hyvä lähteä Hirvasjärvelle hiihtämään 
tai kävelyretkelle. Siellä luonto vaih-
taa ajatuksia ja antaa voimia. Retken 
jälkeen on intoa ottaa imuri esiin ja 
antaa runsaasti aikaa siivoukselle, vä-
lillä unohtuen lehtien lukemiseen. 
Onkohan tämä tilanne vienyt aloite- 
ja keskittymiskyvyn, kun aikaansaan-
noksia ei ole mistä luetella. 

Puhelimeni on nyt karanteeniaika-
na vielä enemmän käytössä kuin en-
nen. Olen yrittänyt soittaa päivittäin 
ainakin yhdelle ystävälle, jonka kans-
sa en ole pitkään aikaan ollut yhte-
ydessä. Kuulumisten vaihdot ovat 
piristäneet arkeani ihmeellisesti. So-
memaailma: Facebook, Instagram ja 
WhatsApp tuovat niin läheisiä kuin 
kaukaisempia ystäviä ja kavereita lä-
helle. On mukava lukea heidän vies-
tejään, tietää heidän olevan olemas-
sa ja vielä ”samassa veneessä”, kuten 
tätä aikaa joku nimittää. Osan päiväs-
täni vievät koronauutiset, jotka saavat 
jo melkein ähkyn aikaan.

Kaupassakäynnistä olen luopu-
nut täysin, siinä olen noudattanut an-
nettuja ohjeita oman turvallisuute-
ni takia. Nuoret sukulaisemme jopa 
Oulusta asti ovat kiitettävästi meillä 
”täyttäneet mummojen jääkaapit”, ku-
ten he asian ovat ilmaisseet. Kaupas-
ta tavaroiden keräily ja kotiinkuljetus 
on toiminut moitteettomasti. 

mitä kaipaan
Tässä vallitsevassa tilanteessa ikävöin 

ja kaipaan samoja asioita monien mui-
den kanssa. Ennen tapaamiset ystävi-
en kanssa, osallistuminen yhteisiin 
tapahtumiin, vaikkapa jumalanpalve-
luksiin ja seuroihin ovat tuntuneet it-
sestään selvyyksiltä, joskus jopa vä-
syttäviltä, melkein velvollisuuksilta. 
Nyt näiden puuttuminen on paljas-
tanut niiden arvaamattoman merki-
tyksen itselleni. Netin kautta tulleet 
jumalanpalvelukset, seurat ja mo-
net musiikkihetket ovat olleet ter-
vetulleita, mutta eivät ole korvan-
neet yhteisöllisyyttä. Ei ole voinut 
istua samaan penkkiin kanssakulkijan 
kanssa, eikä polvistua samaan ehtool-
lispöytään. Jumalan sanaa ja evanke-
liumia on voinut kuunnella ja omistaa 
vaihteeksi monista eri kirkoista koti-
seurakuntaa unohtamatta. 

 Muutamat kahvihetket, vieraat te-
rassilla ja talonväki sisällä, ovat tuntu-
neet mukavilta katkaisuilta jatkuvaan 
koronapiiloon. Toivottavasti rajoitus-
ten kausi loppuu aikanaan, jolloin ko-
koontumiset ovat jälleen mahdolli-
sia ilman turvavälejä. Mielessäni on 
myös usein iäkäs tätini hoivakodis-
sa, haluaisin tavata häntä, ikävä lie-
nee molemminpuolinen. Elämämme 
on Jumalan kädessä, siihen saamme 
luottaa. Tähän aikaan sopinee: ”Kai-
kella on määrähetkensä, aikansa joka 
asialla taivaan alla.” (Saarnaaja 3.)

arvo niskasaari

keusaika on pakottanut käyttämään 
luovuutta töiden tekemisessä. Juma-
lanpalvelus ei tunnu samalta ilman 
läsnäolevaa seurakuntaa, mutta on-
neksi livetallenteiden seuraajia on 
paljon ruudun toisella puolella. Kom-
mentit ja kiitosviestit muistuttavat, 
että täällä ollaan. 

Rajoitukset tuntuvat rajoituksil-
ta, vaikka tiedän, että ne ovat meidän 
kaikkien parhaaksi. Koronan myötä 
olen alkanut kiinnittää huomiota sii-
hen, mikä merkitys on ihmisten ke-

honkielellä ja sanattomalla viestinnäl-
lä. Netin kautta kokoukset tuntuvat 
erilaisilta, jos ihmisiä ei näe. Samoin 
puhelinkeskustelut vaativat tarkkuut-
ta, kun kehonkieli jää pois. Toisaal-
ta nyt on jäänyt aikaa valmistelevaan 
työhön, kun kontaktia vaativia tapaa-
misia on selvästi vähemmän. Kasteet, 
häät ja hautajaiset hoidetaan kuten 
ennenkin, mutta kokoontumisrajoi-
tukset huomioiden. Osa vihkipareis-
ta on päätynyt siirtämään häitä myö-
hempään ajankohtaan juuri koronan 

takia.  
Jumalanpalvelus ei lakkaa edes 

poikkeusaikana. Se lohduttaa, että 
Jumala on luvannut olla keskellämme 
kaikesta huolimatta. Nyt on mahdol-
lisuus elämän hidastamiseen ja ruko-
ukseen. Meidät on pakotettu miet-
timään, mikä oikeasti on tärkeää. 
Moderni teknologia on paljossa avuk-
si, mutta se ei voi täysin korvata toi-
sen ihmisen aitoa läsnäoloa. 

Eva-maria mustonen

kirkkoherranvirasto (ma-pe klo 9-14)
toimistosihteeri 
Anja Lehmikangas  08 882 3100

taloustoimisto
talouspäällikkö 
Timo Niskanen  040 687 2144
toimistosihteeri 
Teija Mustonen  040 673 2411

seurakuntamestarit ja 
siivooja-vahtimestari
Pentti Riekki  0400 389 004
Juha Riekki  040 524 6514
Ulla Salmela  040 163 5749

Sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi 

PuDasJÄRvEn
sEuRakunta

seurakunnan työntekijöiden  
yhteystiedot:

ILMOITUSLIITE
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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)

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

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.

KEvÄTKOKOUS
ma 18.5 klo 18. 

Kokous pidetään etänä.
Sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi 
käsittelemme Taivalkosken osaston liittymisen 

Pudasjärven osastoon.
Ilmoittaudu su 17.5. mennessä 

outi_ojala1@hotmail.com ja saat osallistumislinkin. 

PAM 
PUDASJÄRvEN OS. 208 

Jos arki täyttyy huolesta läheisen voinnista ja 
oma tulevaisuus pelottaa, on riski etsiä hel-
potusta alkoholista. Poikkeusolot haastavat 
monen arkea ja on syntynyt huolta alkoholin 
lisääntyneestä käytöstä. Alkoholin tilalle on kui-
tenkin syytä pohtia muita arkeen helpotusta 
tuovia keinoja. 

Päihteiden käyttöä voi tarkastella ilman, 
että on päihdeongelmaa. Erityisen tärkeää tar-
kastelu on silloin, kun elämässä on riskiteki-
jöitä päihteiden liikakäytölle tai hoivavastuuta. 
Omaishoitoperheissä päihteiden käyttö voi olla 
omaishoitajan, hoidettavan läheisen tai molem-
pien ongelma. Kohtuutta runsaampi päihteiden 
käyttö tuo aina haasteita omaishoitotilantee-
seen, lisää kuormitusta ja voi vaarantaa omais-
hoidon toteutumista. Asian tunnistaminen ja 
tunnustaminen on kuitenkin vaikeaa. Päihdeon-
gelmat omaishoitoperheissä ovat usein vaiet-
tuja ja näkymättömissä. Moni omaishoitaja on 
asian kanssa yksin ja voi näin kokea syyllisyyttä 
sekä häpeää. Päihdeongelmat koskettavat kai-
kenikäisiä omaishoitoperheitä. Omaishoitoper-
heet hyötyvät avusta ja tuesta. 

Saila Käsmä-Karjalainen Koillismaan 
Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä haluaa nostaa 
omaishoidon ja päihteet keskusteluun Koillis-
maan seudulla. Hän järjestää kaikille avoimen 
iltapäivätilaisuuden yhdessä Omaishoitajaliit-
to ry:n Kuppi nurin -hankkeen kanssa Teams 
-etäyhteydellä. Tervetulleita ovat kaikki 
omaishoitoa kohtaavat ammattilai-

set, yhdistystoimijat sekä kaikki asi-
asta kiinnostuneet. 

- Omaishoidon yhteydessä päihteistä puhu-
mista tulee lisätä, ja me haluamme tukea kaikkia 
omaishoitajia, sanoo Saila Käsmä-Karjalainen ja 
pyytää kaikkia kiinnostuneita osallistumaan ti-
laisuuteen to 14.5. klo 13-15.00. 

Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hankkees-
sa on tehty video, jossa Tuula Savolainen ker-
too tarinansa runsaasti alkoholia käyttäneen 
puolison omaishoitajana. Lisäksi tallenne sisäl-
tää paljon muuta materiaalia omaishoidosta ja 
päihteistä. Nämä löytyvät hankkeen nettisivuil-
ta ja ovat kaikkien vapaassa käytössä www.
omaishoitajat.fi/kuppi-nurin. 

Lisätiedot ja ilmoittaumiset tilaisuu-
teen: Saila Käsmä-Karjalainen, Koillismaan 
Omaishoitajat ja läheiset ry. p. 044 2301 439.

Christa Ahonen

Päihteistä kannattaa puhua 
omaishoidon yhteydessä     

PUDASJÄRVI-lehti

Aurinkoista 
Äitienpäivää

kaikille
Äideille!

Toivoo:

Tiedustelut: Tuomo/0440 822 130

-  Hyvin pyytäviä katiskoja.
-  Käsin, omalla 
 kylällä tehtyjä.
-  Kestäviä, 
 50 cm korkeita, 
 minkkiverkosta.

MyyTäväNä KATISKOJA 85€
Ahventa jos haluttaa, niin tällä niitä lähtee.
Katiskan ostajalle linnunpönttö kaupan päälle.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:  www.vkkmedia.fi
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Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

rAKENNUSPELTITyöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTUrvATUOTTEET

-IKKUNAT ja OvET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITyöT SEKä TArvIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

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

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

Oulunkaari ja alueen kunnat yhteisessä koronainfossa
Oulunkaari kutsui tiedotus-
välineet toiseen yhteiseen in-
fotilaisuuteen tiistaina 5.5., 
koskien vallitsevaa tilannet-
ta ja rajoitusten purkamisia.

Alueen yleistiedotuksis-
ta vastasivat kuntayhtymän 
johtaja Leena Pimperi-Koi-
visto sekä Oulunkaaren joh-
tava lääkäri, ylilääkäri Tuula 
Saukkonen.

Kuntien edustajina olivat 
paikalla Pudasjärven kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen, sekä kunnanjohtajat Iis-
tä, Simosta, Utajärveltä ja 
Vaalasta.

Pimperi-Koivisto totesi 
aloituspuheessaan, että edel-
lisen infotilaisuuden jälkeen 
perussanoma on samanlai-
nen ja tilanne on alueella 
rauhallinen. Iissä todettuja 
koronatapauksia on kirjattu 
yhdeksän kappaletta, muissa 
Oulunkaaren alueen kunnis-
sa lukemat ovat 0-4 tapaus-
ta. Maakunnallisesti katsoen 
Pohjois-Pohjanmaan tilanne 
on kaiken kaikkiaan erittäin 
rauhallinen. Lapin alueel-
la tilanne on hieman vilk-
kaampaa matkailun ja valta-
kunnan rajojen läheisyyden 
vuoksi.

Kaikkialla ollaan ja toi-
mitaan edelleen huolellisesti 
ohjeita noudattaen. Riskiryh-
miä suojellaan ja näitä rajoi-
tuksia puretaan viimeisinä. 
SOTE yksiköiden vierailura-
joitukset ovat edelleen voi-
massa.

Huolenaiheena kuitenkin 
on se, kuinka pystytään jär-
jestämään ikäihmisten yhte-
ydenpito omaisiin.

Infektiovastaanotto on 
järjestetty jokaiseen kuntaan. 
Testejä otetaan ja tartunta-
ketjuja jäljitetään. Koulutet-
tua henkilökuntaa näihin 
työtehtäviin on riittävästi ja 
osastohoitokapasiteettia pys-
tytään lisäämään. Toistaisek-
si siihen ei ole ollut tarvetta.

Ylilääkäri Tuula Sauk-
konen rauhoitteli tilannetta 
kertomalla, että toistaiseksi 
ei olla oltu epidemiavaihees-
sa, vaan kaikki todetut ovat 
olleet yksittäisiä tapauksia, 
joissa tartuntaketjut on pys-
tytty jäljittämään eikä Ou-
lunkaaren alueella ei ole 
ollut koronapotilaita osasto-
hoidossa.

Strategia on, että testaa-
misia lisätään. Pienissäkin 
oireissa otetaan koronanäy-

te ja tulos ilmoitetaan aina! 
Myös viikonloppuina on päi-
vystystä, jolloin positiivisen 
vastauksen tullessa esille, 
päästään ketjua jäljittämään 
välittömästi ja karanteenit 
päälle.

- Nyt, kun kriteerit ovat 
muuttuneet ja testaustarvik-
keita on enemmän, otetaan 
Iissä ja Pudasjärvellä noin 
5-10 näytettä päivässä. Pie-
nemmillä terveysasemilla 
testien määrä on päivittäin 
3-5, eli helposti Oulunkaaren 
alueella saadaan viikkotasol-
la noin 100 henkilöä testat-
tua, kertoi ylilääkäri Sauk-
konen.

Jokaisessa kunnassa on 
oma tartuntatautilääkäri ja 
lisäresursseja on saatu suun 
terveydenhuollon puolel-
ta lähinnä tulosten soittami-
siin ja altistuneiden kartoi-
tukseen.

Suojausasiassa ja näyt-
teidenottovälineiden suh-
teen on turvauduttu lähin-
nä omiin hankintoihin, sillä 
OYS:n varastot eivät riitä.

Saukkosen mukaan hy-
gieniatason nousemisen 
myötä kaikenlaiset infekti-
ot ovat selvästi vähentyneet 

ja sekä väestö että henkilös-
tö on pysynyt terveempänä.

- Huolestuttavaa tässä 
on se, että väestö pelkää lii-
kaa koronaa, eikä näin ol-
len uskalla tulla vastaanotol-
le. Korostan, että normaalille 
vastaanotolle on turvallista 
tulla, sillä koronaepäillyt ta-
paukset ohjataan eri sisään-
käynnin kautta terveysase-
man infektiovastaanotolle. 
Yleisesti ottaen vastaanot-
totiloissa istumapaikkoja on 
hajautettu, käsidesiä lisätty 
ja siivousta tehostettu.

Kaikille terveysasemille 
on turvallista tulla. Ja näin 
tulee toimia, että vakavat sai-
raudet eivät jäisi diagnosoi-
matta, rauhoitti Saukkonen.

Pudasjärven kaupungin-
johtaja Tomi Timonen ker-
toi, että meillä koronatilanne 
on hyvin rauhallinen.

- Yksi hoitohenkilökun-
nan sairastumistapaus on to-
dettu, mutta Oulunkaaren 
rivakan toiminnan ansiosta 
sekin saatiin kuriin ja ketju 
katkaistua välittömästi. Pu-
dasjärven kaupunki on pos-
tittanut jokaiseen talouteen 
tiedotteen koronasta ja ke-
vättulvasta, jonka ennuste-

taan nousevan vuoden 1982 
-tasolle. Kaupunki on otta-
nut myös käyttöön teksti-
viestipalvelun, joka toimii 
postinumeroalueella esimer-
kiksi tulva-asiassa, kertoi 
kaupunginjohtaja Timonen.

Viime viikolla on Pudas-
järven kaupunki yhteistyös-
sä Pudasjärven seurakunnan 
kanssa aloittanut soittokier-
roksen kaikille yli 80-vuo-
tiaille, joita paikkakunnalla 
asuu reippaat 700 henkilöä.

Matkailupitäjän kaupun-
ginjohtaja on huolissaan ra-
joitusten ja tiettyjen alojen 
alas ajon vuoksi pienyrittä-
jien pärjäämisestä, sillä mit-
kään tukirahat eivät tule 
täyttämään muodostunut-
ta kassavajetta. Positiivise-
na puolena vallitsevassa ti-
lanteessa Timonen näkee 
kiinteistövälityksen kasvun. 
Mökkikauppa on vilkastu-
nut ja kotimaan matkailun 
suosio tulee todennäköisesti 
nousemaan.

Rajoituksissa Timonen 
odottaa valtakunnallisia täs-
mennyksiä, jolloin myös 
kuntakohtaisesti pysytään 
samoilla linjoilla. Pudasjär-
ven kaupunki joutunut myös 

lomauttamaan parikymmen-
tä henkilöä, mutta rajoi-
tusten purkamisen ansios-
ta nämä tullaan kutsumaan 
takaisin töihin touko-kesä-
kuun aikana.

Koulut avaavat ovensa 
14.5. ja Pudasjärvellä kaik-
ki koulut palaavat yhtä ai-
kaa lähiopetukseen lukuun 
ottamatta lukiolaisia, joit-
ten opinnot jatkuvat lop-
pukevään ajan etänä. Näin 
saadaan lukion puolelta li-
sätiloja perusopetukseen ja 
voidaan noudattaa turvavä-
lejä sekä pienryhmiä. Kul-
jetusten kannalta Pudasjär-
vellä ei ole mahdollisuuksia 
vuorokouluun. Tähän asiaa 
odotetaan tarkennuksia mi-
nisteriöltä.

Kaikkien kuntien tiedot-
teiden yhteenvetona voidaan 
todeta, että tilanne on rau-
hallinen ja rajoitusten pur-
kutoimenpiteisiin ryhdytään 
annettujen ohjeitten mukai-
sesti. 

Pudasjärven tartuntatauti-
lääkärinä toimii apulaisylilää-
käri Aleksi Harju.

Terttu Salmi
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HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY VUOTTA
58

1962
2020

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 11-17, la suljettu. www.huonekaluliikeheikkila.fi

Huonekalujen kasaus- ja 
kuljetuspalvelu veloituksetta!

Kesä-
Kalusteet 

ovat saapuneet

Tarjoamme yksityisiä palveluaikoja 
aukioloaikojen ulkopuolella arkisin 
klo 9-11 ja lauantaisin klo 10-14.

Voit sopia aikasi p. 044 767 7701.

SUUNNITELTU
kotiisi

alias 
moduulisohva
valittavissa
- kokoonpano: divaani-, kulma- tai 

suora sohva myös tuoli
- mitta ja tyynyjen määrä
- käsinoja: kaareva, suora tai 

muoto
- verhoilu: nahka tai kangas, useita 

vaihtoehtoja
- istuinpehmuste: kimmoisa tai 

jämäkkä
- selkätyynyn pehmuste: pehmeä 

tai ryhdikäs
- jalat: korkeus, malli ja väri

Knox
nojatuoli, sohva ja kulmasohva
- istuintyynyt: kiintoverhoiltu, 
 muotoonvalettu kylmävaahto, takuu 10 vuotta
- runkotakuu 20 vuotta
- jalat valittavissa koivu tai kromi

-20%ovh. -20%ovh.

sensus 
moottorisänky 
180 cm
sis. 2 kpl 90x200cm moottorisänkyjä, muo-
toutuvat 10 cm Visco-petauspatjat, jalkasarjat, 
langattomat kaukosäätimet ja kaukosäädintas-
kut. Patja on käännettävä, toinen puoli hard ja 
toinen medium. Viscoelastinen muhkea 10 cm 
erikoispetauspatja muotoutuu kehon lämmön 
ja painon vaikutuksesta ja antaa näin parhaan 
tuen ilman pintapaineen tunnetta.

1995€

pegasus 
moottorisänky
90x200cm
-  7-vyöhykkeinen  pussijousisto myötäilee kehoa 

vähentäen pintapainetta, valittavissa jousiston  
jäykkyys normaali tai jämäkkä.

-  integroitu kääntöpatja
-  langaton kaukosäädin + kaukosäädintasku
-   sijauspatja ja jalkasarja,, useita vaihtoja
-   Laadukas verhoilu viimeistelee kokonaisuuden. 

väri valittavissa.

ovh. 1670€ 1190€
aava runkosänky
5-vyöhykkeinen pussijousisto, jäykkyys hard, sisältää 8 cm 
profiloidun sijauspatja ja jalat. 10v joustin- ja runkotakuu.

180 cm 

749€  
(912€)

160 cm            

689€  
(862€)

140 cm 

525€  
(622€)

120 cm 

459€  
(459€)

90 cm

385€  
(456€)

80 cm 

369€ 
(431€)

Ida monitoimipöytä
-  134x44cm
-  kansi valkoinen tai hopeajalava
-  laatikoissa push-open mekanismi

ovh. 310€ 220€

vera työtuoli
Korkeussäädettävät käsinojat, 
ristiseläntuen säätö, 
keinumekanismi, 
kaasujousi ylös,alas

ovh. 179€

149€
RIIppuKeInut sisältää pehmusteet ja jalustan

suvituuli

199€

omppu

289€

suvi keinutuoli

149€

suvi

299€

KotItoImIstoon:

ovh. 688€

eimi keinutuoli

600€

valkoinen, koivu, 
musta, ruskea, 
pyökki

verhoTangoT 
rullaverhoT 

sälekaihTimeT
markiisiT 
varaosaT

viiDen TähDen

mattohuolto
mattopesulan palvelupiste

ovh. 2995€

ALKAEN
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uudistamme myymälän tuotevalikoimaa

paljon tuotteita poistohinnon!

PUDASJÄRVI Pietarilantie 48 | ma–pe 9–19, la 9–18, su 11–18
Tarjoukset voimassa torstaista keskiviikkoon 7.– 13.5.2020 ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.

RUUKKURUUSU
12 cm ruukussa.

599

SUN
KONETISKI-
TABLETTI ALL 
IN ONE LEMON  
90 kpl/pkt
(0,09/kpl)
Norm. 12,89

TOK GARDEN
PUUTARHAMULTA 40 l
(0,06/l)
Kalkittu ja perus-lannoitettu, 
laadukas yleismulta, joka 
sopii useimmille kasveille.
Yksittäin 3,49/säkki

1000
4 säkkiä

1295

Upean 
kokoinen!

TERASSIHORTENSIA
23 cm ruukussa.

Norm. 14,95

FUTURE TT SPORT
TRAMPOLIINI 
Ø 396 cm + 
TURVAVERKKO
Trampoliinin vahva 
PVC-matto kiinnittyy 
runkoon 80 jousella. 
Maton reunaa kiertää 
polyeteenipehmuste. 
Teräsrunko 
on galvanoitu 
ruostumisen 
estämiseksi. 
Mukana 180 cm 
korkea turvaverkko, 
joka kiinnitetään  
pehmustettujen 
tolppien avulla. TÜV/
GS-hyväksytty.
Norm. 299,00 210

-29  %

800
-37 %

FRISKIES
KOIRAN-
RUOKA 15 kg
(1,13/kg)
Adult naudanliha.
Norm. 17,95

1690

-50 %
LOPUT

AUTON VARAOSAT

Tule tekemään

löytöjä!
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Hyödynnä ennakkoedut!

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

Ennakkoedut voimassa 31.5.2020 saakka, tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

ajoleikkureille toimitus kasattuna ja 
koekäytettynä  veloituksetta  Pudasjärven 

alueelle! käyttöoPastus toimituksen 
yHteydessä!

toimitusaika asiakkaan toiveiden mukaan.

automowerin ostaja kysy asennusta! 
asennuksen  kulut ovat 

kotitalousväHennyskelPoisia!

ajoleikkurin ostajalle 
ensimmäinen Huolto + auton Pesu 

ja vaHaus kauPan Päälle!

kysy erittäin moniPuolisista 
raHoitus maHdollisuuksistamme! 

esim. 6 kk korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa! tai joPa 120 kk  maksuaikaa!

Combi 3 EL LEikkuuLaitE
●  STIGA 7750 moottori
● 452 cm3 / 9,3 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeuden 

säätö

● Leikkuuleveys  100 cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus
● Vapaasti pyörivät terät

PaRk 340 PW + 100Cm 

●  Stiga ST550 Twin moottori
● 586 cm3 / 11,9 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeu-

densäätö

● Leikkuuleveys 100 cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus
● Vapaasti pyörivät terät

PaRk 340 PWX + 

●  4WD
● Stiga ST550 Twin moottori
● 2 sylinteriä
● 586 cm3 / 11,9 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeuden-

säätö
● Leikkuuleveys 100 cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus

EStatE 3098 H
●  Briggs & Stratton PowerBuild 

4165 AVS moottori
● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys 98 cm
● Leikkuumenetelmä keräävä / 

multiclip
● Keruusäiliön tilavuus 240 

litraa
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”
● Mukana vakiona  akkulaturi, 

vetokoukkusarja ja mul-
ticlip-laite

toRNaDo 3098 H 
●  Briggs & Stratton Power Build 

4165 AVS moottori
●  500 cm3 / 9 kW
●  Hydrostaattinen voimansiirto
●  Laikkuuleveys 98 cm
●  Leikkuumenetelmä sivulleheit-

tävä / multiclip

● Leikkuulaitten pesuliittimet
●  Pyörät edessä 15” takana 18”
●  Mukana vakiona vetokoukku, 

akkulaturi ja multiclip-laite

●  Briggs & Stratton Intek 7200 
Twin moottori

● 2-sylinterinen
● 656 cm3 / 9,9 kW
● Painevoideltu moottori
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Takarunko - ohjaus

● Leikkuuleveys 94 cm
● Automaattinen leikkuuterien 

kytkentä 
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus

R 216t aWD + 
● Briggs & Stratton painevoi-

deltu V2 moottori
● 656 cm3 / 9,7kW
●  Hydrostaattinen voimansiirto
●  AWD nelipyöräveto
●  Takarunko ohjaus

●  Automaattinen 
 leikkuuterien kytkentä
● Leikkuuleveys 103 cm

●  Husqvarna painevoideltu moottori
●  452 cm3

●  Hydrostaattinen voimansiirto
●  Leikkuuleveys 97 cm

●  Hiljainen
● Automaattinen lataus
●  Maksimileikkuuala 3000 m3

●  Leikkuuleveys 28 cm
●  Leikkuukorkeus 20 – 60 mm

●  Hiljainen
● Automaattinen lataus
● Sääajastin
● Varashälyytin
● Leikkuuleveys 24 cm

● Maksimi leikkuuala 2200 m3

● Leikkuujärjestelmä 3 matto-
veitsimäistä nivellettyä terää

PaRk 220 + 95 Combi 

● Briggs & Stratton PowerBuild 
3130 AVS moottori

● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeuden 

säätö

● Leikkuuleveys 95 cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus

R  213 C + Combi 94 

● Briggs & Stratton Power Build
● 344 cm3 /  6,6 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Takarunko-ohjaus
● Leikkuuleveys 85 cm

● Automaattinen leikkuuterien 
kytkentä

● Leikkuuleveys 94 cm

●  Hiljainen
●  Automaatinen lataus
●  Maksimileikkuuala  2000 m3

●  Leikkuuleveys 25 cm

PaRk 120 + 85 Combi 

● Stiga 7250 moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Leikkuuleveys 85 cm

● Leikkuumenetelmä multiclip / 
taaksepuhallus

PaRk 416 P + 100Cm

3690€

Combi 3 EL QF LEikkuuLaitE

3990€

100 Cm Combi 3 EL QF 
LEikkuuLaitE 

5490€

EL QF LEikkuuLaitE  

2990€

LEikkuuLaitE 

2690€

2745€

2095€

toRNaDo 2098
●  Stiga 7250 moottori
● 352 cm3 / 6,5 kW
● Vaihteet 5 + 1
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuumenetelmä sivulle 

heittävä / multiclip

● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”
● Mukana vakiona  akkulaturi ja 

multiclip-laite

1595€

R 214 tC + 
Combi 94 LEikkuuLaitE  

3790€

Cm LEikkuuLaitE 

3299€

Combi 103 LEikkuuLaitE

tS 138L 

5798€

1799€

Rmi 632

1899€
automoWER 420 

RobottiRuoHoNLEikkuRi

2499€

autoCLiP 230 S

1790€

kysy myös vaiHtotarjousta!

●  Moottori ALPINA ST 550 
TWIN

●  586 cm3 / 10,4 kW
●  Hydrostaattinen voimansiirto
●  Leikkuuleveys 98 cm
●  Leikkuumenetelmä keräävä

●  keruusäiliön tilavuus 240 
litraa

●  Lisävarusteena saatavana 
multicliplisälaite ja vetokouk-
ku

at4 98 HWa St 550 tWiN

2490€

●  Moottori ALPINA ST 450
●  432 cm3 / 7,5 kW
●  Hydrostaattinen voimansiirto
●  Leikkuuleveys 98cm
●  Lisävarusteena  saatavana  

multicliplisälaite ja vetokouk-
ku

at3 98 Ha St 450

1590€


