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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
ensimmäiset 

hirsikerrostalot s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 14.5.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14

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

www.pudasjarvenapteekki.fi

Tervetuloa!

SuoSiTTELEMME 
riSKiryhMäLäiSiLLE 

asiointia keskipäivän (klo 12-15) 
hiljaisina tunteina ja välttämään 
näin apteekkikäyntiä aamun ja 

illansuun ruuhkien aikana.

NUORISOTOIMEN 

KESÄ 2020
pudasjarvi.fi/kesa2020

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

www.pesiolanpuutarha.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Tervetuloa Puutarhaviikoille 
Pesiölän Puutarhalle 18.-23.5.
Nykytilanteen vuoksi perinteisten puutarhapäivien sijaan järjestämme 
viikolla 21 (18.-23.5.) Puutarhaviikot! Viikon ajan puutarhapäivien tapaisia 
juttuja: mm. tarjouksia, arvontaa ja lapsille kukan istuttamista. 

Lisäksi uusi yllätystarjous joka viikonpäivä! 
Seuraa somea ja nettisivuja.

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

Joka 
päivä: 

OrvOkit
12 kpl        24 kpl 12 € 20 €

(Norm. 1 kpl / 1,30)

kekkiLä 
Puutarha-
muLta 50 l 
(Norm. 1 sk / 5 €)

16,50 €
kaikki kekkiLän 
LannOitteet -15 %

kaupan päälle puutarhakäsineet!

tarjoukset voimassa 
18.-23.5.

/ 5 sk

info@syoterp.fi  
Puh. 040 175 4008

KATTOREMONTIT
huovasta ja pellistä
kotimaisilla huipputuotteilla
Yhteistyössä

www.syoterp.fi

Syötteen 
Rakennuspalvelu Oy

Kevät etunaPIIPUN PELLITYSKAUPAN PÄÄLLE!

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!

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

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

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

PUUTARHAPORTTI 
LUONNONRUSKEA
Suomessa kotimaisesta tiheä-
syisestä männystä valmistettu 
tukeva ja säänvaihteluja kestävä 
puutarhaportti sopii kulkuväylien 
näyttäväksi koristeeksi. 

4995-.

AKKUAJOLEIKKURI RYOBI RM480E 48 V 
100AH LEIKKUULEVEYS 96 CM 

89-.
Ajotuntumaltaan loistava akkuajoleikkuri 
96 cm leikkuuleveydellä. 48 V (100Ah) 
akku antaa 2,5 tunnin käyntiajan, jolla 
leikkaa jopa 10 000 m² nurmikon yhdellä 
latauksella. Latausaika noin 15 tuntia.

UUTUUS!

KEVÄT PIHALLE!

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

Tervetuloa Puutarhan Kesään! 

Kestävä ORVOKKI 
10,-/12 kpl   
15,-/20 kpl

Mullat, 
lannoitteet, 

kalkit, kasvin-
suojeluaineet ja 
muut tarvikkeet! OMENAPUUT ja 

PENSAAT!

MYYDÄÄN 7000 kg:n erä 
siemen- ja ruokaperunaa. 

Kymmeniä lajikkeita!
Perjantaina 15.5. 

Pudasjärven tori klo  8-9, 
Taivalkosken tori klo 10-11 ja 

Kuusamon tori klo 12-13.
Puh. 040 565 3845
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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

Olipa kerran Jumalaan hartaasti uskova 
mies. Hän rukoili ja luki Raamattua päivit-
täin. Hän kävi säännöllisesti kirkossa juma-
lanpalveluksissa ja hartaushetkissä. Eräänä 
päivänä alkoi sataa rankasti vettä. Uutisissa 
kerrottiin, että sadetta tulee päiväkausia ja 
veden korkeus nousee vesistöissä todella 
nopeasti. Jumalaan hartaasti uskova mies 
säikähti. Hänen kotinsa oli vaarassa jäädä 
veden alle. Hän itse oli myös vaarassa.

Sade yltyi. Vettä tuli taivaan täydeltä. 
Läheisen joen pinta alkoi nousta kovaa 
vauhtia. Mies päätti rukoilla. ”Jumala, pe-
lasta minut tästä tulvasta. Aamen.” Mies jäi 
odottamaan vastausta.

Vettä satoi ja satoi. Joen pinta lähestyi 
miehen taloa. Hänen pihalleen ajoi palo-
kunta. ”Hei, mies! Kerää tärkeimmät tavarasi 
ja tule meidän kyytiimme. Tulva nousee todel-
la nopeasti. Olet hengenvaarassa.” Mies vas-
tasi: ”Ei minulla ole mitään hätää. Kyllä Ju-
mala minut pelastaa.” Mies jäi kotiinsa, eikä 
lähtenyt palokunnan kyytiin. Illalla hän pol-
vistui sänkynsä viereen ja rukoili täydellä 
sydämellään, että Jumala pelastaisi hänet.

Vettä satoi yhä kovemmin. Veden pin-
ta nousi jo miehen kotitalon portaille ja 
oven kynnykselle. Pihapiiriin ajoi pelastus-
vene, josta huudeltiin: ”Tule kyytiin heti. Sa-
teet jatkuvat ja talosi jää pian veden alle.” 

Mies vastasi: ”Ei minulla ole hätää. Jumala 
pelastaa minut.” Pelastusvene lähti. Miestä 
kuitenkin hieman pelotti. Hän alkoi epäil-
lä. Mies rukoili kovemmin ja hartaammin 
kuin koskaan ennen: ”Jumala, pelasta minut 
täältä. Aamen.”

Vesi nousi yhä korkeammalle. Mies 
joutui nousemaan kotitalonsa katolle. Vet-
tä satoi yhä rankasti. Hän rukoili niin, että 
kyyneleet valuivat silmäkulmista: ”Jumala 
pelasta minut. Olen joka päivä rukoilut ja 
lukenut Raamattua. Olen käynyt säännöl-
lisesti kirkossa. Minä uskon sinuun koko 
sydämeni pohjasta. Jumala, pelasta minut. 
Aamen.”

Vesi nousi katon harjalle. Jostain kau-
kaisuudesta kuului pelastushelikopterin 
ääntä. Pian kopteri oli miehen yläpuolella. 
”Nouse tikkaita pitkin ylös helikopteriin tur-
vaan! Vesi nousee ja sinä hukut!”, huudettiin 
helikopterista. Mies huusi takaisin: ”Ei mi-
nulla ole mitään hätää. Rukoilin juuri, että 
Jumala pelastaa minut!” Eikä mies nous-
sut kyytiin, vaikka häntä kuinka houkutel-
tiin kyytiin.

Vettä satoi ja satoi. Vesi nousi ja mies 
hukkui.

Taivaan portilla miestä oli vastassa Pie-
tari. Mies oli hyvin vihainen ja vaati pääs-
tä heti Jumalan luo. Hänellä olisi Jumalalle 

hieman asiaa. Pietari ohjasi miehen Juma-
lan luo. ”Miksi sinä Jumala, et minua pelasta-
nut!? Minä uskoin sinuun, luin päivittäin Raa-
mattua ja rukoilin joka päivä. Kävin kirkossa 
ja elin muutoinkin kymmenen käskyn mu-
kaan niin tunnollisesti kuin mahdollista. Silti 
sinä hylkäsit minut, etkä vastannut rukouksii-
ni. Minä hukuin ja kuolin.”

Jumala katsoi miestä vähän ihmetellen 
ja harmissaankin. ”Minä kyllä kuulin sinun 
rukouksesi. Ensin minä lähetin sinun luoksesi 
palokunnan, sitten pelastusveneen ja lopuksi 
pelastushelikopterin.”

Niinpä. Tällaisia me ihmiset olemme. 
En tiedä mitä tarinan mies odotti. Ken-
ties suurta enkelijoukkoa pelastajakseen. 
Jumala vastaa meidän rukouksiin joskus 
hyvin käytännöllisellä ja arkisellakin taval-
la. En tiedä kenen kirjoittama tai kertoma 
tämä tarina on alun perin. Kuulin tarinan 
parikymmentä vuotta sitten. Tarina on jää-
nyt itselleni mieleen jostain syystä hyvin. 
Rukoillaan ja luotetaan Jumalaan. Jumala 
vastaa rukouksiimme.

Marko Väyrynen
nuorisotyönohjaaja
Pudasjärven 
seurakunta

Hartaasti Rukoileva Mies

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 17.5. kello 10, Timo Liikanen, 
Keijo Piirainen, Jukka Jaakkola. Kaatuneitten muistopäivä, 
jumalanpalveluksesta lähetetään seppeleet Riekinkankaan 
ja Sarakylän sankarimuistomerkeille.
Sanajumalanpalvelus to 21.5. kello 10, toimittaa Timo Lii-
kanen, saarnaa Oskari Holmström, kanttorina Jukka Jaak-
kola.
Sanajumalanpalvelus su 24.5. kello 10, Eva-Maria Musto-
nen, Jukka Jaakkola.
Toivevirsien ilta nettilähetyksenä to 14.5. kello 19, virsi-
toiveita voi lähettää puhelimen tai sähköpostin kautta, Juk-
ka 040 480 3025 tai jukka.jaakkola@evl.fi, Keijo 040 521 
6769 tai keijo.piirainen@evl.fi.
Hautausmaan siivoustalkoot ti 19.5. ja ti 26.5. kello 12-
18, talkooväelle tarjolla nuotiomakkarat ja pullakahvit. Ha-
ravat ja käsineet mukaan.
Hautausmaan siivoustalkoot Sarakylän hautausmaalla ke 
27.5. klo 15-18, hartaus Timo Liikanen. Talkooväelle tarjol-
la nuotiomakkarat ja pullakahvit. Haravat ja käsineet mu-
kaan.
Riekinkankaan hautausmaan nuorten kesätyöpaikko-
jen arvonta on suoritettu,  valituksi tulleet ovat saaneet 
tiedon kirjeitse. 
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
Diakoniatyö: Yhteydenotot keskusteluihin ja avustusasioi-
hin liittyen puhelimitse 0400 866 480/Eeva Leinonen tai 
040 175 8597/Helena Koivukangas.
Haudattu: Helvi Maria Stenius 96 v, Helmi Maria Moilanen  
89 v, Seppo Juhani Stenius  78 v, Pirjo Helena Kouva 64 
v, Tomi Sakari Illikainen 40 v,  Tarja Tuulikki Lantto 37 v.

Pudasjärven lukiosta kevääl-
lä 2020 valmistui 33 ylioppi-
lasta.

Ekdahl Aapo, Erkkilä Vili, 
Ervasti Nuutti, Ervasti Sara, 
Haataja Elice, Harju Elina, 
Ikonen Neea, Isomursu Art-
tu, Jokikokko Sakari, Junna 
Miro, Kaijala Minja, Koivu-
luoma Emilia, Kokko Ilmari, 
Leppänen Erika (kaksoistut-
kinto), Linnanmäki Jeremi-
as, Liukko Ella-Mari, Lumme 
Juho, Malinen Topias, Matti-
nen Maria, Niva Heidi, Oja-
la Siiri, Parviainen Nea, Pe-
sonen Johanna, Pikkuaho 
Emmi, Purola Pinja, Pätsi 
Essi, Räisänen Jere, Sainsa-
lo Roosa, Sarajärvi Anniina, 
Tauriainen Veera, Tyni Met-
te, Vääräniemi Jarno, Ylikoski 
Riina (kaksoistutkinto).

Sotkamon lukio urheilu-
linja Sami Kallo.

Pudasjärvi-lehti

33 
ylioppilasta 
Pudasjärven 

lukiosta

Diakoniatyön erityisenä teh-
tävänä on poikkeusaika-
nakin tukea ja auttaa suu-
rimmassa hädässä olevia. 
Tämä diakonian perusoh-
je tulee kirkkojärjestykses-
tä. Koronavirustilanne on 
haastanut diakoniatyötä ar-
vioimaan ja muuttamaan 
toimintaansa myös täällä 
Pudasjärvellä. Olemme uu-
distaneet toimintatapojam-
me, jotta erityisesti heikom-
massa asemassa olevien 
terveys-, hyvinvointi- sekä 
hengelliset tarpeet voidaan 
turvata. 

Poikkeustilanne on haas-
tanut meitä tiiviimpään 
yhteistyöhön – ei ainoas-
taan seurakunnan sisäises-
ti, vaan myös verkostoitu-
malla muiden toimijoiden 
kanssa. Tämä on edellyttä-
nyt aktiivista yhteydenpi-
toa ja työnjakoa tilanteiden 
muuttuessa. Olemme pääs-

seet kokeilemaan ja opettele-
maan uusia tapoja olla välit-
tävä seurakunta.   

Enemmän  
yhteydenottoja 
Noudatamme Suomen hal-
lituksen ohjeistusta ja väl-
tämme työssämme kaikkia 
fyysisiä kontakteja.  Tämän 
vuoksi pidämme yhteyt-
tä seurakuntalaisiin pääasi-
assa puhelimitse. Sekä kes-
kustelun että taloudellisen 
avun tarve ovat tänä poikke-
usaikana lisääntyneet tavan-
omaisesta. Diakoniatyön-
tekijöille voi kuka tahansa 
soittaa kaivatessaan ulko-
puolista kuuntelijaa ja luot-
tamuksellista keskustelua 
missä tahansa elämänasiois-
sa.   

Yhteistyö eri ammattilais-
ten kanssa on tullut tärkeäk-
si tavaksi järjestää asiakkaal-
le paras mahdollinen apu. 

Diakoniatyö muuttuvassa ajassa
Viime viikon Pudasjärvi-lehdessä oli seurakunnan 

tiedotusliitteessä diakoniatyön jutussa 
epätarkkuutta toimituksessa tapahtuneen 

inhimillisen erehdyksen vuoksi. Julkaisemme jutun 
uudelleen sellaisena, kuin se oli tarkoitettu viime 

viikon lehdessäkin.

Yhteistyössä avuntarjoami-
nen on ollut hedelmällistä. 
Varmistamme asiakkaalta 
luvan ennen yhteydenotto-
amme muihin ammattihen-
kilöihin. Moniammatilli-
sessa yhteistyössä olemme 
kartoittaneet mm. EU-ruo-
ka-avun tarvetta, ja tällä ta-
voin mahdollistaneet ruo-
ka-avun mahdollisimman 
monelle.  

Pudasjärven sivukyli-
en diakonian yhdyshenki-
löt ja muut vapaaehtoiset 
toimivat tärkeässä tehtäväs-
sä. Nämä diakoniatyön lä-
himmäiset ovat yhteydessä 
omiin lähimmäisystäviin-
sä puhelimen välityksellä. 
Olemme pyytäneet yhdys-
henkilöitä myös selvittä-
mään omien kyläläistensä 
avuntarpeen kauppa-asioi-
den hoitamiseksi. Kylän dia-
konian yhdyshenkilöt ovat 
olleet yhteydessä diakonia-
työntekijään myös muissa 
huolenaiheissa.   

Soittorinki  
– yhteistyötä  
kaupungin kanssa 
Pudasjärven seurakunta ja 

kaupunki haluavat pitää 
huolta kuntalaisista ja ky-
sellä heidän kuulumisiaan. 
Diakonia- ja muiden seu-
rakunnan sekä kaupungin 
työntekijöiden yhteistyönä 
olemme organisoineet pu-
helinsoittoringin, jossa otim-
me yhteyttä tänä vuonna 
80-vuotta täyttäneisiin ja sitä 
vanhempiin pudasjärveläi-
siin. Keskustelut ovat olleet 
miellyttäviä ja ihmiset ovat 
suhtautuneet huolenpitoon 
myönteisesti.  Jonkin verran 
tuli ilmi myös yksinäisyyt-
tä sekä kuuntelijan tarvetta. 
Moni toivoi uudelleen yh-
teydenottoa. 

Seurakunta ja  
SPR kouluttaa  
vapaaehtoisia  
puhelinystäviä 
Diakoniatyön haasteena on 
saada vapaaehtoisia puhe-
linystäviä ikäihmisille, jot-
ka kokevat yksinäisyyttä ja 
kaipaavat keskusteluseu-
raa näinä poikkeusaikoina. 
Koulutamme ja toteutamme 
puhelinystävätoimintaa yh-
dessä Suomen Punaisen Ris-
tin (SPR) kanssa. Tarjoam-

me tukea ja välineitä tähän 
tehtävään sekä koulutuk-
sen ohjattuna verkkokoulu-
tuksena. Mikäli taustallasi 
on jo aikaisemmin suoritet-
tu ystävä- tai lähimmäispal-
velukoulutus, kevyempi oh-
jeistus riittää. Useat ihmiset 
ovat toivoneet puhelinystä-
vää, joten rohkaisemme har-
kitsemaan tätä tärkeää va-
paaehtoistoimintaa.  

Lisätietoja: Eeva Leino-
nen, Pudasjärven seurakun-
ta, 0400 866 480, eeva.leino-
nen@evl.fi  

Arja Panuma, SPR, 
arja2570@gmail.com 

 
Diakoniatyöntekijät 
Eeva Leinonen,  
Helena Koivukangas 

Yhteisvastuun lipaskeräys-
päivänä 28.2. keräämässä 
Kaarlo Klemetti ja Eeva Lei-
nonen. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Grillikausi
on täällä

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

TARJOUKSET VOIMASSA to-SU 14.-17.5. ELLEI TOISIN MAINITA

-24-31%
Plussa-kortilla150

kpl

Ilman korttia 1,99-2,19 kpl (13,01-23,55/kg)

DAIM, MARAbOU, JäTTIS JA ISO S

jäätelötUUtit
93-153 g (9,80-16,13/kg)  
ei MUUMi

499
kiMppU

VärililjakiMppU
4 okSaa, Hollanti

099
kg795

kg

VarHaiSkaali
Unkari

SNELLMAN

MaatiaiSpoSSUn  
SiSäfileet
MarinoitU n. 850 g tai  
natUrel n. 600 g

ViHreä parSa
500 g (5,98/kg) Unkari

299
nippU

kaSVoMaSki
SUojaUSlUokka ffp1

995

8995

5
kpl

50
kpl

5 kpl pkt/ 1,99/kpl

50 kpl / 1,79/kpl

tarjoaMMe kaUppaMMe riSkiryHMään 
kUUlUVille aSiakkailleMMe 

aSiointiMaHdolliSUUden ennen kaUpan 
norMaalia aVaUSajankoHtaa.

MaHdolliStaMMe riSkiryHMään 
kUUlUVille aSioinnin 

pe 15.5. klo 7-8, Ma 18.5. klo 7-8,
ke 20.5. klo 7-8

toiVoMMe, että riSkiryHMiin kUUlUMattoMat 
aSiakkaat aSioiSiVat MUina ajankoHtina. 

1195
kg

KALATUKKU E ERIKSSON

tUore loHifilee
C-leikattU, norja
rajoitUS 2 fileetä/taloUS
irto tai pakattU kaUpan  
ValikoiMan MUkaan

Voimassa TO-LA 14.-16.5.

erä rUodoton

-25%
Plussa-kortilla1.-pkt

Ilman korttia 1,35 pkt

INgMAN

VaniljakerMajäätelö
1 l, ei laktooSiton 
rajoitUS 3 pkt/taloUS

Kesäkukkia terassille ja maljakkoon

990
kpl

teraSSiMarketta
19 CM, Hollanti

519

Asiakkaamme 
toiveesta!

UUTUUS! ATRIA HIILLOS 
MakkarakaSSi 
1 kg (5,19/kg)

kpl

Mika Rytky Kontiotuote Oy:n 
toimitusjohtajaksi
Kontiotuote Oy:n hallitus 
on nimittänyt Kontiotuote 
Oy:n toimitusjohtajaksi DI 
Mika Rytkyn. Hän on aloitta-
nut tehtävässä osa-aikaises-
ti 14.4.2020 samalla päättäen 
oman yrityksensä M-Advice 
Oy:n asiakastoimeksiantoja. 
Kokoaikaisesti Rytky aloit-
taa tehtävässä viimeistään 
1.6.2020.

Rytky siirtyy Kontiotuote 
Oy:n palvelukseen ylemmän 
johdon konsultointitehtävis-
tä Lontoosta. Aiemmin Ryt-
ky on työskennellyt muun 
muassa PRT-Forest Oy:n ja 
Nordic Tank Oy:n konser-
ninjohtajana, PKC Group 
Oyj:n varatoimitusjohtajana 
sekä yli kahdenkymmenen 
yrityksen hallituksen pu-
heenjohtajana tai jäsenenä.

-Mika Rytkyn vahva ko-
kemus useiden yritysten 
vaativista johtotehtävistä ja 
toimiminen myös konsernin-
johtajana PRT-Forest Oy:ssä, 
johon maailman suurin hir-
sitalovalmistaja Kontiotuo-
te Oy:kin kuuluu, antavat 
hänelle erinomaiset valmi-
udet tehtävään. Tunnemme 
Mika Rytkyn entuudestaan 

ja tiedämme hänet taitavak-
si ja monipuoliseksi johta-
jaksi. Olemme vakuuttunei-
ta, että Mika pystyy viemään 
Kontion entistä parempaan 
menestykseen, sanoo Konti-
otuote Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Tero Ylinenpää.

-Kontiotuote Oy elää 
haasteellista aikaa ja yhtiö 
tarvitsee selkeän käänteen ja 
uudenlaisen toimintamallin. 
Toisaalta yhtiössä on myös 
paljon vahvaa osaamista ja 
kokemusta, joiden varaan 
tulevaisuutta on hyvä raken-

taa. Lähden innostuneena 
uudistamaan Kontiota yh-
dessä henkilöstön, asiakkai-
den ja kumppaniemme kans-
sa, linjaa uusi toimitusjohtaja 
Mika Rytky.

Pudasjärvi-lehti

Alkuvuodesta Kontiotuotteen toimitusjohtajan tehtävistä eronnut Keijo Anttila (ei ole il-
moittanut syytä) ja uusi toimitusjohtaja Mika Rytky (silloinen PRT-Forest konsernin toimi-
tusjohtaja) avustamassa nauhan leikkaamisessa pääministeri Juha Sipilää Kontion uuden 
tuotantolinjastohallin vihkiäisissä viime vuoden tammikuussa. Kuva Pudasjärvi-lehden ar-
kisto.

Tulvakuva Rajamaanrannasta vuonna 2015. Nyt ennuste-
taan myös Iijoen tulvivan tavallista enemmän. Kuva Heino 
Ruuskanen.  

Oulun pohjoispuolisilla ve-
sistöalueilla lunta on huo-
mattavasti keskimääräistä 
enemmän. Suuren lumimää-
rän vuoksi tulva Iijoella tu-
lee olemaan todennäköisesti 
keskimääräistä suurempi ja 
pari viikkoa tavallista myö-
hemmin. Lumen sulami-
nen on vasta alussa ja tulva-
huippu ajoittuu ennusteen 
mukaan toukokuun lop-
puun. Iijoella on mahdolli-
suus ennätystulvaan, mikä-
li sää lämpenee nopeasti ja/
tai tulee runsaita vesisatei-
ta. Tulvavaara koskee myös 

sivujokia ja muita vesistöjä. 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus kehottaakin tulva-
riskialueilla varautumaan 
tavanomaista suurempiin 
tulviin mm. varautumalla 
omatoimiseen kiinteistöjen 
suojaamiseen ja poistamal-
la tulvavaara-alueilta irtota-
varat.

Kiiminkijoella tulvahuip-
pu saavutettaneen 15. tou-
kokuuta mennessä, tulva-
huippu on suuruudeltaan 
keskimääräinen.

Pudasjärvi-lehti

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa 
tulvatilanteesta yhteistyössä Tulvakeskuksen 

kanssa.

ELY-keskus kehottaa 
varautumaan tavanomaista 
suurempiin tulviin Iijoella
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Rakennusliike Lapti Oy ja 
Pudasjärven Vuokratalot Oy 
ovat allekirjoittaneet urak-
kasopimuksen Pudasjärven 
keskustaan rakennettavas-
ta kahdesta hirsikerrostalos-
ta. Rakennukset ovat 4-ker-
roksisia, hirsivaippaisia 
kerrostaloja, joihin tulee yh-
teensä 53 asuntoa ja liiketi-
loja. Hirsikerrostalot nouse-
vat Pudasjärven keskustaan, 
kaupungintalon viereisel-
le tontille. Rakennustyöt 
käynnistyivät huhtikuun lo-
pulla maanrakennustöil-
lä. Kohteen hirret toimit-
taa Kontiotuote Oy. Talot 
valmistuvat syksyllä 2021. 
Hankkeen arvo on noin 9,5 
miljoonaa euroa. 

Pudasjärven keskustaan 
Kauppatietä ja Oikopol-
kua rajaaville tonteille tu-
lee kahteen ekologisesti hir-
sivaippaiseen kerrostaloon 
yhteensä 53 asuntoa yksiöis-
tä perheasuntoihin. Lisäksi 
Oikotien puolelle tulee viisi 
noin 80 neliömetrin kokois-
ta liikehuoneistoa.

Pudasjärven keskustaan 
nousevat kerrostalot raken-
netaan hybridirakenteella, 
jossa talon runko tehdään 
betonielementeistä ja ulko-

Kerrostalojen ulkoseinät tehdään pudasjärveläisen Kontio-
tuotteen painumattomasta hirrestä.

Pudasjärven ensimmäiset hirsikerrostalot

Rakennusliike Lapti rakentaa Pudasjärven keskustaan kaksi nelikerroksista hirsikerrosta-
loa. Havainnekuva Linja Arkkitehdit Oy.

vaippa pudasjärveläisen 
Kontiotuotteen painumatto-
masta hirrestä. Tämä on mie-
lenkiintoinen hanke meille 
rakentajille, kertoo Raken-
nusliike Lapti Oy:n Pohjois-
Suomen aluejohtaja Mikko 
Lohi.

Pudasjärven  
ensimmäiset  
hirsikerrostalot
Pudasjärven kaupunginta-
lon viereiselle tontille ja Ku-
renalan keskeiselle paikalle 
päätettiin rakentaa hirsitee-
man mukaisesti jykevät ker-
rostalot.

Talot tukevat sekä kau-

pungin strategiaa että Pu-
dasjärven Vuokratalojen 
kiinteistöstrategiaa. Hirsi-
kerrostalojen rakentamisel-
la haetaan myös mahdolli-
suutta muuttaa maailmaa ja 
tuoda hirsirakennukset ker-
rostalorakentamisen oikeak-
si vaihtoehdoksi, kertoo Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy:n 
toimitusjohtaja Jouko Vää-
nänen.

Pudasjärven Hirsihovik-
si nimettyjen talojen ensim-
mäiseen kerrokseen tulee lii-
ketiloja tuleville ja nykyisille 
yrittäjille. Asunnoista suu-
ri osa on yksiöitä ja kaksi-
oita. Taloista löytyy myös 
kolmioita ja neliöitä. Pudas-

järvelle Hirsihovi tarkoit-
taa uusia, terveitä asuntoja 
ja liiketiloja. Asunnot ra-
kennetaan ARA:n korko-
tukimallilla. Vuokrahinta 
määräytyy omakustannepe-
riaatteella kuten muuallakin 
Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n asuntokannassa. Hirsi-
hovin asukashaku käynnis-
tetään syksyllä 2020 ja muut-
tamaan pääsee 2021 vuoden 
loppupuolella, Väänänen li-
sää.

Julkisivuun näyttävä 
hirsivaippa
Pudasjärven Hirsihovin ker-
rostaloihin käytetään va-
jaa 700 kuutiometriä hirttä. 
Asuintalojen ulkoseinät teh-
dään näyttävällä 275 mm 
paksulla ja 275 mm korkeal-
la hirrellä.

Investointi painumatto-
maan SmartLog -hirteen on 
selvästi vahvistanut Konti-
on asemaa julkisissa hankin-

noissa. SmartLog on osoit-
tanut olevan sekä teknisesti 
että kaupallisesti erittäin kil-
pailukykyinen ratkaisu iso-
jen rakennusten toteut-
tamisessa. Hirren käyttö 
kerrostalorakentamisessa on 
uusi merkittävä askel hirren 
käyttötapojen laajentami-
seen, toteaa Kontiotuotteen 
B2B-liiketoiminnan johtaja 
Hanna Haipus.

Pudasjärvi-lehti

Lähiopetukseen turvallisin mielin
Oulunkaaren kolmas koro-
nainfo tiedotusvälineille pi-
dettiin tämän viikon tiistai-
na 12.5.

Yleinen viesti oli, että ti-
lanne on rauhallinen ja halli-
tuksen linjauksen mukaisesti 
pieniä rajoitusten keventämi-
siä voidaan sallia. 

Edelleenkin terveysase-
milla on turvallista asioida 
ja kevään edetessä myös ris-
kiryhmään kuuluville omilla 
mökeillä käyminen on sallit-
tua ja jopa toivottua.

Kaikissa kunnissa perus-
koulut aloittavat lähiopetuk-
sen torstaina 14.5., joka on 
aiheuttanut paljon lisätyötä 
sekä erilaisia järjestelyjä. Lu-
kiot jatkava loppukevään etä-
opiskeluina. Koulut ovat jär-
jestäneet oppilaille erilaisia 
opiskeluympäristöjä, joissa 
lähikontaktit minimoidaan. 
Lukioilta vapautuneet tilat 
otetaan käyttöön, oppitunteja 
pidetään ulkona ja ruokailut 
järjestetään porrastetusti tai 
omissa luokissa. Pitkien väli-
matkojen kunnissa koulukul-
jetuksissa on haasteita, mut-
ta kaikkialla on lisäkalustoa 
löytynyt tai on siirrytty isom-
piin autoihin, jotta lapset voi-

daan kuljettaa turvallisesti. 
Lukiolaisten jääminen pois 
koulukyydeistä, antaa myös 
lisätilaa autoissa.

Kunnissa on tullut muu-
tamia anomuksia oppilaan 
etäopetuksen jatkumisesta 
loppu kevääksi. Yliopistosai-
raaloiden  lastenlääkäreitten 
laatimat ohjeistukset määrit-
televät, mihin riskiryhmään 
kuuluva lapsi voi saada va-
pautuksen lähiopetuksesta. 

Suurta huolta vanhem-
missa ja työntekijöissä aihe-
uttaa tämä koulujen aloitta-
minen. Syytä paniikkiin ei 
ole, sillä lapset sairastuvat 
vähän ja myös tartuntoja on 
vähän.

Oulunkaaren ylilääkä-
ri Tuula Saukkonen ilmoit-
ti, että edellisen viikon tie-
dotustilaisuuden jälkeen 
alueellamme on todettu kak-
si uutta positiivista korona-
löydöstä. Näissä tapauksissa 
on kaikki altistuneet pystyt-
ty kartoittamaan ja asetettu 
karanteeniin, joten tilanne on 
hallinnassa. Edelleenkin Ou-
lunkaaren alueella tilanne on 
0-4 todettua positiivista tapa-
usta muissa kunnissa pait-
si Iissä. 

Yhteydenottoja on tullut 
riskiryhmistä, että milloin 
voidaan alkaa tapailemaan 
omaisia. Ulkona voi turva-
välit ja -toimet huomioiden 
tavata myös riskiryhmään 
kuuluvaa omaista. Yleisen 
linjauksen mukaisesti rajoi-
tusten purkutoimia suorite-
taan hallitusti. Terveysasemi-
en akuuttiosastoilla vierailut 
ovat edelleen kiellettyjä, pait-
si saattohoitotilanteissa. 
Saukkosen mukaan ei pysty-
tä vielä kertomaan, että mil-
loin on mahdollista lopettaa 
karanteenit kokonaan, mut-
ta hänkin suosittelee ulkoilua 
ja mökkeilyä mielialan virkis-
tämiseksi – turvallisuusasiat 
huomioon ottaen!

Lopuksi ylilääkäri Sauk-
konen muistutti, että vieras-
paikkakuntalainen voi äkil-
lisesti sairastuessaan ottaa 
puhelimitse yhteyttä lähim-
pään terveysasemaan, josta 
saa tarvittavat ohjeet ja hoi-
don.

Vanhuspalvelujohta-
ja Hannele Pöykiö otti pu-
heeksi ikäihmisten yksiköissä 
suoritettavat vierailut, jois-
sa on ollut rajoituksia. Nor-
maaleitten puhelin- ja muit-

ten yhteydenpitovälineitten 
lisäksi nyt voi käydä ulkoile-
massa läheisensä kanssa. Yk-
siköihin on järjestetty ulkoti-
loihin paikat, jossa voi vaikka 
kahvitella – turvallisuus-
asiat huomioiden. Jokaises-
ta vanhuspalveluyksiköstä 
saa tarkempia ohjeita ja niis-
tä annetaan omaisille suu-ne-
näsuojaimet.

Oulunkaaren vt. palvelu-
johtaja Ritva Väisänen ker-
toi, että osastohoitoa vaati-
vat koronaepäillyt potilaat 
on keskitetty Iihin ja Utajär-
velle. Osastoilla olevista ko-
ronapotilaiden lukumäärästä 
raportoidaan joka päivä sai-
raanhoitopiirille, joka puoles-
taan ilmoittaa keskitetysti lu-
kemat THL:lle. 

Osastohoidoissa Oulun-
kaaren alueella ei ole ollut 
vielä yhtään koronapotilasta. 
Yksiköihin on hankittu suo-
javarusteita Pohjois-Pohjan-
maan Sairaanhoitopiirin han-
kintarenkaan lisäksi myös 
omien linjastojen kautta, jo-
ten myös se puoli on Väisä-
sen mukaan hallinnassa.

Perhe- ja sosiaalipalvelu-
johtaja Mirva Salmela totesi 
lyhyesti, että erityisryhmien 

palveluyksiköissä vierailu-
kielto on edelleen voimassa. 
Yksikön ulkopuolella on ta-
paamiset sallittuja.

Kuntajohtajat Vaalasta, 
Utajärveltä, Pudasjärveltä ja 
Iistä toivat omien kuntien ter-
veiset ja tämän hetken tilan-
teet.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi, että koulu-
jen alkamista on käsitelty ja 
järjestelyt on saatu valmis-
teltua koulukohtaisesti hy-
gienia- ym. järjestelyjen osal-
ta hyvälle mallille. Haastetta 
on tuottanut pitkien välimat-
kojen Pudasjärvellä koulu-
kuljetukset, mutta pienillä 
erityisjärjestelyillä on kulje-
tusyritysten kanssa saatu se-
kin asia järjestykseen. Kirjas-
totoiminta on avattu siten, 
että etukäteen tehdyt lainaus-
varaukset laitetaan pakettiin, 
jonka asiakas noutaa. Puikka-
rin osuutta vielä selvitellään, 
että onko kesäkuun aukio-
lon jälkeen taas perinteises-
ti uimahalli heinäkuun ajan 
kiinni vai tehdäänkö poikke-
us siihen.

Soittorinki yli 80-vuoti-
aille osoittautui tarpeellisek-
si. Puhelimitse tavoitettiin yli 

700 henkilöä ja niitä, joita ei 
saatu puhelimella kiinni, hei-
tä lähestyttiin kirjeitse. Kirjei-
tä postitettiin 150 kappaletta. 
Kuntalaiset kokivat, että heis-
tä pidetään huolta! Puheluit-
ten yhteydessä saatiin joita-
kin huoli-ilmoituksia tehtyä 
ja näin asioita vietyä eteen-
päin. On mahdollista, että täl-
lainen massiivinen soittokier-
ros vielä uusitaan jossakin 
vaiheessa.

Yritystukirahaa Pudas-
järven kaupunki on saanut 
290 000 euroa, joka on tarjol-
la 145:lle yksinyrittäjälle. Ha-
kemuksia tähän mennessä on 
tullut ainoastaan 30 kappalet-
ta. Lähtökohtana yksinyrittä-
jän tukirahan hakemiseen on, 
että tulopohjan on tiputtava 
yli 30 prosenttia. Timonen to-
tesi, että markkinoinnin ja tie-
dottamisen tarvetta on tämän 
asian osalta, mutta tukea on 
syytä ja kannattavaa hakea.      

Muistutuksena vielä, että 
Pudasjärvellä tartuntatauti-
lääkärinä toimii apulaisyli-
lääkäri Aleksi Harju.

Terttu Salmi

Ylioppilaat ja Ammattiin 
valmistuneet!

Tarjouksemme teille!

Soita ja varaa 
ilmoitustilasi! Yksittäinen 

kutsu tai kiitos (1x40)

20€ (sis. alv.)

Kutsu ja kiitos
yhteishintaan (1x40)
(2 erillistä ilmoitusta)

30€ (sis. alv.)

Ilmoita Pudasjärvi-lehdessä

Terttu Salmi p. 0400 499 745,
Heimo Turunen p. 0400 385 281
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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-KESKIVIIKKO
18.-20.5.

199

399
pkt

Porsaan
KyljyKSET

Snellman
NAudAN 
jAuhElIhA 
10% 400 g 795

kg

1195

199

795
kg 399

249

2 filettä/talous

169

kg

179

100

219

prk

pkt

ras

2 pkt/talous

1295
kg

rajoitettu erä

pkt

pkt

prk

299

199

299

pkt

pkt

299

250

279169
pss pkt

pkt

pkt

100
pkt

299
pkt

129
prk

499
kg

695
kg

199
kg 099

kg

695
kg 500 695

kg 199
kg

299
ras 149

pkt 795
kpl

18 kpl

2 pkt

1390

790

2790

390

1690

590

890

MA-TI 18.-19.5.          KE 20.5.

PE-KE 15.-20.5.

Elonen
PIENI 

KANElI- tai 
OMENA-

PITKO 250 g

HK
METrI-
lENKKI

500 g

Valio
OlTErMANNI
juuSTOT
250 g

PE 15.5.    lA 16.5.

Atria
KASSlErPIhVI
400 g hunaja-olut

Hyvä 
NAuTA
jAuhElIhA

Arla 
Perinteiset
jOgurTIT
150 g

Herkkumaa
SINAPPI 585 tai
KETSuPPI 575 g

Turun eines
lIhAPIIrAKKA
4 kpl/400 g

Valio
hörPPy
MEhujuOMAT
sokerittomat
1 l

Tuore ruodoton 
NOrjAN
lOhIfIlEE

PullaPirtti
OhrArIESKA
3 kpl/450 g

SATOjA TArjOuKSIA 

jOKA PÄIVÄ!

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

449
pkt

Atria 
POrSAAN

fIlEEPIhVIT 
430 g

rAuTAOSASTOlTATEKSTIIlIOSASTOlTA

HK
SAuNAPAlVI-
KINKKu
viipaleina

Snellman
EETVArTTI tai 
IIVArI grIllI-
MAKKArAT 
360-400 g

HK Popsi
PErhENAKKI
600 g

Snellman
VOIlEIPÄ-
KINKKu
300 g

KENKÄOSASTOlTA

Kivetön
VIhrEÄ
ryPÄlE

500 g
rasia

Creme Bonjour
TuOrE-

juuSTOT
200 g

PErjANTAI-lAuANTAI 
15.-16.5.

Kantolan KAurA- tai 
SuKlAAKAurA-
KEKSI 200-300 g

PullaPirtti
hIllOMuNKKI
8 kpl

VArhAIS-
KAAlI
Unkari

Atria 
lAuANTAI-
MAKKArA
palana

Valio
ArKIjOgurTTI
1 kg

Suomalainen
TuOrE-
KurKKu

Atria
gOTlEr-
MAKKArA
palana

jAuhElIhA
SIKANAuTA
2 kg/tal.

Kariniemen
brOlErIN fIlEE-
SuIKAlEET 
300 g, 
hunaja

Porsaan grIllI-
KyljyKSSET 
naturell 
tai mari-
noitu

HK brOIlErIN-
KOIPI 3 kpl/ras, 
marinoitu

100
pss

NEKTArIINI 
1 kg
rasia

Atria
MuuSI-

ATErIAT 300 g 
lihapullat, nakkikastike,

jauhelihapihvi tai 
kanakastike ja riisi

Grandi
PIllIMEhu 

2 dl

PullaPirtti
TuMMA 

SÄMPylÄ
8 kpl/320 g

65,-

Sievin 
KuMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

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

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

10 kpl

Naisten
VISKOOSIhOuSuT
eri kuoseja

Erilaisia naisten
cAPrEjA

Miesten
T-PAITA

Naisille ja 

miehille erilaisia 

ulKOIlu-

hOuSujA!

Naisten
rEMMIPISTOKAS
sisäpohja nahkaa

VArVASSANdAAlI
Koot: 36-41

Miesten
TArrA-
lENKKArI

Lasten
PISTOKAS
yksisarvinen, dinosaurus

Miesten
PISTOKAS
Koot: 36-41

Alkaen

790
Alkaen

2 ras



6 7nro 3PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti14.5.2020 14.5.2020nro 3

Vastaanottokeskuksen toiminnan 
jatkumiselle tukea kansanedustajalta

Keskustan Oulun vaalipiirin kansanedustaja 
Mikko Kinnunen tyrmää Pudasjärven 

vastaanottokeskuksen lakkauttamisen. Yksikkö 
on toiminut hyvin, paikkakunnalla on perheiden 
tukiverkosto ja kustannukset pysyvät kurissa.

Maahanmuuttoyksiköiden 
sopeuttamistarvetta toki on, 
mutta miksi lakkauttaa hy-
vin toimiva yksikkö, joka 
opastaa myös muita, kysyy 
Kinnunen. Hän tyrmää Maa-
hanmuuttoviraston eli Mig-
rin suunnitelman vastaan-
ottokeskuksen toiminnan 
siirtämisestä Ouluun. Mig-
rin toiminta on sisäministe-
ri Maria Ohisalon toimialaa.

Pudasjärven maaseutu-
kaupungin vastaanottokes-
kus on perustettu vuonna 
2008. Se on Suomen ainoa 
valtion omistama vastaan-
ottokeskus, jonka yhteydes-
sä toimii myös alaikäisten 
maahanmuuttajien yksikkö. 
Keskuksen toimintaa on ke-
huttu hyvin laadukkaaksi ja 
toimivaksi.

- Pudasjärvellä on eri-
koistuttu perheiden vas-
taanottoon ja osataan toimia 
alaikäisten maahanmuuttaji-
en kanssa. Kun lapsia ollaan 
nyt ottamassa Kreikan pa-
kolaisleireiltä Suomeen, Pu-
dasjärvellä on juuri oikeaa 
osaamista siihen valmiina. 
Pudasjärvi auttoi tietotaidol-
laan muita yksiköitä jo vuo-

den 2015 pakolaiskriisissä, 
Kinnunen perustelee.

- Pudasjärvisten asenne 
on kohdillaan. Paikkakun-
nan peruskouluun on kehit-
tynyt vuosien varrella laa-
dukas valmistava opetus, 
jossa opettajat ovat pereh-
tyneet moniin eri kansalli-
suuksiin, kuten Syyriaan, 
Irakiin, Angolaan, Kongoon, 
Somaliaan ja Chileen, sivis-
tysvaliokunnan jäsenenä toi-
miva Kinnunen painottaa.

Kinnunen kantaa erityis-
opettajana huolta myös eri-
tyistä tukea tarvitsevista 
maahanmuuttajalapsista ja 
nuorista. Kriisialueilta tule-
vat lapset ja nuoret tarvitse-
vat monenlaista tukea. Pu-
dasjärvellä on valmius myös 
liikuntarajoitteisten asukkai-
den vastaanottoon kustan-
nustehokkaasti. Pyörätuoli-
asukkaita yksikössä on ollut 
aikaisemminkin. Asukkai-
den palvelupolut ovat va-
kiintuneet ja yhteistyö eri 
tahojen kanssa toimii erin-
omaisesti. Myös tukiperheet 
toimivat mallikkaasti, juu-
ri kodinomaista tukea lapsi 
kaipaa, Kinnunen painottaa.

Vastaanottokeskuk-
sen toiminnan juurrutta-
minen paikkakunnalle on 
pitkä prosessi, jossa Pudas-
järvellä on onnistuttu hyvin. 
Kinnunen peräänkuulut-
taa kokonaisvaltaista lähes-
tymistapaa ja viranomais-
ten saumatonta yhteistyötä 
maahanmuuton toteuttami-
seen. Myös paikkakunnan 
asenneilmastolla on ratkai-
seva merkitys työn onnistu-
miselle.

Ilmastonmuutoksen ja 
muiden mahdollisten krii-
sien vuoksi Suomen tulee 
hänen mukaansa valmis-
tautua myös uusiin mahdol-
lisiin pakolaisaaltoihin. Val-
mistautumiseen tarvitaan 
kokenutta yksikköä ja sen 
osaamista. Sitä ei ole vara 
menettää. Vuoden 2015 pa-
kolaisaallon aikana Pudas-
järvi auttoi uusia keskuksia 
tieto-taidollaan. 

Juuri nyt tarvitaan  täl-
laista vastaanottokeskusta, 
kun Kreikan pakolaisleirien 
orpolapset odottavat turval-
lista tulevaisuutta. Suomel-
la on erinomaiset mahdol-
lisuudet auttaa heitä 
nimenomaan Pudasjärvel-
lä, jossa monikulttuurisuus 
koetaan rikkautena ja kan-
sainvälistyminen mahdol-
lisuutena. Siellä palvelujen 
vuorokausihinta on pysynyt 
Migrin vaatimalla tasolla tai 

jopa sen alle. 
- Tällaista tarvitaan edel-

leen. Valtiolla tulee olla yksi 
maaseutumainen yksikkö, 
joka voi auttaa ostopalvelui-
na toteutettavia yksiköitä ja 
toimii perheisiin ja lapsiin 
erikoistumaan kehittämis-
keskuksena. Paikkakunnal-
le on muodostunut toimi-
va tukiperheiden verkosto, 
joka on tehnyt sydämellään 
vapaaehtoistyötä maahan-
muuttajien hyväksi. Heitä-
kään ei ole vara menettää, 
Kinnunen sanoo.   

Kinnunen vetoaakin sisä-
ministeri Maria Ohisaloon, 
että Pudasjärven vastaanot-
tokeskuksen kohtalossa ote-
taan ainakin aikalisä, ja sen 
kohta katsotaan kaikessa 
rauhassa.

Pudasjärvi-lehti 

Tokmannin myymälöissä 
näyttää erilaiselta kuin en-
nen. Kassajonossa lattiatar-
rat muistuttavat turvavälistä, 
pleksilasi suojaa kassatyön-
tekijää ja käteinen lasketaan 
kaukaloon. Ostoskärryjä pyy-
hitään usein. Paljon tapahtuu 
muuallakin.

– Mottomme on, että 
olemme yhtä ja koronan aika-
na arvoja on testattu. Olem-
me välttäneet lomautuksia 
viimeiseen asti. Kun myymä-
löissä tai varastoissa on sai-
rastapauksia, pääkonttorilta 
tullaan apuun, vaikka kerää-
mään tuotteita verkkokaup-
paa varten. Tämä on Tokman-
nin heimo ja me autamme 
toinen toisiamme, henkilös-
töjohtaja Sirpa Huuskonen 
kiteyttää.

Tokmannin koronakriisi-
ryhmä kokoontuu päivittäin 
ja henkilöstön huolta lieven-
netään päivittäisillä tilannetie-
dotteilla. 

-Vahva yrityskulttuuri ja 
yhdessä tekeminen luovat 
menestystä, sanoo Huusko-
nen.

Coolia työtä
Koronatoimissa näkyy Tok-
mannin ohjaavat arvot: ylpe-
ästi halpa, uskallamme uu-
distua ja yhdessä. Arvot ovat 
tärkeitä ketjun kasvaessa ri-
peästi. Myymälöitä on lähes 
200, joista yksi uusimpia Pu-
dasjärvellä, kun huhtikuun 
alusta alkaen Tokmanni on 
Perhemarketin uusi omistaja. 

– Ketteryys pitää säilyt-
tää. Haluamme reagoida asia-
kaslähtöisesti ja nopeasti sekä 

ottaa henkilöstö mukaan pää-
töksentekoon. Myymälöiden 
ja varastojen etulinjassa ihmi-
sillä on pelisääntöjen puitteis-
sa valta ja vastuu toimia.

Jos työnhakija näkee Tok-
mannin tylsänä halpahallina, 
Huuskonen heittää käsityk-
sen romukoppaan.

– Olemme matala organi-
saatio ja myös korkeasti kou-
lutetulle dynaaminen työn-
antaja. Aktiivinen tyyppi voi 
vaikuttaa omaan työhön ja 
yrityksen toimintatapoihin 
nopeastikin. Täällä saa tehdä 
cooleja juttuja! 

Hyvinvointia ja  
monimuotoisuutta
Tehokasta ja turvallista työ-
yhteisöä rakennetaan pa-
lautteen, valmennuksen ja 
työkyvyn tukemisen kautta. 
Jokainen työntekijä on tulos-
palkkauksen piirissä.

Tokmanni on perintei-
nen, suomalainen pörssiyhtiö, 
mutta monimuotoisuuteen 
panostetaan.  

– Asiakaskunta on hy-
vin moninainen. Rohkaisem-
me esimiehiä palkkaamaan eri 
ikäisiä ja eritaustaisia työnte-
kijöitä. Koulutamme henkilös-
töä menestymään tehtävis-
sään, Huuskonen sanoo. 

Työtyytyväisyysmittauk-
sen tulokset lämmittävät hen-
kilöstöjohtajan sydäntä. Tyy-
tyväisyys paranee jatkuvasti 
ja nyt 92 prosenttia työnteki-
jöistä ovat melko tai erittäin 
tyytyväisiä Tokmanniin työ-
paikkana.

Pia Iisaho

Koronastakin 
selvitään yhdessä

Koskitraktori Oy on teh-
nyt investointipäätöksen 
uuden varaosa- ja tarvike-
myymälän rakentamises-
ta yrityksen Varastotien 
tontille. Uuden myymä-
län myötä asiakaspalvelu-
tilat laajenevat, ja valikoi-
ma kasvaa. 

-Pyrimme palvelemaan 
asiakkaitamme entistä kat-
tavammin laajentuvan va-
raosa- ja tarvikevalikoi-
mamme, sekä lisääntyvän 
ammattitaitoisen palvelu-
henkilöstön voimin. Aloi-
tamme hankkeen eteen-
päin viemisen heti. 
Tavoitteena on rakentaa 
jo omistamallemme tontil-
le 800 neliömetrin myymä-
lä, joka otetaan alustavan 
arvion mukaan käyttöön 

helmikuun 2021 aikana, 
kertoo yrittäjä Pirkka Yli-
koski.

Myymälässä tulee ole-
maan esillä kattavasti yri-
tyksen päämiesten tuottei-
ta ja palvelutarjontaa. Uusi 
myymälä parantaa myös 
korjaamon toimintaedel-
lytyksiä ja nostaa palve-
lun tasoa erinomaisen va-
raosa- ja tuotesaatavuuden 
ansiosta. 

Koskitraktorin pää-
miehiä, joita tuotteita yri-
tys edustaa: IKH, VALT-
RA, NEW HOLLAND, 
CASE IH, JOHN DEERE 
FORESTRY, KESLA, LOG-
LIFT, JONSERED ja PAL-
FINGER.

Pudasjärvi-lehti

Koskitraktori 
rakentaa uuden 

varaosa- ja 
tarvikemyymälän

Kaupunki paransi työhyvinvointia 
Hymis- liikuntakampanjalla
Pudasjärven kaupungin 
työntekijät saivat kevättal-
vella 1.3.-30.4. osallistua työ-
hyvinvointia edistävään hy-
mis-liikuntakampanjaan, 
jossa muodostetaan vapaa-
muotoisia joukkueita ja ke-
rätään joukkueelle liikunta-
minuutteja ja tunteja, joista 
lasketaan joukkueille viikoit-
tainen keskiarvo. Kyseessä 
oli leikkimielinen ja yhteisöl-
lisyyttä kehittävä kilpailu. Il-
meisesti kilpailua syntyikin, 
koska kaupungin työnteki-
jöiden työajan ulkopuolella 
tapahtunut yhteinen liikun-
nan keskiarvo ylitti kahden 
kuukauden aikana 10 vii-
koittaisen liikuntatunnin ra-
jan. 163 työntekijää muodos-
ti 17 joukkuetta ja tunteja 
kertyi huimat 16 098. Pudas-
järven kaupungin joukkueet 
ylittivät liikuntasuorituksil-
laan Hymiksen valtakunnal-
lisesti historian haamurajana 
pidetyn, yli 10 tunnin keski-
määräisen liikuntasuorituk-
sen. 

Ylivoimaiseen voittoon 
jyräsi joukkue nimeltä Vöt-
kylät huikealla 18.2 h/viik-
ko keskiarvollaan. Joukku-

Sointu Veivon, Ulla-Maija Paukkerin, Heikki Heikuran ja Kaija Kuirin muodostama joukkue 
oli kisassa pitkään kolmen kärjessä, mutta voiton ratkaiseva panos ahkeroitiin viimeisinä 
kisapäivinä.

een taktiikkana oli lähteä 
liikkumaan huumorilla ja 
muistaa myös liikunnan 
ilo. Joukkueen jäsenet ha-
luavat muistuttaa, että tär-
keintä liikunnassa on oma 
hyvinvointi ja kuntoliikun-
taa meistä voi jokainen har-
rastaa omassa arjessaan. 
Usein suurin kynnyskysy-
mys on vain se itsensä liik-

keelle saaminen. Varsinkin 
nyt erikoisena aikana, jota 
elämme tällä hetkellä, lii-
kunnalla ja arkiaskareilla 
on suuri merkitys oman hy-
vinvoinnin kannalta! Jouk-
kueen jäsenet tuumivat, 
että Pudasjärvellä on erin-
omaiset olosuhteet monen-
laiseen vapaa-ajan liikun-
taan, ja haluavat kannustaa 

myös muitakin kollegoitaan 
ja kuntalaisia liikkumaan ja 
kuntoilemaan näin kevään 
ollessa kauneimmillaan! 
Palkkioksi urakastaan Pu-
dasjärven Urheilijoiden 
kuntourheilujaosto tarjosi 
nälkäisille kuntoilijoille ra-
vitsevat ja maukkaat pitsat, 
joiden voimin jaksaa lähteä 
taas kuntoilemaan! HT

Mikko Kinnunen.
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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

PUDASJÄRVI Pietarilantie 48 | ma–pe 9–19, la 9–18, su 11–18
Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin 14.– 17.5.2020 ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.

Tule tekemään

löytöjä!

KARL FAZER
SININEN MAITO-
SUKLAALEVY 200 g
(8,33/kg)
Norm. 2,05/kpl

SERLA
WC-PAPERI KELTAINEN  
40 rl/säkki tai TALOUSPAPERI 
KUVIOLLINEN 20 rl/säkki
(0,22-0,45/rl)
Norm. 11,75-12,45

890
jopa 

-28 %

säkki

BIO LUVIL, OMO
PYYKINPESU- 
NESTETIIVISTE 
920 ml tai 1 l
(3,45-3,75/l)
Norm. 4,29-4,35/kpl

690
jopa 

-20 %

2 kpl

1000
-18 %

6 kpl

-15 %

KAIKKI 
MOOTTORI-

ÖLJYT AUTOILUUN
Enintään 2 kpl/talous

Normaali-
hinnoistamme

-30 %
JITA

SALAOJAKAIVOT 

Normaali-
hinnoistamme-30 %

MUSTA
KATTOHUOPA-

RULLA 10 x 0,7 m

Normaali-
hinnoistamme

-30 %
FARMARIN

RUMPUPUTKET

Normaali-
hinnoistamme
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!
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

OSTETAAN

PUDASTORI

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)

*  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.

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!
ALASI  

AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

Käytetty. kunnossa oleva rai-
vaussaha. P. 0400 524 017.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkme-
dia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASJÄRVI-lehti

Ilmestyy ensi viikolla 
poikkeuksellisesti 

helatorstain vuoksi vasta
perjantaina 22.5.2020

Ilmoitusaineisto ti 19.5. klo 14 mennessä.
Lehti painetaan normaalin tapaan keskiviikkona.
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Oli tammikuu 1941 ja isäni 
Kalle tuli savotalta viikon-
loppuna kotona käymään 
ja sai tervetuliaisiksi kuulla 
esikoisen syntyneen ja vielä 
terve poikalapsi. Silloin elet-
tiin vielä akraari (maatalous-
valtaista) yhteiskuntaa. He-
vonen oli kuormajuhtana, 
puut kaatuivat pokasahalla 
ja tukkipuut justeerilla. Viik-
ko vietettiin savotan käm-
pällä ja viikonloppuna haet-
tiin seuraavan viikon eväät. 
Mikä lie ollut tunnelma Mai-
nion pirtissä tällaisen tapah-
tuman johdosta, ei siitä ole 
kirjoitettua tekstiä. Isäni oli 
nuorin perheen 15 lapsesta. 
Silloin perheet olivat suuri-
lukuisia. No, minä taisin ai-
kaani viettää pärekorissa ja 
yöt kätkyessä. 

Kesän tullessa isälle tuli 
taas kutsu lähteä sotaan, 
vaikka en itse sitä tilannetta 
tunnistanut. Äitini Elvi hoiti 
tietenkin esikoistaan ja mitä 
silloiseen elämänkaareen 
kuului, kertoman mukaan 
kehityin kapalosta omille ja-
loilleen ihan normaaliin tah-
tiin, eihän itselläni ollut vielä 
muistikuvia. Oli isä käynyt 
lomilla, koska minä sain pik-
kusiskon kolmen vuoden 
päästä. 

Tuolloin ainoa hetki, jon-
ka isästä muistan; hän seisoi 
pienen tytön kopan vierel-
lä ja sen kesto taisi olla muu-
tama hetki. Ei sitä ajassa voi 

mitata ja siinä on minun isä-
ni muistot. Tämän loman jäl-
keen hän jäi sinne jonnekin, 
aikakirjoihin merkitty Nuos-
kuajärvi, kesäkuun 22 päivä 
1944, siis sisareni oli 18 päi-
vän ikäinen. En tainnut tun-
tea surua tai kyyneleitä, lap-
sen mieli liikkui varmaan 
omaa maailmaansa, vaikka 
suru oli läsnä perheen pii-
rissä ja myöskin lähiomai-
silla. Sodan päätyttyä isä-
ni kolme veljeä palasi kotiin 
jatkamaan kesken jääneitä 
töitä. Meillä oli hieman eri-
lainen tilanne, sillä kanssam-
me samassa talossa asui isä-
ni veli, vanhapoika Matti oli 
hieman miehen mallina ja 
vielä mummoni. Heiltä saa-
tiin hieman apua arkisiin as-
kareihin. Jo 5-6 vuoden ikäi-
senä jouduin tarttumaan 
jo työhommiin. Navetassa 
kannoin lehmille heiniä, äiti 
neuvoi miten vihko punot-
tiin kainaloon. Rehuna käy-
tettiin kuivia heiniä. Ne oli-
vat kevyitä kantaa ja siellä 
hästäsi myös sisareni, ei ha-
lunnut kai jäädä pois mat-
kasta.

Kesäisin piti mennä hei-
näpellolle haravoimaan ja 
lapsille oli tehty pieni hara-
va. Syksyllä listittiin sipu-
lia. Niitä kasvatettiin myyn-
tiin asti. Lisäksi oli perunan 
kaivua, jotka kaikki työt teh-
tiin vointinsa mukaan, kun 
vain oli hommassa muka-

Ensi sunnuntaina 17.5. on kaatuneitten 
muistopäivä. Päivää muistellen sotaorpo 

Kauko Kuukasjärvi muisteli elämäntarinaansa, 
jonka erittäin mielellään julkaisemme 

Pudasjärvi-lehdessä.

Välirauhan lapsi – isästä vain lyhyt muistikuva
na. Eräänä syksynä ollessani 
mummuni kanssa perunan 
kaivussa, näin kun sotilas-
koneita lensi useita pääm-
me yli, taisi olla etelästä 
pohjoiseen. En muista, me-
nimmekö suojaan. Meidän 
kulkuyhteys oli kylän puo-
lelle veneellä - kaikki kul-
jetukset suoritettiin veneel-
lä. Viljankin puintiin koneet 
tuotiin veneellä, puimako-
ne kahdella ja raskas lokomo 
omalla lautalla, siis ei ihan 
ongelmatonta kulkua. 

Kouluvuosia
Sitten koitti kouluun lähtö. 
Pääsin kylän puolelle kort-
teeriin aina viikoksi hanka-
lan matkan vuoksi. Kouluun 
mennessä en osannut mi-
tään. Äitini sanoi: ”meidän 
poika ei tuntenut iitä vaik-
ka olis takareellä vastaan 
väätetty”. Sekin oli ongel-
ma, kun olin vasenkätinen, 
piti opetella oikeakätiseksi. 
Se oli silloin sääntö ja niin oli 
tehtävä, en kuitenkaan tun-
tenut itseäni koulukiusatuk-
si.

Ekaluokka sujui ihan hy-
vin, opin niin kuin toiset, ka-
vereita tuli, opettajia kun-
nioitettiin ja koulutiellä piti 
tervehtiä vanhempia ihmisiä 
ja jos joku ei vastannut, niin 
se tuntui oudolta. Sitten siir-
ryin toiselle luokalle ja sil-
loin aloin kulkea kotoa. Olin 
opetellut pyörällä ajon koti-
pihan piirissä, mutta jalka-
patikassa aloitin kiertäen jär-
ven, rantatörmän polkua ja 
välillä oli pitkospuita, pellon 
reunoja ja loppumatka tietä 
pitkin.

Kun järvi jäätyi, matka ly-

heni puoleen. Alkuun kier-
rettiin rantoja pitkin, matala 
vesi jäätyi siellä ensin. Pian 
voitiin kulkea suoraan jär-
ven yli, eikä siinä ollut heik-
koja paikkoja. Potkuri ja luis-
timet alkuun ja lumen tultua 
suksella. Meiltä kulki viitoi-
tettu hevostie ja merkkasin 
myös latureitin, vaikka tuis-
kulla se meni umpeen, vii-
toitus näytti kuitenkin suun-
nan. 

Tähän tapaan koulutie 
kulki ja kolme vuotta nuo-
rempi sisareni Anneli astui 
koulutielle ja isoveli pyrki 
huolehtimaan, vaikka toista 
piti odotella, kai se sujui kui-
tenkin kohtalaisesti. Aamut 
mentiin yhtä matkaa. Kotiin 
tultiin erimatkaa, koska kou-
lu loppui eri aikaan. Kou-
lussa pidettiin joka aamu 
aamuhartaus ja keväisin 
opettaja luki vertauksen val-
keasta hevostiestä keväällä. 
Se tie kesti kulkea ja oli tar-
koitettu varoitukseksi meil-
le järven yli kulkeville. Kou-
lussa ollessani sain kuulla 
opettajien suusta sanonnan: 
Ethän sinä osaa, kun ei ole 
miestä talossa tai kun olet 
vain naisten kanssa. 

Millä sitten elettiin. Äidil-
le tuli pieni sotalesken elä-
ke, ompeli ihmisille vaat-
teita ja kävi kylällä taloissa 
töissä. Hän oli suosittu kok-
ki eri tapahtumissa ja kesäi-
sin marjoja poimimalla, jossa 
lastenkin piti olla. Vielä pyö-
räasiaa; minulle kunnostet-
tiin isän pyörä, sisareni ajoi 
äidin pyörällä koulumatko-
ja, kun käveli 700 metriä ja 
oli tiellä.

Työvuosia
Ansiotyössä minulla en-
simmäinen savotta oli Met-
sähallituksen metsän kyl-
vö vuonna 1954, jolloin olin 
13-vuotias. Työ taisi kestää 
noin kolme viikkoa. Raakun 
kämpällä oli majoitus ja kä-
veltiin 10 kilometriä käm-
pälle joka viikonloppu, lau-
antaikin oli työpäivä. Ei 
silloin puhuttu lapsityövoi-
masta, rahaa piti saada mistä 
sitä vain sai. Kävin monena 
vuonna ko. savotoissa ja ku-
lotuksissa. Niiden tienestien 
ansiosta sain ostaa itselleni 
uuden polkupyörän. 

Kansakoulun päästöto-
distuksen sain 1956, kun 
jatkokoulun suoritin 1955 
maamieskoululla ja 1956 
Hirvaskosken koululla. 
Opiskelua vielä riitti, rippi-

Kauko Kuukasjärvellä on vakiintuneena käytäntönä pitää 
markkinapakina Sarakylän Vattumarkkinoilla, jossa vuo-
sien varrella on käsitelty laajasti eri aiheita huumorinpilke 
silmissä.

koulu kaksi viikkoa syksyl-
lä ja sama keväällä. Siinä sai 
sitten akanottoluvan. 

Jo alle 10-vuotiaana, kun 
aloin kulkea navetassa, niin 
tunsin, että tämä on mi-
nun elämäntyöni. Koulu-
jen päätyttyä kotityöt olivat 
tärkeimmät ja savotat tie-
tenkin rahan hankinnassa. 
Eräänä lauantai-iltana enoni 
ajoi hevosella pihallemme ja 
pyysi minua savottaan hak-
komieheksi. Mietin 15-vuo-
tiaana, miten tulen pärjää-
mään. Kuitenkin suostuin ja 
äitini tuumasi: Pitäähän si-
nunkin tarttua miesten hom-
miin. Niin läksin enoni mat-
kaan ja seuraavana aamuna 
kohti erämaasavottaa. Puut 
kaadettiin justeerilla, oksat 
karsittiin kirveellä ja lunta 
oli noin metri jo joulukuus-
sa. Siis 15-vuotiaana tällai-
set tienestit. Sattui eräs kiva 
tapaus ja työni vaihtui. Eno 
vaihtoi savotan aikana he-
vosta ja se oli hieman oikul-
linen. Kun se meni umpea 
pätkän, niin se pysähtyi ja 
eno tupsahti etureen jalaksi-
en väliin kinokseen ja sekös 
minua nauratti. Silloin hän 
tiuskaisi, aja p-le ja niin aloin 
hevosmieheksi. Olinhan jo 
kotona oppinut hevosen kä-
sittelyyn, kun sedällä oli pol-
le. Näin meni puoli savotta 
siinä hommassa ja sinä aika-
na täyttyi jo 16 vuotta. 

Savotoita näillä maisemil-
la riitti. Seuraavana talvena 
ajettiin vettä jäätielle, jolloin 
hevosten vetämät puutava-
rakuormat kulkivat parem-
min jääteitä pitkin. 

Maamieskoulu,  
perhe-elämää
Tuli uusi vaihe elämään. Kuukasjärven perhe Tarja, Kaarina, Kauko ja Ari.

Poikkeusolot ehtivät hieman hidastaa vuoden 2020 kehittämis- ja 
toimintatukien ohjausesityksen antamista. Yhteisöllisyysvaliokun-
ta päätti kuitenkin kokoontua asian tiimoilta ja antoi ohjausesi-
tyksen kaupunginhallitukselle toukokuun ensimmäiseen kokouk-
seen. Näillä näkymin tuet saadaan yhdistyksille maksuun kesäkuun 
aikana. 

Yhteisöllisyysvaliokunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
vuoden 2020 kehittämis- ja toimintatukia jaettaisiin yhteensä 137 
515 euroa. Tukieurot jakaantuisivat 90 hakijalle:

Rekisteröidyille yhdistyksille 72 kpl yhteensä 125 015 euroa, 
rekisteröimättömille yhdistyksille 4 kpl) 4 500 euroa ja yksityisil-
le henkilöille 14 hlöä 8 000 euroa. 

Valiokunta eväsi poliittisen toimijan tuen kaupunginhallituk-
sen antaman linjauksen mukaisesti. Yhteisöllisyysvaliokunta toi-
voo Siuruan alueen toimijoiden kokoontuvan keskenään ja sopi-
van, miten yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä vahvistetaan yhdistysten 
toimijoiden kesken.

Poikkeusolojen vuoksi yhdistyksiä pyydetään pohtimaan kei-

noja, joilla yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa voitaisiin yl-
läpitää ja vahvistaa myös poikkeuksellisina aikoina. Näiltä osin yh-
distys voi lähettää muutosesityksen myönnettyyn tukeen. 

Yhteisöllisyysvaliokunta kiittää kaikkia pudasjärveläisiä kyläyh-
distyksiä siitä, että ne kaikki lähtivät mukaan EU-ruokapussien ja-
kamiseen poikkeusolojen aikana. 

Pudasjärvi-lehti

Kehittämis- ja toimintatuet maksuun kesäkuussa

Vuonna 1959 menin maa-
mieskouluun, siinä vieräh-
ti ko. vuosi, mitä opinkaan, 
olipahan yksi huraus siitä 
vuodesta, sai hyviä ystäviä. 
Pätkä nuoruutta meni sii-
näkin. Näihin aikoihin kul-
jettiin viikonloppuisin tans-
seissa ja itsekukin halusi 
tutustua toisiin ihmisiin ja 
luoda mahdollisia kumppa-
nuuksia. Monet löysivätkin 
sieltä elämänkumppanin. 
Minä arkana ihmisenä en ol-
lut kovinkaan rohkea.

Vielä oli yksi elämän kou-
lu käymättä, armeijan har-
maa. Vuonna 1961 minusta 
tuli tykkimies ja 6:s patte-
ri Oulun kasarmi. Sitten ali-
upseerikoulu, jonka jälkeen 
alikersanttina tykistön tuli-
patteriin. Sielläkin sain ikä-
vän muiston sota-orpoudes-
ta. Pyysin patterin vääpeliltä 
lomaa kotiasioiden hoitoon. 
Vastaus oli: alikersant-
ti Kuukasjärvi anoo lomaa, 
kun isä on sodassa kaatunut. 
Ei tullut lomaa, mutta katke-
ra muisto. Hyviä ystäviä sil-
läkin reissulta sai, mutta ei 
ole nähty sen jälkeen. Kiva 
muistella niitä aikoja, ovat 
kuitenkin ainutkertaisia. Si-
viili koitti ja kohta astuin 
avioon. Puoliso löytyi naa-
purista, ei siis meren takaa. 
Kaarinan kanssa on kuljettu 
yhteistä elämäntietä 56 vuot-
ta, kaksi lasta, 10 lastenlasta 
ja tähän mennessä kahdek-
san neljättäpolvea.

Kauko Kuukasjärvi, 
vm.1941
Paljasjalkainen  
sarakyläläinen
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

KOTIINKULJETUS KESKIvIIKKOISIN 
ryTINgIN KaUPaSTa KOUvaLLE.

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

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.

PUDASJARVI.FI

PUUTARHAJÄTTEIDEN  
VASTAANOTTO
Pudasjärven kaupunki ottaa vastaan pihojen 
siivouksesta tulevaa kompostoituvaa, puh-
dasta puutarhajätettä (puiden/pensaiden leh-
tiä sekä heinää, ei kokonaisia oksia) puutar-
hajätteiden loppusijoituspaikalla osoitteessa 
Kuusamontie 823 (ent. kaatopaikka) seuraa-
vasti:
• pe 22.05.2020 klo 12-18
• la 23.05.2020 klo 10-16

Vastaanottopaikalla on opastus. 
Kesäkuun alkupuolella on toinen vastaanotto 
– päivistä ilmoitetaan myöhemmin.

Tekninen ja ympäristötoiminta

Lähiopetukseen paluu herättää monenlaisia tunteita 
- etävalmennuksella tukea koulujen henkilöstölle 
Koronaepidemian aiheutta-
mien rajoitusten purkami-
nen alkaa valtioneuvoston 
linjausten mukaisesti var-
haiskasvatuksessa ja perus-
opetuksessa torstaina 14.5. 
Opettajien ja muun koulu-
henkilöstön suhtautumi-
nen lähiopetukseen palaa-
miseen on ymmärrettävästi 
ristiriitaista. Tunteet vaihte-
levat ilosta pelkoon. Kun-
nissa mietitään, miten tu-
kea kouluhenkilöstöä tässä 
uudessa tilanteessa?

Pudasjärven kaupun-

ki halusi tukea koulujen 
henkilökuntaa, jotta he oli-
sivat mahdollisimman 
hyvässä valmiudessa vas-
taanottamaan oppilaat. 
Kaupunki tarttui ennakko-
luulottomasti etävalmen-
nuksen mahdollisuuksiin. 
Sivistystoimi on tarjon-
nut tämän vuoksi koulujen 
henkilöstölle 4 verkossa to-
teutettavaa keskustelufoo-
rumia 7.-13.5.

Uudenlaisten etäkes-
kustelufoorumien toteut-
tajaksi kaupunki valitsi 

oululaisen pienyrityksen 
Valmennustalo Virta Oy:n. 
Henkilöstön tukeminen 
etävalmennuksen avulla on 
Pudasjärvellä uutta.

-Vaikka olemme val-
mentaneet työyhteisöjä yli 
20 vuotta ja etänäkin on 
toimittu jo vuodesta 2014, 
tämä on täysin uudenlai-
nen tilanne myös meille. 
Harvoin työelämän haas-
tava tilanne koskettaa näin 
kokonaisvaltaisesti ja hen-
kilökohtaisesti ihan jokaista 
työntekijää, kertoo sosiaa-

lipsykologi Sirpa Puolakka 
Valmennustalo Virrasta. 

Etävalmennuksen ta-
voitteena on ollut raken-
taa yhteistä ymmärrys-
tä muutoksen keskellä ja 
löytää työhyvinvointia tu-
kevia ratkaisuja sekä toi-
mintamalleja. Keskuste-
lufoorumeissa opettajat ja 
muu koulujen henkilöstö 
saivat jakaa avoimesti huo-
lenaiheitaan. Valmennusta-
lo Virran valmentaja auttoi 
löytämään huolten ja pel-
kojen joukosta ne olemas-

sa olevat vahvuudet, jot-
ka tukevat lähiopetuksen 
käynnistämistä uudelleen. 
Faktoihin ja vahvuuksiin 
perustuen etsittiin yhtei-
siä työkaluja, sopimuksia ja 
ratkaisuja, joilla lähiopetuk-
seen paluusta selvitään hy-
vinvoivina yhdessä. 

-Pudasjärven kaupungin 
tavoitteena oli tarjota ope-
tushenkilöstölle tukea tässä 
muutostilanteessa, jossa pa-
lataan takaisin lähiopetuk-
seen ja pyritään elämään 
”uuden normaalin” kanssa. 

Vain hyvinvoiva ja turval-
liseksi olonsa tunteva hen-
kilöstö pystyy tukemaan 
oppilaiden lähiopetukseen 
paluuta ja oppimista par-
haalla tavalla. Elämisen 
opettelu uuden normaa-
lin kanssa jatkuu niin kou-
lumaailmassa kuin yhteis-
kunnassa varmasti vielä 
pitkään, totesi opetus- ja si-
vistysjohtaja Juha Holappa.

Kaupunki tiedotus 

Yhdistyksissä ja urheiluseu-
roissa on monipuolisia työ-
mahdollisuuksia, mutta mo-
nesti tekijä puuttuu. Osaajia 
tarvitaan aina ohjaajista 
viestinnän tekijöihin ja toi-
mistotyöntekijöistä tapahtu-
majärjestäjiin. 

ESR-rahoitteinen Työ-
tä hyvässä seurassa -hanke 
edistää työttömien, pitkä-
aikaistyöttömien ja osatyö-
kykyisten työllistymismah-
dollisuuksia yhdistyksissä. 
Kolmivuotinen hanke myös 
tarjoaa palveluita työn-
tekijän työhyvinvoinnin, 
työkyvyn ja jatkotyöllis-
tymismahdollisuuksien pa-
rantamiseksi.

Hankevetäjä Eeva-Lee-
na Ylimäki PoPLista kertoo, 
että työllistämisessä käyte-
tään työkokeilua ja palkka-
tukea. Työaika määräytyy 
työntekijän palkkatukipro-
sentin mukaan.

”Työntekijän myötä va-
paaehtoisten työtaakka ke-

venee ja yhdistyksen toi-
mintaa on mahdollista myös 
kehittää. Tutkimusten mu-
kaan työntekijän palkkaus 
yhdistykseen muun muas-
sa kasvattaa jäsenmäärää ja 
lisää suunnitelmallisuutta”, 
Ylimäki toteaa.

Pudasjärveläisten yhdis-
tysten ja urheiluseurojen on 
mahdollista saada hankkeen 
kautta tukea sekä työllistä-
misprosessiin että työnan-
tajana toimimiseen. Yhdis-
tys voi työllistää jo olemassa 
oleviin tehtäviin tai luoda 
uutta toimintaa. Työtehtä-
vät määräytyvät työnteki-
jän osaamisen ja työnantajan 
tarpeiden pohjalta. 

”Hanketiimimme aut-
taa tarvittaessa niin työteh-
tävien kartoituksessa kuin 
työntekijän etsimisessäkin. 
Kauttamme on siis saatavilla 
monenlaista apua ja koulu-
tusta työnantajana toimimi-
seen. Myös PoPLin koulu-
tuksilla tuetaan yhdistyksen 

toimintaedellytyksiä ja vah-
vistetaan työntekijän osaa-
mista”, Ylimäki lupaa.

Hanke tutuksi  
etäyhteydellä
Hanke järjestää yhdistyksil-
le etäyhteyden välityksellä 
kolme tunnin mittaista tilai-
suutta, joissa kerrotaan tar-
kemmin hankkeesta, työl-
listämisestä ja palkkauksen 
tuista. Seuraava hanke tu-
tuksi -tilaisuus järjestetään 
28. toukokuuta. Ylimäki 
kannustaa yhdistyksiä tule-
maan rohkeasti kuulolle.

”Tilaisuuteen voi osal-
listua, vaikka seura tai yh-
distys ei olisi vielä tehnyt 
päätöstä palkkaamisesta. 
Myöskään työtehtävien ei 
tarvitse olla täysin selvillä, 
vaan tarve työntekijälle voi 
olla ihan alkutekijöissä”, hän 
vinkkaa.

Työllistämisen tielle läh-
temisestä kannattaa keskus-
tella yhdistyksen johtokun-
nassa ja myös PoPLiin voi 
olla yhteydessä. 

Myös yhteispalkkaa-
minen mahdollista
Pudasjärven yhdistykset 

voivat halutessaan tehdä 
yhteistyötä monella tavalla, 
esimerkiksi yhteispalkkaa-
misen kautta. Yhteispalk-
kauksella kaksi tai useampi 
yhdistys voi palkata yhdes-
sä työntekijän.

Pudasjärven kaupunki 
on yksi hankkeen yhteistyö-
kumppaneista.

”Olen ymmärtänyt, että 
Pudasjärvellä kaupungil-
la on entisestään yhteistyö-
tä seurojen ja yhdistysten 
kanssa. Nyt tätä yhteistyö-
tä on hyvä jatkaa ja kehittää 
työllistämisen saralla, mis-
tä on hyötyä kaikille kunta-
laisille”, Ylimäki kannustaa.

Työtä hyvässä seurassa 
-hanke toimii myös Iin, Mu-
hoksen, Oulun ja Vaalan alu-
eella. Hanke jatkuu tammi-
kuuhun 2023 saakka. Lisää 
tietoa hankkeesta ja etäyh-
teydellä toteutettavista tilai-
suuksista löytyy sen verk-
kosivuilta: www.popli.fi/
tyota-hyvassa-seurassa-han-
ke

Pudasjärvi-lehti

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi) 
ry:n Työtä hyvässä seurassa -hanke auttaa 

yhdistyksiä työntekijän palkkaamiseen liittyvissä 
asioissa ja tarjoaa myös työntekijälle tukea ja 

palveluita.

Yhdistyksille tukea työllistämiseen

Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keus on 17.3.2020 antanut 
päätöksen Rauno Juttulan 
kunnallisasiaa koskevasta 
valituksesta, joka koski Pu-
dasjärven kaupunginval-
tuuston päätöstä 19.6.2018 
pykälä 22.

Hallinto-oikeus ei tutki 
valitusta siltä osin kuin siinä 
on vaadittu kumoamaan val-
tuuston päätös Siuruanjoen 

kaavoitusprosessin lopetta-
misesta. Hallinto-oikeus ei 
myöskään tutki valituksen 
täydennyksessä ensi ker-
taa esitettyä esteellisyyttä 
koskevaa valitusperustetta. 
Muita osin hallinto-oikeus 
on tutkinut asian ja hylkää 
valituksen.

Pudasjärvi-lehti

Siuruanjoen 
kaavoituspäätöksen 
valituksesta päätös

Lukijan kynästä

Voisitteko siivota jätökset pois kerrostalojen ikkunoitten 
edestä!

"Ekakerroksen asukkaat"

Hei te, 
jotka ulkoilutatte 
koirianne Kurentiellä!

Kunnioittavat kiitokset,
Teille kaatuneitten omaiset,
Teille sotaorvot.

Kesän lämpöä teille toivoo
”Vapaudesta kiittävä”

Kaatuneitten päivänä

Helluntaiseurakunta
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Ei tilaisuuksia!
”Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala 

lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisim-
me hänen kauttaan. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me 
rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä 

ja lähetti Poikansa meille syntiemme sovitukseksi”.
1 Joh 4:9-10

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.vkkmedia.fi
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Kaupunginhallitus myönsi kehittämis- ja toimintatukia
Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 12.5. 
Kaupungin talousarvioon 
2020 on varattu 130 000 eu-
ron määräraha kehittämis- ja 
toimintatukina jaettavaksi. 
Hakijoina ovat voineet olla 
Pudasjärvellä toimintaa har-
joittavat rekisteröidyt yhdis-
tykset, rekisteröimättömät 
ryhmät ja yksityiset henki-
löt. Joulukuussa oli päätet-
ty kehittämis- ja toiminta-
tukien osalta painotettavan 
hyvinvointiin, asumisviih-
tyisyyden parantamiseen, 
luontoarvojen huomioimi-
seen, turvallisuuteen ja yh-
dessä tekemiseen liittyviä 
asioita. Määräaikaan men-
nessä tuli 96 hakemusta. Ke-

hittämis- ja toimintatukia 
päätettiin myöntää vuonna 
2020 yhteensä 137 515 euroa. 
Talousarvioon varattu sum-
ma ylittyi 7 515 eurolla, joka 
esitetään katettavaksi kehit-
tämisrahastosta.

Hyvinvointipäällikön 
virka
Hyvinvointi- ja sivistystoi-
minnan toiminta-alueen ta-
lous- ja hallintopäällikön 
virka on ollut vailla vaki-
naista täyttämistä 2.1.2019 
alkaen edellisen viranhal-
tijan irtisanouduttua tehtä-
västä. Viran tehtäväaluetta 
on lisäksi hoidettu sijaisjär-
jestelyin jo 1.6.2018 alkaen, ja 
viran uudelleentäyttäminen 

on kytketty valmistelussa ol-
leen toiminnan kehittämis-
ohjelman ja talousohjelman 
yhteyteen. Hyvinvointipal-
veluihin kohdistetun pääl-
likköviran keskeisenä teh-
tävänalana olisi esimies- ja 
vastuutehtävät hyvinvoin-
tipalvelujen tulosalueel-
la, johon kuuluvat liikunta-, 
nuoriso-, kulttuuri-, kirjas-
to- ja kansalaisopiston pal-
velut. Hyvinvointipäällik-
kö toimisi myös kaupungin 
yhdyshenkilönä hyvinvoin-
tiin liittyviin yhteistyötahoi-
hin ja sidosryhmiin. Lisäksi 
tehtävään sisältyisi Hyvin-
vointi- ja sivistystoiminnan 
toiminta-aluejohtajan si-
jaistaminen. Päätettiin lak-

kauttaa hyvinvointi- ja si-
vistystoiminnan talous- ja 
hallintopäällikön virka ja pe-
rustaa hyvinvointipäällikön 
virka, joka julistetaan haet-
tavaksi mahdollisimman pi-
kaisesti.

Stipendejä
Päätettiin myöntää kaupun-
gin stipendirahastosta Pu-
dasjärven lukiolle 400 euroa 
ja Osao/Pudasjärven yksi-
kölle 400 euroa sekä myön-
tää Koillis-Pohjanmaan 
maataloudellisten koulujen 
oppilasavustusrahastosääti-
ön varoista Osao/Pudasjär-
ven yksikölle 400 euroa.

Pudasjärvi-lehti

Hyvän Olon Keskuksen 
rakentaminen edistyy aikataulussa

YIT:n projektipäällikkö Jan-
ne Kittilä kertoi, että 1-ker-
roksisen osuuden hirsiasen-
nukset ja vesikattotyöt ovat 
valmiit ja töiden pääpai-
no on sisätiloissa. Käynnis-
sä olevia työvaiheita ovat 
maanvaraisten lattioiden va-
lut sekä väliseinätyöt. Use-
ampi kerroksisten osuuk-
sien betonirunkotyöt ovat 
valmiit ja hirsiasennuk-
set sekä vesikattotyöt ovat 
käynnissä. Työmaa etenee 

pääosin aikataulun mukai-
sesti, eikä korona tilanne ole 
ainakaan toistaiseksi vaikut-
tanut työmaan etenemiseen. 

Projektikoordinaattori 
Kaija Kuiria työllistää Hy-
vän Olon keskuksen taitei-
lijahaku, joka on parhaillaan 
käynnissä. Yhteydenottoja 
on tullut taiteilijoilta ympä-
ri Suomea. Hakuaika päät-
tyy tämän viikon perjantai-
na, joten vielä ehtii hakea! 
Hakuajan päätyttyä taide-

Kaija Kuiri toimii Hyvän 
Olon Keskuksen projekti-
koordinaattorina.

Hyvän Olon Keskuksen työmaa etenee pääosin aikataulun mukaisesti. Kuva Juha Nyman Pudasjärven kaupunki. 

Suomessa olemme eläneet 
kuluvan kevään poikkeus-
oloissa, kuten myös Pudas-
järvellä. Koronavirus on vai-
kuttanut meidän kaikkien 
pudasjärveläisten normaa-
liin arkeen ja olemme joutu-
neet muuttamaan omia joka-
päiväisiä rutiineita. Olemme 
joutuneet olemaan erossa lä-
heisistämme, suojellaksem-
me heitä. Osa on joutunut 
eristäytymään täysin kotiin-
sa, osa taas työnsä puoles-
ta suojelee muita – samal-
la asettaen itsensä vaaraan. 
Tämä kevät tullaan muis-
tamaan kauan, sillä nyt on 
tarvittu sitä kuuluisaa suo-
malaista sisua. Sdp:n pai-
kallisyhdistys haluaa kiittää 
kaikkia työntekijöitä, jotka 
tekevät töitä tämän poikke-
usolon aikana Pudasjärven 
asukkaiden hyvinvoinnin ja 
arjen sujumisen eteen.

Valitettavasti poikkeus-
olot ovat jo nyt aiheuttaneet 
esimerkiksi yleisötapahtu-
mien perumista koko Pu-
dasjärven alueella ja tällä on 
negatiivinen vaikutus niin 
järjestävien seurojen, yhdis-
tysten kuin asukkaiden ar-
keen ja toimintaan pitkällä-
kin aikavälillä. 

Pudasjärven kaupun-
gin talous oli alijäämäinen 
2018 ja 2019. Tästä johtu-
en talouden tasapainottami-
nen on pakollinen toimen-
pide. Meneillään oleva 
vuosi on vieläkin synkem-
pi koronaviruksen aihe-
uttamista ylimääräisistä 
menoista ja verotulojen vä-
hentymisestä. Menoja jou-
dutaan tasapainottamaan ja 
ottamaan lisää velkaa. 

Pudasjärven väestön ke-
hitys on edelleen negatiivi-
nen, väestön väheneminen 
oli vuonna 2019 115 asukasta 
edellisestä vuodesta ja lapsia 
syntyi 55, väkiluku oli vuo-
den 2019 lopussa 7875.

Aina löytyy onneksi nii-

tä hyviäkin asioita raskaiden 
vastapainoksi. Eräs positiivi-
nen sellainen on uuden Hy-
vänolonkeskuksen raken-
nuksen eteneminen. Tällä 
rakennuksen rakentamisella 
on vaikutusta kaikkien pu-
dasjärveläisten hyvinvoin-
tiin ja palveluiden parane-
miseen. Vuokra-asuntoja on 
tulossa Pudasjärvelle lisää 
ja näin voidaan poistaa käy-
töstä vanhaa asuntokantaa, 
tällä rakentamisella toivo-
taan myös olevan vaikutus-
ta muuttovirran kääntymis-
tä positiiviseen suuntaan.

Pudasjärven kaupun-
ki jakaa myös tänä vuonna 
kehittämis- ja toimintatu-
kiavustuksia seuroille ja yh-
distyksille. Tällä tuella py-
ritään seuroja ja yhdistyksiä 
kehittämään toimintoja ja 
aktivoimaan asukkaita har-
rastamaan, liikkumaan sekä 
kehittämään toimintoja. 

Tulevat kuntavaalit ovat 
kaupunkimme tulevaisuu-
den kannalta hyvin tärke-
ät, niissä ratkaistaan mihin 
suuntaan tätä meidän yh-
teistä kotiamme lähdetään 
luotsaamaan. Niinpä äänes-
täminen tulee entistä suu-
rempaan merkitykseen sil-
loin. Vain äänestämällä voit 
oikeasti vaikuttaa. Yhteistyö 
kaikkien puolueiden kes-
ken on toimittava myös tu-
levaisuudessa, sillä se kertoo 
myös kaupunkimme asuk-
kaille positiivista sanomaa. 
On kyettävä näkemään tu-
levaan eikä jäädä mennei-
syyteen. Tämä vaatii niin 
konkareita kuin myös uusia 
ehdokkaita. 

Kaikille hyvää kevään 
jatkoa ja pitäkää 

toisistanne huolta!

Päivi Pohjanvesi ja 
Tuula Kuukasjärvi
Pudasjärven sos.dem.
työväenyhdistys ry

Tämän vuoden vappuna ei pystytty järjestämään 
jo perinteeksi tullutta vuotuista vappu tapahtumaa 

torilla poikkeusolosuhteiden takia. Toivoimme 
Pudasjärvi-lehdestä Vappujuhlan järjestäjiltä 

kuitenkin vapputervehdystä, jonka julkaiseminen 
siirtyi viime lehdestä tämän viikon lehteen. 

Paikallisen SDP:n puheenjohtaja Päivi Pohjanvesi 
ja kaupunginvaltuutettu Tuula Kuukasjärvi 

lähettivät yhteisen vapputervehdyksen.

On kyettävä 
näkemään tulevaan

Tuula Kuukasjärvi ja Päivi Pohjanvesi ovat olleet useana 
vuonna Pudasjärven vappujuhlan puhujina. Tänä vuonna 
he esittävät vapputerveiset Pudasjärvi-lehden välityksellä.

Pudasjärveläislähtöinen Kaija Kuiri on 
työskennellyt viime joulukuusta lähtien 

kaupungin palkkaamana Hyvän Olon Keskuksen 
rakentamisen projektikoordinaattorina. Hän toimitti 
Pudasjärvi-lehden pyynnöstä ajankohtaista tietoa 

rakennushankkeen edistymisestä.

työryhmä valitsee haastatte-
luun kutsuttavat taiteilijat. 

-Tämän lisäksi odotam-
me Taiken päätöstä erityis-
avustuksesta ”Prosentti 
rakennuskustannuksista tai-
teeseen” -hankkeille. Taike 
tekee päätökset toukokuun 
lopussa. Avustus mahdol-
listaisi useamman taidekoh-
teen toteuttamisen Hyvän 
Olon keskuksessa. Taiteli-
jahaun lisäksi yhteydenpi-
to käyttäjien ja suunnitteli-
joiden kanssa jatkuu tiiviinä, 
jotta toteutus vastaisi mah-
dollisimman paljon käyt-
täjien tarpeita. Onneksi on 
toimivat etäyhteydet niin 
asiat on pystynyt hoitamaan 
myös korona-aikana, kertoo 
Kuiri.

Liepeen pappila on siirtynyt yksityisomistukseen 30.4.2020 oltu-
aan seurakunnan käytössä 185 vuotta.

Pappilan väentupa on ollut seurakunnalla pitkään erilaisten 
perhetapahtumien, kokouksien ja juhlien pitopaikkana ja

nytkin se kesäksi siihen käyttöön yksityisomistuksessa valmis-

tautuu poikkeustilasta huolimatta.
Useampia varauksia kesän juhliin on jo tehty.

Ystävällisin terveisin,
Marjo ja Jari Lukkarila 0400 801 002, www.liepeenpappila.fi

Liepeen pappilaa voi edelleen vuokrata



12 TPnro 3PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti14.5.2020 14.5.2020nro 3

Koronakriisi koskettaa meitä kaikkia.
Ojennamme kätemme paikallisille yrityksille ja

tarjoamme uusille asiakkaille ensimmäisen
vuoden vuosimaksun 0€/henkilö, kun teette
työterveyshuollon sopimuksen kanssamme

huhti-toukokuun aikana.

Työterveyshuollon
vuosimaksu 0 €

Laita sähköpostia info@medipudas.fi tai soita /
jätä viesti 0447741479 / Vesa-Matti Ritola

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.vkkmedia.fi

Kansalaisopistolla on kuluneen 
lukuvuoden aikana ollut mo-
nenlaisia liikuntakursseja, jois-
ta varmasti on löytynyt jokai-
selle jotakin. Tässä muutama 
esittely niistä. 

Näitten lisäksi sivukylien 
liikuntaryhmät olivat suosit-
tuja ja niitten jatko on jo kan-
salaisopiston kurssitarjot-
timen suunnitelmissa. Sari 
Viitala ohjasi jumppa- ja la-
visryhmiä Ala-Siurualla, Vir-
pi Iinatti jumppautti kyläläisiä 
Pintamolla ja Annika Heikki-
nen piti joogaohjausta Yli-Siu-
rualla.

Suvi Lehtonen ohjasi Ku-
renalta käsin etänä Paukkerin-
harjun jumpparyhmää ja Mar-
jo Kokko puolestaan etäohjasi 
Sarakylän jumpparyhmää.

Sonja Törmänen on ohjan-
nut Lempeää joogavenyttelyä 
Livolla, Pintamolla, Sarakyläs-
sä ja Kurenalla, sekä Vesijoo-
gaa Puikkarin monitoimialtaas-
sa. Kevätkaudella ei Pintamon 
ryhmä enää toteutunut poikke-
usolojen vuoksi. Lyhytkursseja 
ei Törmänen pitänyt laisinkaan. 
Joogakurssien ryhmäkoot ovat 
vaihdelleet 10-20 osallistujan 
välillä riippuen paikasta. Livol-
la ja Sarakylässä ryhmät ovat 
pienempiä kuin Kurenalla. Ve-
sijoogan ryhmäkoon määrää 
monitoimialtaan koko, sillä sin-
ne mahtuu enintään 15 osallis-
tujaa kerralla. Loppukeväästä 

joogakurssit toteutettiin etänä, 
vesijoogaa lukuun ottamatta. 
Nimestään huolimatta Lempeä 
joogavenyttely ei ole vain pelk-
kää lattialla pötköttelyä vaan 
sisältää myös kehon vahvistus-
ta ja tehokkaita liikkuvuushar-
joitteita. Lempeys tulee rakas-
tavasta asenteesta itseä ja omaa 
kehoa kohtaan. Joogaharjoitte-
lu tarjoaa tilaisuuden kääntyä 
sisäänpäin ja pysähtyä kaiken 
kiireen keskellä. Joogakurssit 
sopivat sekä miehille että nai-
sille, nuorille ja vanhoille. Har-
joitus tehdään kuitenkin aina 
omaa kehoa ja tilannetta kunni-
oittaen. Jos nivelongelmat estä-
vät mattoharjoittelun, kannat-
taa suunnata vesijoogaan, jossa 
niveliin kohdistuva kuormitus 
on vähäinen.

- Pääpaino omana viestinäni 
on, että jooga sopii kaikille, jo-
kaiselle löytyy sopiva joogalaji 
ja kaikki saavat tulla tunneille 
sellaisena kuin ovat. Tervetuloa 
syksyllä mukaan kursseille, toi-
votti Törmänen keskustelum-
me päätteeksi.

Paula Timonen ohjasi usei-
ta eri kansalaisopiston jooga-
kursseja. Oli alkeis-, jatko-, 
äijä- ja seniorijoogaa. Kurssi-
paikkoina olivat Hirsikampus 
ja Tuomas Sammelvuo -sali, 
jossa oli päiväryhmänä suosit-
tu seniorijooga. Paulan seniori-
ryhmille oli myös naurujoogaa 
tarjolla.

Lyhytkursseja Paula ei pitä-
nyt, eikä näitä kursseja toteu-
tettu myöskään etänä loppuke-
vään aikana.

- Jooga on kokonaisvaltai-
nen itsekasvatusmenetelmä ja 
tapa rauhoittua. Se lähtee ih-
misestä itsestään, jokainen löy-
tää oman tavan rentoutua, tii-
visti Paula joogan ihmeellisen 
maailman.

Paula Timonen on ohjan-
nut erilaisia joogaryhmiä jo kol-
menkymmenen vuoden ajan, 
joten kokemusta ja ammattitai-
toa riittää! Joogakurssit jatku-
vat syksyllä kansalaisopiston 
ohjelmistossa.

Heidi Kilkki piti sunnun-
taisin neljä kurssia peräkkäin. 
Ne olivat sambic, lavis, tehot-
reeni ja jooga sekä lisäksi vielä 
Hyvinvointilauantai-liikunta- 
ja rentoutuspäiviä.

Sambic on vauhdikasta 
tanssiliikuntaa ihanilla brasi-
lialaisilla rytmeillä, jossa kunto 
kohoaa ja vartalon liikkuvuus 
lisääntyy. Pehmeät reggaen 
liikkeet poistavat selän, harti-
oitten ja rintarangan jäykkyyt-
tä, jolloin myös ryhti ja lihas-
kunto paranevat. Sambic on siis 
selkeitä askelkuvioita myötäile-
vä hikitreeni brassifiiliksellä.

Lavis taas on uusi ja haus-
ka lavatanssijumppa. Tunneilla 
jumpataan tuttujen lavatanssi-
en, kuten humpan, valssin, pol-
kan, foxin ynnä muitten tahtiin. 

Tällä kurssilla kohotetaan kun-
toa eri lavatanssiaskeleiden ryt-
missä ilman paria. Nämä tree-
nit sopivat sekä aloittelijoille 
että kuntoilijoille, kunhan va-
raat mukaan rennot vaatteet 
ja juomapullon. Ryhmissä on 
niin mukavaa, että siellä ei edes 
huomaa kuntoilevansa!

Heidin kursseilla kävijä-
määrä on vaihdellut reippaa-
seen kolmeenkymmeneen. Op-
pitunnit päättyivät maaliskuun 
puolessa välissä, eikä niitä jat-
kettu etänä. 

Heidi Kilkin lyhytkurs-
sit olivat yhdistelmiä tanssista, 
joogasta ja syvärentoutuksesta 
äänimaljoilla – eli siis kokonais-
valtaista hyvinvointia keholle 
ja mielelle. Äänimaljarentoutus 
tuo iloa ja lepoa arkeen. Se on 
kokonaisvaltainen syvärentou-
tusmenetelmä, joka perustuu 
ääniaaltoihin ja resonanssiin. 
Sen vaikutus ulottuu solutasol-
le asti.

Heidi Kilkki toteutti ääni-
maljarentoutusta siten, että hän 
itse soitti maljaa ja kurssilaiset 
rentoutuivat peiton alla maa-
ten.

Kurssiaikatauluja on syk-
sylle muokattu siten, että kaik-
ki halukkaat pääsevät mukaan. 
Myös vuorotyössä käyvät on 
otettu kurssisuunnittelussa 
huomioon!

Anna Sergeeva opetti kan-
salaisopistolla balettia sekä lap-

sille, että aikuisille. Pienimmät 
lajin harrastajat olivat ainoas-
taan nelivuotiaita. Lisäksi Anna 
opetti nykytanssia ja venyttelyä 
tanssijoille.

Kurssien opiskelijamäärät 
vaihtelivat seitsemän ja kym-
menen välillä, ryhmästä riip-
puen.

Anna kertoi, että balettia 
voi harrastaa niin lapset kuin 
aikuiset, iästä ja sukupuoles-
ta riippumatta. Baletti on yksi 
tanssiliikunnan muoto, joka 
kehittää monimuotoista koor-
dinaatiokykyä. Pieni lapsi voi 
aloittaa tanssiharrastuksen esi-
merkiksi baletilla, jossa suori-
tetaan monenlaisia liikkeitä ke-
honhallinnan ja liikkuvuuden 
parantamiseksi. Baletin paris-
sa lapsi oppii tunnistamaan 
rytmejä, keskittymään tiettyyn 
liikkeeseen ja huolellisuuteen 
sekä saa valmiudet kaikkiin 
muihin tanssilajeihin.

- Aikuisten baletissa alenne-
taan stressiä ja opitaan hallitse-
maan omaa kehoa, sillä laji on 
rauhallista ja sen aikana pää-
see irtautumaan arjesta, kertoi 
Anna Sergeeva ja lisäsi, että ny-
kybaletissa on täysin erilainen 
meininki kuin ennen. Opettajat 
ovat rentoja ja mukavia. Tun-
neilla tehdään erilaisten liike-
harjoitusten lisäksi myös moni-
puolisia koreografioita.

Baletti raivaa tietä muille 
harrastuksille!

Lempeää liikuntaa kansalaisopiston kursseilla

Anna Sergeeva kertoo, että 
syksyllä järjestetään uusia, mie-
lenkiintoisia kursseja. 

Venyttely tanssijoille so-
pii kaikille kehonhuoltoa kai-
paaville. Tunnit koostuvat mo-
nipuolisista vartalon lihaksia 
venyttävistä ja vahvistavista 
harjoitteista erilaisia tekniikoi-
ta käyttäen.

Nykytanssikurssi kutsuu 
kaikkia aikuisia mukaan – 
ikään, sukupuoleen ja kokoon 
katsomatta! Tunnit koostuvat 
alkulämmittelyistä, nykytans-
sin tekniikoista, kehon käytön 
harjoitteista eri tasoilla, liikku-
vista sarjoista sekä erilaisista 
koreografioista.

Leena Särkelä on vetä-
nyt muun muassa vesijump-
paa Puikkarissa, pilates-
ta Kurenalla, jumppakursseja 
Syötteellä sekä sieltä käsin etä-
nä Kipinään. Hän aloitti myös 
senioreille suunnatun uu-
den, paljon toivotun Tanssiksi 
-kurssin, joka veti Lakarille 24 
osallistujaa. Näitä Leenan ryh-
miä tullaan jatkamaan myös 
tulevalla kansalaisopiston kau-
della.

Terttu Salmi

Pienimpien balettiryhmissä 
opitaan jo varhaisessa vai-
heessa kehonhallintaa.


