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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Ohtosen autiotupa ja 
Kouvan laavu

Metsähallitukselta 
Pudasjärven 

kaupungille s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 22.5.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

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!

info@syoterp.fi  
Puh. 040 175 4008

ULKOMAALAUKSET
kotimaisilla laatumaaleilla
keväthinnoin!
Yhteistyössä

www.syoterp.fi

Syötteen 
Rakennuspalvelu Oy

Hoiva Pudas Oy 
040 1744 757  

Korpitie 15, 93100 Pudasjärvi l asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
www.hoivapudas.fi

l Kotihoidon tukipalvelut
l Lääkkeenjakopalvelu 
l Omaishoidon sijaispalvelut
l Henkilökohtainen avustaminen
l Kotisairaanhoitopalvelut

PAIKALLINEN HOITOALAN YRITYS
Hoiva Pudas on pudasjärveläinen paikallinen sosiaali- ja ter-
veyspalveluita tuottava yritys. Toimimme koko Pudasjärven 
alueella. Tarvitsetko itse tai tarvitseeko läheisesi tukea selviy-
tyäkseen arjessa kotona? Meidän henkilökunta koostuu sosiaa-
li- ja terveysalan ammattilaisista ja meidän kautta saat palvelut 
kotiisi luotettavasti ja ammattitaidolla. Ota yhteyttä niin sovi-
taan ilmainen kartoituskäynti.

Voit hyödyntää  
Oulunkaaren  
palvelusetelit.
Huomioi myös 
kotitalousvähennys.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 3.6., ke 10.6. ja ke 24.6.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Optikko ja silmälääkäri tekevät näöntutkimuksia normaalisti, 
mutta erityistä hygieniaa noudattaen.

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

TERVETULOA KUKKIEN 
KASVUPAIKALLE!

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

AvoinnA:
mA-pe 8-19,
lA-su 8-16  

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa Puutarhan Kesään! 

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

Komeat 
PELARGONIAT 
20,-/4 kpl   

Tuuheat 
MARKETAT 

(useita värejä) 
20,-/4 kpl   

Paljon 
KUKKA-

TARJOUKSIA
ja upeita 

AMPPELEITA!

HYÖTYKASVIT!

Uusia 
kestäviä 

OMENAPUITA
35,- 

(13 eri lajia)   

Luumu-, 
Päärynä-ja 

KRIIKUNAPUUT!

Runsaasti 
erilaisia 

MARJAPENSAITA 
....ja paljon muuta!

Tervetuloa ostoksille!

TEHTAANMYYMÄLÄ

Poronkäristys kypsä 
1,5 kg 26,90/kg

Riistakäristys kypsä 
1,5 kg 14,90/kg

Porojauheliha kypsä 
1 kg 19,90/kg

Riistajauheliha kypsä 
1 kg 12,90/kg

Poikkeusoloista johtuen 
tarjoamme asiakkaillemme 

mahdollisuuden ostaa 
myymälästämme ravintoloille 

ja suurkeittiöille varattuja 
tuotteita tukkuhinnoin mm.

Menestystuote
Kypsä riistapyörykkä 

4 kg 5,90/kg

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

PUUCEE- JA 
KOMPOSTIKUIVIKE CELLO 50 L
Turpeesta ja puu-
lastuista valmistettu 
seos, jota käytetään 
kompostiin ja kom-
postoiviin käymälöihin 
lisäämään ilmavuutta ja 
tasaamaan kosteutta. 

Tarjoukset voimassa 2.6 saakka tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

4
SÄKKIÄ

PUUTARHAN MUSTA MULTA 
BIOLAN 45 L

10-.
Kompostilannoitettu multaseos 
kotipuutarhureille. Soveltuu käytettä-
väksi kasvualustana kukkapenkissä, 

995

kasvihuoneissa ja kas-
vimaalla joko sellaise-
naan tai perusmaahan 
sekoitettuna. 

2
SÄKKIÄ

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

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus 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

Hautausmaan 
siivoustalkoot  

Riekinkankaan hautausmaa 
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!

Tänä keväänä huomaan kaipaavani sellais-
ta oikeaa kevättä. Jotakin lämmintä, veh-
reää ja uutta, joka veisi ajatukset pois 
koronaepidemiasta ja kylmyydestä. Koulu-
laisille ja opiskelijoille kesän lähestyminen 
tarkoittaa lomaa ja vapaata, mutta entäs 
me muut, joiden elämässä ei enää ole sel-
laisia merkkipaaluja? Kevät tuntuu aikuise-
na erilaiselta, tämä kevät varsinkin. 

Kirkkovuodessa pääsiäisaika alkaa lä-
hestyä loppuaan ja suuntaamme katseem-
me helluntaihin ja helluntaiaikaan. Hellun-
tai on Pyhän Hengen juhla, jota vietetään 
50 päivää pääsiäisen jälkeen. Tänä vuonna 
tuo päivä on sunnuntai 31.5. Helluntai itse 
asiassa kuuluu pääsiäisen ja joulun ohella 
kirkkovuoden kolmen suurimman juhlan 
joukkoon. Ensimmäinen helluntai oli kris-
tillisen kirkon perustamisen päivä, kirkon 
syntymäpäivä. Silloin Jeesuksen opetuslap-

siin vuodatettiin Pyhä Henki, jonka Jee-
sus oli luvannut seuraajilleen tueksi ja op-
paaksi. Evankeliumien mukaan me emme 
voi itse ansaita Pyhää Henkeä, vaan se an-
netaan meille lahjana. Kirkkovuosikalen-
terissa todetaan: ”Pyhä Henki luo yhteyden 
taivaaseen astuneen Herran ja opetuslasten 
välille, karkottaa pelon ja tekee kristityt osal-
lisiksi Kristuksesta ja hänen lahjoittamastaan 
pelastuksesta.” 

Evankeliumien mukaan Jeesuksen seu-
raajissa kumpuavat ”elävän veden virrat”, 
koska olemme yhteydessä tuon elävän ve-
den alkulähteeseen, Jeesukseen Kristuk-
seen. Arkisessa aherruksessa tämän veden 
nauttiminen saattaa välillä unohtua, mutta 
me tarvitsemme sitä pysyäksemme elävi-
nä ja toimintakykyisinä. Aivan kuten luon-
to odottaa keväällä valoa, lämpöä ja vettä, 
me Jeesuksen seuraajat janoamme Pyhää 

Henkeä, joka vahvistaisi meitä matkallam-
me. Meidän on uskottava siihen, että kesä 
lopulta tulee ja kaikki hyvä on vielä edes-
säpäin. Muuten patoamme elävän veden 
virran ja toivon, joka siihen liittyy. 

”Etsikää minun kasvojani.”
  Herra, minä tahdon etsiä sinua, 
  älä kätke minulta kasvojasi!
Älä vihastu, älä torju palvelijaasi, 
sinä olet aina ollut minun apuni.
  Älä nytkään jätä minua, älä hylkää, 
  sinä Jumalani, sinä auttajani! 
(Psalmista 27)

seurakuntapastori  
Eva-Maria Mustonen

Oikean kevään odotusNiin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 
P. 0400 385 281 

Keijo Kaukko 50 v
Kannattaa opiskella - saa arvokasta pääomaa

OSAO Pudasjärven yksikön-
johtaja Keijo Kaukko täyttää 
sunnuntaina 24.5. 50 vuot-
ta. Hän aikoo juhlia koro-
naepidemian vuoksi synty-
mäpäiväänsä sukunsa sekä 
tuttaviensa syksyllä ja työ-
yhteisössä pienimuotoisesti 
kahvien merkeissä kesäkuun 
17. päivä. 

Keijo Kaukon sukujuuret 
juontavat äidin ja isän puo-
lelta Pudasjärven Kollajalle 
ja Pärjänsuolle. Hän on syn-
tynyt Uudessakaupungis-
sa, josta vanhemmat muutti-
vat työnsä vuoksi pian Keijon 
syntymän jälkeen Haukipu-
taalle, jossa hän varttui, kävi 
peruskoulun sekä lukion. 
Kouluaikojen kesälomat ja 
viikonloputkin Kaukko ker-
toi viettäneensä Kipinässä 

Kollajalla vanhempiensa mö-
killä 1970-luvun alkupuolelta 
lähtien. 20 vuotta sitten hän 
hankki oman mökin Varpu-
kylältä Iijoen partaalta. 

Haukiputaan lukion jäl-
keen Kaukko lähti opiskele-
maan eri puolille Suomen op-
pilaitoksiin, joista hän hankki 
monipuolisen ammattitai-
don. Keminmaalla hän en-
sin suoritti sahateollisuustek-
nikon tutkinnon valmistuen 
sieltä 1993. Kotkassa hän opis-
keli puutekniikkainsinöö-
riksi 1994-96 ja sen jälkeen 
Hämeenlinnassa 1998 opet-
taja-ammattikorkeakoulun ja 
viimeiseksi teknologiaosaa-
misen johtamisen ylemmän 
ammattikorkeakoulututkin-
non Kajaanin Ammattikor-
keakoulussa 2008-2010. Opis-

kelujensa ja töidensä vuoksi 
hän on asunut ja tutustunut 
moniin paikkakuntiin ja pal-
velutarjontaan. 

-Tulin töihin Pudasjärven 
yksikköön tammikuussa 2011 
ensin koulutuspäälliköksi, 
sitten työ vaihtui koulutus-
johtajaksi ja sen jälkeen opin-
topäälliköksi. Nyt olen ollut 
reilut kolmatta vuotta toimi-
nut yksikönjohtajana, Kauk-
ko kertoi töistään Oulun 
seudun ammattiopiston Pu-
dasjärven yksikössä.  

Hyvä henkilökunta, 
hyvät tilat ja ilmapiiri
Keijo Kaukko on viihtynyt 
Pudasjärven yksikössä hy-
vin, koska yksikössä on hyvä 
ilmapiiri, hyvät työkaverit ja 

opiskelijat. Kun työskennel-
lään pienessä yksikössä, niin 
me osamme pelata erinomai-
sesti yhteen maaliin, kuten 
Kaukko ilmaisi. Nuoret ja ai-
kuisopiskelijat saadaan opin-
tojen avulla valmistumaan ja 
työelämän syrjään kiinni erit-
täin hyvin.

Ammattiopisto toimii 
Kaukon mukaan toimivis-
sa Pudasjärven kaupungin 
omistamissa tiloissa, joita ny-
kyisin on käytössä vähem-
män kuin aiemmin. Ammat-
tiopiston päärakennuksesta 
luovuttiin pari vuotta sitten. 
Nykyisin toimitaan paljon tii-
viimmin ja pienemmissä ti-
loissa, joista kaupunki pitää 
hyvää huolta.

Hiljattain päättyneessä pe-
ruskoululaisten yhteishaussa 
ei nykyisin ole Pudasjärven 
yksikköön niin paljon opiske-
lijoiksi hakijoita kuin joskus 
parhaina aikoina. Sen sijaan 
aikuisopiskelijoille on tarjol-
la hyvä mahdollisuus päästä 
opiskelemaan jatkuvan haun 
kautta. 

-Koulutusohjelmistam-
me suosituin on sosiaalia-
la, jossa valmistuu lähihoi-
tajia ja nyt tulevana syksynä 
alkaa lähiavustajakoulutus. 
Seuraavaksi suosituimmat 
ovat liiketoiminta- ja sähkö-
ala. Puuteollisuuden opin-
not eivät valitettavasti vedä, 
vaikka töitä olisi paikkakun-
nalla tarjolla, Kaukko mai-
nitsi koulutusaloista. Hyvänä 
ponnahduslautana ammatil-
liseen koulutukseen meillä 

OSAOn syysmarkkinat ovat muodostuneeksi perinteiseksi suosituksi tapahtumaksi. Kei-
jo Kaukko markkinatunnelmassa oikealla. 

Vuonna 2018 pidettiin OSAO:n kevätjuhla päärakennukses-
sa viimeisen kerran, muutto uusiin tiloihin tapahtui kesän 
aikana. Yksikön johtaja Keijo Kaukko pitämässä oman pu-
heensa haikeissa tunnelmissa.

on lisäksi VALMA -koulutus 
(Ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmentava koulu-
tus). Tällä hetkellä meillä on 
menossa myös kasvatus- ja 
ohjausalan ammattitutkinto. 
Ammattitutkinnot vaihtuvat 
vuosittain alueen toiveiden ja 
tarpeiden mukaan.

-Kun kesäloma alkaa, pi-
täisi ehtiä käydä tekemäs-
sä töitä molemmilla kesä-
mökeillä sekä tapaamassa 
Etelä-Pohjanmaalla apteek-
karina toimivaa vaimoani ja 
viisivuotiasta tytärtäni. Olen 
nyt tämän kevään asuttanut 
Kurenalla olevaa omakoti-
taloani uintia harrastavan 
10-vuotiaan poikani kans-
sa kahdestaan. Lomalla riit-
tää tekemistä ja kiirettä piisaa 
niin paljon, ettei enää juuri 
jää aikaa omiin harrastuksiin, 
Kaukko tuumaili kesäloma-

ajan partaalla. 
- Pudasjärven tulevaisuus 

näyttää nyt hyvältä, kun tääl-
lä ollaan panostamassa uu-
siin hirsirakennuksiin ja sa-
malla nostamassa ekologista 
profiilia. Kaupunkina ja kun-
tana olemme saaneet hyvää 
mainetta laajemminkin, ja 
tänne on muuttanut lisää lap-
siperheitäkin, koska täällä on 
hyvät ja toimivat koulu- ja 
muut palvelut. 

Keijo Kaukko toivottaa 
kaikille hyvää kesää ja ter-
veyttä. Hän kehottaa ihmisiä 
opiskelemaan, sillä opiskele-
malla saa sellaista pääomaa, 
jota ei voi verottaa eikä ulos-
mitata. 

Rauni Räisänen, 
kuvat Heimo Turunen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

EU-ruokapussien jakaminen poikkeusolojen aikana
Koronaviruksen aiheutta-
masta poikkeustilasta joh-
tuen tänä keväänä EU-ruo-
kapussien jako toteutettiin 
poikkeuksellisella tavalla 
Pudasjärvellä. Tällä kertaa 
ruokapusseja ei tarvinnut 
itse hakea Kurenalta, vaan 
sivukylien kyläyhdistyk-
set jakoivat ne omille ky-
lille koko pitäjän alueella. 
Kurenalla ruokapussien ja-
kamisesta vastasi Työpeta-
rin väki. 

Työpetarin toiminnan-
johtaja Tuomo Jokikokko 
iloitsi kaupungin lähtemi-
sestä mukaan tähän projek-
tiin. Järjestöyhdyshenkilö Si-
nikka Mosorin kutsui koolle 
työryhmän, johon Tuomon 
ja Sinikan lisäksi kuuluivat 
SPR:n Esa Erkkilä, urakoor-
dinaattori Irina Hallikainen, 
hyvinvointivaliokunnan pu-
heenjohtaja Sointu Veivo, 
sekä seurakunnan diakonia-
työntekijät Eeva Leinonen ja 
Helena Koivukangas. Työ-
ryhmässä mietittiin projek-
tille selkeä sapluuna, jonka 
jälkeen Sinikka kutsui kaik-
kien kyläyhdistysten toimi-
jat mukaan. 

Kaikilla EU-ruokapake-
tin halunneilla oli mahdol-
lisuus ilmoittaa tarpeistaan 

8.5.2020 mennessä puheli-
mella, tekstiviestillä tai säh-
köpostilla joka kylälle ni-
metylle yhdyshenkilölle. 
Seuraavaksi kylien yhdys-
henkilöt ilmoittivat EU-ruo-
kapussien tarvitsijat Tuo-
molle. 

Tuomo ja kumppanit oli-
vat laittaneet kaikki ruoka-
pussit valmiiksi noudetta-
vaksi joka kylälle. Tuomo 
naurahti, että EU-ruokapus-
sien jakotapa tällä kertaa on 
ollut kaikista työläin tähän 
mennessä, sillä hän itse otti 
vastaan satoja puheluita ja 
tekstiviestejä pussien tarvit-

sijoilta Kurenalla. Tuomolle 
iso kiitos valtavan isosta työ-
panoksesta. Tälläkään kertaa 
pussia ei riittänyt jaettavaksi 
kaikille halukkaille.

Yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta
Siuruan Kylä ry on ollut yksi 
toimija kahdenkymmenen 
toimijan joukossa. Siurual-
la yhdyshenkilöksi nimet-
ty Tauno Koivukangas koki 
tärkeänä, että on saanut kuu-
lua tähän joukkoon ja olla te-
kemässä yhdessä hyvää, 
vaikka kohtaamisia ei ole 
voinut toteuttaakaan. Puhe-

lut ihmisten kanssa ovat ol-
leet kiinnostavia ja luotta-
muksellisia. Tuomo antoi 
selkeät ohjeet, miten tulee 
toimia. Tässä poikkeustilas-
sa johtuvassa yhteisöllisyy-
den ytimessä on selkeästi 
näkynyt keskinäinen luotta-
mus ja halu auttaa. 

Tauno kävi hakemassa 
valmiiksi pakatut ruokapus-
sit Suojalinnalta. Kyläalu-
eella ruokapussia ihmisil-
le olivat jakamassa Tauno ja 
Siuruan Kylä ry:n puheen-
johtaja Crista Van der Vegt. 
Ekstrana Siuruan Kylä ry 
halusi toivottaa hyvää kesää 

kaikille pussin saajille suk-
laalevyn kera. EU-ruokaa 
jaettiin reilut kaksisataa ki-
loa Siuruan alueelle. 

Tauno koki hyvänä asi-
ana, että tämä toimintata-
pa EU-ruokapussien jakami-
sessa on laittanut sivukylien 
asukkaat yhdenvertaiseen 
asemaan keskustassa asuvi-
en kanssa. Ihmiset ovat ol-
leet tyytyväisiä, kun pussit 
tuodaan kotiin saakka ja he 
ovat kiitelleet vuolaasti ky-
läyhdistystä. Palautteen pe-
rusteella näin pitäisi jatkos-
sakin toimia. Sivukyliltä ei 
kaikilla ole mahdollista läh-

teä hakemaan ruokapussia 
tiettynä päivänä Kurenal-
ta, koska esimerkiksi yhteis-
kyytien vuoksi se ei ole mah-
dollista. 

Koronaviruksen aiheut-
tamasta poikkeustilasta joh-
tuvaa muuta auttamista Siu-
ruan Kylä ry:llä on ollut 
kauppa- ja apteekkiasioin-
tia, lääkärissä käyttämistä 
ja muuta huolenpitoa. Tämä 
tilanne onkin saanut poh-
timaan - miten voisimme 
edistää yhteisöllisyyttä ja 
hyvinvointia jatkossakin? 

Helena Koivukangas 

Työpetarin Tuomo Jokikokko ja Paula Haapakoski, sekä Siuruan Kylä ry:n yhdyshenkilö Tauno Koivukangas lastasivat 
peräkärryyn Siurualle toimitettavat EU-ruokapussit.

Siuruan Kylä ry. tervehti jo-
kaista EU-ruokapussin saa-
jaa omalla, makoisalla lisä-
muistamisella kortin kera.

Kesäkeittiön uudet tuulet

tarjoamme kauppamme riskiryhmään 
kuuluville asiakkaillemme 

asiointimahdollisuuden ennen kaupan 
normaalia avausajankohtaa.

mahdollistamme riskiryhmään 
kuuluville asioinnin 

pe 22.5. klo 7-8, ma 25.5. klo 7-8,
ke 27.5. klo 7-8

toivomme, että riskiryhmiin kuulumattomat 
asiakkaat asioisivat muina ajankohtina. 

-32%
Plussa-kortilla1.-rs

Ilman korttia 1,49 rs (2,57/kg)
Rajoitus 3 rs/talous

 

virike kananmuna
m10/580 g (1,72/kg) 

895

 

naudan  
jauheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

Almondy

pakastekakut
400-450 g (11,11-12,50 /kg) 
ei mud cake

795

KAriniemen KAnAnpojAn
grillimarinoitu fileepihvi
KAriniemen KAnAnpojAn
viljaporsaan grillikyljys, 
grillimarinoitu  
ulkofileepihvi tai naudan  
grillimarinoitu pihvi
500-900 g (8,83-15,90/kg)

rs

grilli- 
kvartetti

499
rs

UUTUUS

pkt

SUOMI

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

jim Lim by FArAng 

possun 
karamelli-ribs
610 g (14,67/kg)

nAms 

terttutomaatti
500 g (5,98/kg)  
suomi

299
rs

 

kesäkurpitsa
espanja

099
kg

1295
kg

Voimassa KE-LA 20.-23.5.

 

tuore kokonainen 
perattu sampi
kasvatettu, suomi

SUOMI

erä

herkullista 

savustettuna

TArjoUKseT VoimAssA  ke-su 20.-24.5. eLLei Toisin mAiniTA
mansikka- 
amppeli
23 cm, suomi

1290
kpl

SUOMI

335
kpl

Asiakkaamme 
tuotetoive! 

oATLy
havregurt
turkkilainen 
0,5 l (6,70)

Grillit 
kuumaksi! 

WoiKosKi
nestekaasu
11 kg teräs  
vaihtopullo

25.-kpl

259

FAzEr KiirEEtön
lombardian-

leipä
390 g (6,64/kg))

kpl

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

palvelemme helatorstaina 
21.5. klo 10.00-21.00.

Tervetuloa!
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Tiistain 19.5. Oulunkaaren ja 
kuntajohtajien infotilaisuu-
dessa todettiin koronaepi-
demian olevan Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirissä 
erittäin rauhallinen. Oulun-
kaaren alueella on edellises-
tä positiivisesta löydöksestä 
kulunut jo 1,5 viikkoa. Edel-
leen Iissä on tilastoitu eniten 
tartuntoja ja muissa kuntayh-
tymän kunnissa pysytään 
alle neljässä tapauksessa.

Näytteitä otetaan jatku-
vasti ja vastaukset niistä tu-
levat vuorokauden sisällä. 
Oulunkaaren kunnissa päi-
vystävät tartuntatautilää-
kärit ja -hoitajat myös vii-
konloppuisin ja kaikista 
vastauksista soitetaan asiak-
kaalle. Mökkiläisten palvelut 
hoituvat normaaliin malliin 
terveysasemilla tarvittavien 
kiireellisten palvelujen osal-
ta. 

Pudasjärvellä tartuntatau-
tilääkärinä toimii apulaisyli-
lääkäri Aleksi Harju.

Oulunkaaren johtava lää-
käri, ylilääkäri Tuula Sauk-
konen muistuttaa, että 
rajoitustoimenpiteitä on kui-
tenkin vielä olemassa ja suo-
situksena riskiryhmään kuu-
luville on välttää sosiaalisia 
kontakteja sekä huolehtia 
suojauksista, turvaväleistä ja 
käsihygieniasta. Myös suo-

jaimien oikeaoppinen käyt-
tö on tärkeää niin käsineit-
ten kuin hengityssuojaimien 
osalta, mikäli sellaisia käyt-
tää.

Rajoituksilla ja ohjeistuk-
silla on ollut tämän kevään 
osalta positiivinen vaikutus 
myös muitten infektiosaira-
uksien esiintymiseen, jotka 
ovat etätöitten ja -koulujen 
ansiosta pysyneet vähäisinä.

Kaikilla terveysasemilla 
toimii edelleen infektiovas-
taanotot, joihin potilaat oh-
jataan erillisten sisäänkäyn-
tien kautta, joten normaalille 
vastaanotolle on turvallista 
mennä ja sovituista ajoista 
kannattaa pitää kiinni. Ke-
sän aikaan resurssit ovat hy-
vät terveysasemalla ja kesää 
kohti mennään rauhallisin 
mielin.

Vanhuspalvelujohtaja 
Hannele Pöykiö kertoi, että 
vanhuspalvelujen osalta on 
viime viikolla alettu purka-
maan rajoituksia vierailu-
jen suhteen siten, että omai-
set ovat päässeet tapaamaan 
läheistään ulkoilun ja ulkona 
kahvittelun merkeissä, tur-
vavälit huomioiden. Omaisil-
le annetaan yksiköistä tarvit-
taessa suojavarusteita sekä 
tarkempia ohjeita. Vierailuis-
ta on aina sovittava erikseen.

Parin viikon päästä suu-

remmat ryhmäkokoontu-
miset ovat sallittuja, mutta 
vanhuspalvelujen osalta on 
Oulunkaaren alueella tultu 
siihen tulokseen, että rajoi-
tukset pidetään toistaiseksi 
voimassa ikäihmisten kun-
touttavan päivätoiminnan 
osalta.

Seniori-ikäisten kotona 
asuvien henkinen ja fyysi-
nen hyvinvointi huolestut-
taa. Heille suositellaan ulkoi-
lua ja pihalla puuhastelua. 
Oulunkaaren asiakkaista pi-
detään huolta muun muassa 
etäyhteyksillä.

Pudasjärven kaupungin-
johtaja Tomi Timonen tote-
si, että kaupungin alueella 
poikkeustoimien avaaminen 
rajoitusten osalta on sujunut 
joustavasti. Koulut sekä var-
haiskasvatus saatiin käyntiin 
ilman ongelmia ja koulukoh-
taiset erityisjärjestelyt ovat 
onnistuneet. Varautumisti-
lanne on hoidossa. Kouluis-
sa luvan kanssa haettu pois-
saoloja noin 11 prosenttia.

Yhteinen huoli kuitenkin 
on lasten kotiväelle suunna-
tussa tiedottamisessa. Van-
hempien tulee rajoittaa las-
ten keskinäistä kontaktointia 
myös koulujen ulkopuolella. 

Terttu Salmi

Koronatilanne edelleen rauhallinen 
Oulunkaaren alueella

Ohtosen autiotupa ja Kouvan laavu  
Metsähallitukselta Pudasjärven kaupungille

Metsähallitus on luopumas-
sa osasta retkeilyreittien 
autiotuvista ja laavuista. 
Käytöstä poistetaan 10-11 
kohdetta, joilla on ollut vä-
hän käyttöä. Joitakin koh-
teita on ollut kiinnostusta 
ottaa hoitoonsa paikallisil-
la toimijoilla. Pudasjärven 
kaupunki oli kiinnostunut 

hankkimaan omaan hoi-
toonsa kaksi kohdetta; Oh-
tosen kämpän ja Kouvan 
laavun, joista allekirjoitet-
tiin Metsähallituksen Pu-
dasjärven toimipisteessä 
torstaina 14.5. luovutusso-
pimus nimellisellä hinnalla. 
Kohteisiin kuuluvista maa-
alueista on pitkäaikainen 

Ohtosen autiotuvan ja Kouvan laavun omistusoikeuden siirtymisestä allekirjoitettiin luovutussopimus Metsähallituksen 
ja kaupungin välillä. Sopimuksen allekirjoitti Metsähallituksen puolesta erityissuunnittelija Teija Turunen ja kaupungin 
puolesta kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja liikuntapaikkamestari Heino Ruuskanen. 

vuokrasopimus. 
Pudasjärven kaupungin 

ulkoilualueista vastaava 
Heino Ruuskanen kertoi, 
että Ohtosen kämppä si-
jaitsee laajan Ohtosen suo-
alueella Ohtosen saares-
sa. Alue on Natura-aluetta, 
joka muuttuu tulevaisuu-

dessa luonnonsuojelualu-
eeksi. Kämppä on raken-
nettu vuonna 1999 ja siihen 
mahtuu majoittumaan kuu-
si henkeä. Itäpuolella ole-
va alue on muinaista me-
renrantaa, josta on löytynyt 
myös kivikautisia asuin-
paikkoja. Talvella kämp-

pä on suosittu hiihtäjien 
kohteena ja taukopaikka-
na. Huolto tapahtuu Ro-
jolan tieltä lähtevää reittiä 
pitkin. Alueen ihmiset ovat 
vastanneet huoltamisesta 
eli mm. polttopuiden saa-
tavuudesta. Tulevaisuudes-
sa on suunnitteilla maasto-

pyöräreitin kulku kämpän 
kautta. 

Kouvan laavu sijaitsee 
UKK-reitin varrella Kouvan 
järven eteläpäässä Syötteen 
kansallispuistossa. 

Heimo Turunen

Ohtosen autiotupa on suosittu hiihtäjien taukotupa. Viime 
talvena jopa 50 hiihtäjää oli käynyt tuvalla yhden päivän ai-
kana. Rojolasta sinne on matkaa noin seitsemän kilomet-
riä. Kuva Vesa Riekki. 
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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
25.-28.5.

179

599
ras

Naudan
pAlApAISTI

HK Viljaporsaan
fIleepIhvIT
640 g Ranch tai 
ruohosipuli-
pippuri 1295

kg
2 kg/
talous

229

2 pss/talous

299

795
kg 695

599

3 filettä/talous

100

pkt

219

399

100

pkt

pkt

pss

2 pkt/talous

1295
kg

rajoitettu erä

ras

kg

pkt

199

100

189

plo

pkt

269

250

1000149
pkt

pkt

ras

prk

399
pkt

100
pss

100

249
pkt

200

099
pss

199
pkt

695
kg 995

795
kg 695

kg

100
plo 159

pss 095
ras

3 pkt

kg

2 pss 3 kpl

kg

1290 2690

5890

5990 3690

2490

990 1190

3 prk
2 pkt/talous

MA-TI 25.-26.5.          Ke-TO 27.-28.5.

pe-TO 22.-28.5.

NeKTARIINI 
1 kg

Espanja

Forssan
ITAlIAN-, 

puNAjuuRI- tai 
peRuNA-

SAlAATTI 
400 g

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

Skittles
KARKKIpuSSI
174 g

pe 22.5.    lA 23.5.

Porsaan
gRIllIKylKI
talon mausteella

Porsaan
KyljyKSeT

Arla 
vOI 500 g
normaalisuolainen

Turun Eines
lIhApIIRAKKA 
4 kpl/400 g

Ballerina
TäyTeKeKSIT
190 g

Fresh Lounashetki
SAlAATTI-
ATeRIAT
210-315 g

Tuore ruodoton
D-trimmattu
NORjAN 
KIRjOlOhIfIlee

Pingviini
vANIljAKeRMA-
jääTelö
1 l

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA päIvä!

Saludo
KAhvI 450 g

189
pkt

Atria 
hIIllOSMAKKARA 

400 g tai
hIIllOSgRIllIpIhvI 

320 g

RAuTAOSASTOlTATeKSTIIlIOSASTOlTA

HK KulTApAAh-
deTTu KINKKu, 
bROIleRI tai häRKä
150-180 g

Eldorado
cORN flAKeS 
375 g

Olvi
lIMSAT
0,95 l
sis. pantit

Eldorado
TONNIKAlA-
pAlAT 185/150 g 
vedessä tai öljyssä

KeNKäOSASTOlTA

Suomalainen
jää-

SAlAATTI
100 g

Atria Perhetilan
KANAN 

SISäfIlee
480-600 g

naturell yai maustettu

peRjANTAI-lAuANTAI 
22.-23.5.

Valio Hyvä 
Suomalainen
ARKIjuuSTO
625-750 g

Vaasan
RevITTy leIpä
350 g

Kinnusen Myllyn
vehNäjAuhO
2 kg

Atria kunnon arki
gRIllINAKKI
840 g

Arla vIIlI, 
KevyTvIIlI tai 
1% vIIlI 200 g

Atria
puNAINeN 
leNKKI 
500 g

Eldorado
ANANASpAlAT
-vIIpAleeT tai 
-MuRSKA 227/137 g

jAuhelIhA
SIKANAuTA
2 kg/tal.

Naudan luuttomat
KeITTOlIhA-
pAlAT

Hyvä NAuTA 
jAuhelIhA

Porsaan gRIllI-
KyljyKSeT

100
kpl

Jano
KIveNNäIS-

vedeT
0,95 l

Myllyn Paras
MANNA-
SuuRIMO 

1 kg

Suomalainen
TuORe-

KuRKKu

Super
jääTelö-

puIKOT
100 ml

65,-

Sievin 
KuMI-
SAAppAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Chempioil
hydRAulIIKKA-
öljy 20 l
32 ja 46

3995

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

9900

Kungs 
AuTON-
peSuhARjA
teleskooppi varrella

1595

Fleego miesten
TeNNARIT
musta ja harmaa

Naisten
KeväTTAKKI
sininen ja keltainen

Naisten 
lyhythihanen
hAAlARI
95% viskoosi, 
5% elastaani

Naisten
KeSäMeKKO
90% nylon, 
10% pandex

Naisten
cApRIhOuSuT
73% viskoosi, 25% nylon, 
2% elastan

Miesten
SuKAT
5 paria/nippu

DIY
AMpIAISpeSä
sisältää kaikki tarvikkeet!

OSTOSKäRRy
RATTAIllA
foliovuoraus, vedenpitävä, 
irrotettava reppu
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Neljä nuorta tyttöä 
saivat elämän eväät Suomussalmen kotitalouskoulusta

Pudasjärveläinen, välillä elämäänsä 
Suomussalmellakin asunut, rumpali Juha Jaara 

on kirjoittanut neljästä pudasjärveläisestä nuoresta 
naisesta, kun he yhdessä lähtivät 

50-luvulla Suomussalmen kotitalouskouluun. 
Yksi tyttäristä oli Juhan äiti Maria Jaara, 

o.s. Nyman ja hänen kavereinaan Laina Laakkonen 
(Niemelä), Martta Heiskari (Juurikka) ja Elvi Kilpiö 
(Koivumaanaho). Juha on myös perehtynyt Lippo 
Vesterin kirjoittamaan Suomussalmen kotitalous-/

emäntäkoulun historiaan. Julkaisemme tämän 
mielenkiintoisen kokonaisuuden ja myös koulusta 

historiaa. Onhan siellä vuosien saatossa moni 
muukin pudasjärvinen käynyt opiskelemassa ja 
saanut elämän eväitä. Julkaisemme myös Juhan 

sekä emäntäkoulussa opiskelleiden neljän nuoren 
naisen elämäntarinaa.

Elvin ja Lainan opiskelu al-
koi ongelmitta, mutta Mar-
talle ja Marialle tuli heti 
aluksi mutka matkaan. Rip-
pikoulu oli kummallakin 
käymättä; asia oli korjatta-
va. Pudasjärven kirkkoher-
ra Paul R. Honkasalon alle-
kirjoittama rippikirja toimi 
todisteena. Silloin linja-au-
tot kulkivat Suomussalmel-
le Kuusamon kautta. Tytöt 
yöpyivät lastenkodissa Kuu-
samossa ja saapuivat muu-
taman päivän myöhässä 
Suomussalmelle.

Kotitalouskoulu muodos-
ti tiiviin yhteisön sisäoppilai-
toksen tyyliin. Sunnuntaisin 
kaikki, kahta emäntävuoro-
laista lukuunottamatta, kä-
vivät 1950 valmistuneessa 
uudessa kirkossa. Jumalan-
palveluksen jälkeen juotiin 
kirkkokahvit. Tuolloin käy-
tettiin paljon vaaleita pöy-
täliinoja ja lakanoita. Opis-
kelijoilla oli asianmukaiset 
ja yhtenäiset työasut: valkoi-
nen esiliina ja hilkka. Pyy-
kättävää siis riitti. Pyykki 
pestiin läheisen Kiantajär-
ven rannalla. Puhdas pyyk-
ki mankeloitiin ja viikattiin. 
Kasvimaa ja -huone vaativat 
huoltoa. Uusiakin kasveja 
oli joukossa, kuten mangol-
di ja mustajuuri, joista siuru-
an tyttö kuuli nyt ensimmäi-
sen kerran.

Tytöt kävivät joukolla 
pari kertaa elokuvissa (mm. 
Tanssi yli hautojen) ja kaksi 
kertaa iltamissa. Varsinaisiin 
tansseihin ei ollut lupa men-
nä, mutta osa ei säännöstä 
piitannut. Opiskelijat pettyi-
vät, kun kävivät Turjanlin-
nassa, sillä Kianto itse ei ol-
lut paikalla.

Koululla kävi paljon vie-
raita. Puitteista huolimat-
ta vieraanvaraisuutta kyet-
tiin kuitenkin osoittamaan. 
Syyspuolella Ilmari Kianto 
vieraili sihteerinsä kera kou-
lulla. Osa paikallisista pa-
heksui. Lounaan päätteeksi 
kirjailija kysyi: “Kukas teis-
tä on nuorin? ”Kyllä – toinen 
rippilapsista – Maria se oli. 

Puhuessaan Kiannos-
ta muistaa hän mainita Ikin 
käyttämän kävelykepin. 

Apurahaa opiskeluun
Ainakin osa kotitalouskoulun 
oppilaista valittiin sosiaalisin 
perustein kouluun. Isoisäni 
Nyman Erkki Aleksanteri tais-
teli talvisodassa Sallassa ja Jat-
kosodassa Kiestingissä. Hän 
kuoli 1946 toukokuussa eikä 
ehtinyt nähdä nuorinta las-
taan, joka syntyi heinäkuus-
sa. Koska Erkin puoliso ei ol-
lut sotaleski, ei yhteiskunnalta 
tukea tullut. Maria oli orvoksi 
jäädessään 8-vuotias. Turvaa 
toi vanhin veli Nyman Hugo, 
joka taisteli Jatkosodassa Uh-
tua-Kannas ja Lapin sodassa. 
Hän osallistui ”Takaisin kotiin 
–marssiin” ja muisteli kerran 
kotonaan Kelankylän ja Rytin-
gin välillä olevaa reilun neljän 
kilometrin suoraa tieosuut-
ta, joka ei tuntunut päättyvän 
ikinä. Maria oli ”talouden hoi-
tajana” veljensä huushollissa 
nuoresta iästään huolimatta.
Eipä siis ihme, että Suomussal-
men kunnan sosiaalilautakun-
nan tekemän esityksen joh-
dosta “Sosiaaliministeriö on 
tutkinut ja päättänyt myöntää 
ammattiopintojen avustuslain 
nojalla apurahaa 5000 mark-
kaa opiskelua varten Suomus-
salmen kotitalouskoulussa 
5.5.–5.10.1953 välisenä aika-
na”. Siihen aikaan työmiehen 
tuntipalkka oli 172 markkaa ja 
puoli kiloa kahvia maksoi 350 
markkaa.
Koulutuksen jälkeen sosiaa-
lilautakunnalle piti toimit-
taa jäljennös todistuksesta. 
Todistuksesta huomaamme, 
että Käytös sekä Huolellisuus 
ja siisteys ovat 10. Kiitettäviä 
ovat myös Kodinhoito-oppi, 
Lastenhoito-, terveys-, ja sai-
rashoito-oppi, Kotitalous ja 
kirjanpito sekä Ruokatalou-
denhoito. Koulutodistus aut-
toi töiden saamista ja suurin 
osa jäi koulun jälkeen työelä-
mään.

Kotitalouden opetus 
nähtiin elinehtona
Sodan jälkeen väestö pala-
si kotikonnuille. Kotitalo-
usalan opetuksen saamista 
Kainuun etäisimpään korpi-
pitäjään Suomussalmelle pi-
dettiin suorastaan elinehtona. 

Suomussalmen kotitaloudelli-
nen oppilaskunnan kannatus-
yhdistys teki aloitteen koulun 
perustamisesta vuonna 1948 
ja uudelleen 1949. Kunta läh-
ti ajamaan kotiteollisuuskou-
lun perustamista Suomussal-
men ja sen lähikuntien nuoria 
varten.

Kekkonen  
vauhditti koulun  
perustamista
Pääministeri Urho Kekko-
nen otti asian hoitaakseen ja 
tiedotti vuonna 1950 kirjees-
sään seuraavasti:

“Viitaten Teidän yhdes-
sä opettaja Juntusen kanssa 
minulle lähettämäänne kir-
jeeseen pyydän mainita, että 
tarkoitukseni oli ajaa kiinte-
än kotiteollisuuskoulun pe-
rustaminen Suomussalmelle 
läpi vuonna 1951 menoarvi-
ossa. Arviota käsiteltäessä 
tuli kuitenkin esille mahdol-
lisuus saada Suomussalmel-
le siirretyksi Osaran koti-
talouskoulu. Molempia en 
saanut läpi ja silloin valitsin 
kotitalouskoulun Kainuulle 
edullisempana. Jouduin te-
kemään ratkaisuni Suomus-
salmen mielipidettä kuule-
matta. Tästä johtuu muutos 
alkuperäisiin suunnitelmiin. 
Ehkä valinta oli väärä, mutta 
olen toiminut parhaassa ym-
märryksessä. Kotiteollisuus-
kouluajatusta en kuitenkaan 
ole sen vuoksi jättänyt, vaan 
sitä on pidettävä edelleen vi-
reillä. 

Parhain terveisin Urho 
Kekkonen”

Tyydyttiin  
vaatimattomiin  
oloihin
Hämeenkyrössä sijainnut 
Osaran koulu siirrettiin 1951 

Suomussalmelle. Maaliskuus-
sa 1952 myi Marttayhdistyk-
sen paikallisliitto ry Kuuse-
lan palstatilan Suomussalmen 
kunnalle. Toukokuun alus-
sa 1952 aloitti Suomussal-
men kotitalouskoulu kirkon-
kylän kansakoulun suojissa. 
Koulu- ja asuntolatilana toi-
mi syksyllä Suomussalmen 
Haukiperän Sumulasta Kuu-
selaan siirretty sodanaikai-
nen parakki. Se sai ulkopin-
taan punamaalin. Korjauksen 
jälkeenkin rakennus oli räh-
jäinen, mutta sisältä se oli ko-
dikas. Siinä sijaitsi luokkatila, 
pieni keittiö sekä majoitustilat 
14 tytölle kahdessa huonees-
sa. Lassilan sauna oli myös 
oppilaiden käytössä. Vaati-
mattomiin oloihin tottuneet 
oppilaat tyytyivät vähään ei-
vätkä valittaneet. 

Oppiaineina olivat kodin-
hoito ja käsityöt, jonka luok-
ka sijaitsi vastavalmistuneen 
koulun kellarissa. Kodin ruo-
kataloutta opetettiin kou-
lun keittiössä. Kuuselan ti-
lalla oli hyvää rinnemaata 
kaksi hehtaaria puutarhavil-
jelyä varten. Työskenneltiin 
kasvimaalla, puutarhassa ja 
opetuskeittiössä, jossa ei käy-
tetty koneita, vaan vispattiin 
varpuvispilällä kakut ja muut 
leivonnaiset.

Yleensä hakijoita oli kaksi 
kertaa enemmän kuin sisään 
voitiin ottaa. Vuonna 1953 
kotitalouskouluun valittiin 
23 oppilasta, joista valmistui 
18. Heistä neljä Pudasjärvel-
tä. Lähes kaikkien pohjakou-
lutuksena oli supistettu kan-
sakoulu. 

Koulu muuttui vuonna 
1963 Suomussalmen emäntä-
kouluksi, vuonna 1970 Suo-
mussalmen kotitalousoppi-
laitokseksi ja vuonna 1985 
Suomussalmen kotitalous- ja 

sosiaalialan oppilaitokseksi, 
1994 ammatioppilaitokset yh-
distyvät Suomussalmiopis-
toksi liittyäkseen 2002 osaksi 
Kainuun ammattiopistoa.

Keittäjä- 
vahtimestarina  
Poijulan koululla
Laina Laakkonen (Niemelä) 
syntyi 1932 Iinattijärvellä. Hä-
nellä oli viisi siskoa ja seitse-
män veljeä. Sisarruksista 9 jäi 
elämään. Perhe sai elanton-
sa maanviljelystä ja poron-
hoidosta. Anja siskon päästyä 
keskikoulusta lähti Laina vuo-
rostaan opiskelemaan talous-
kouluun. Laina avioitui kou-
lun jälkeen Juho Laakkosen 
kanssa. 

Poijulan koulu valmis-
tui 1955. Siellä hän oli keittä-
jä-vahtimestarina. Uuttera-
na ihmisenä tunnettu Laina 
huolehti niin lämmitykset ja 
siivoukset sekä talvella lumen 
kolauksen ruokahuollon ohel-
la. Laakkoset rakensivat Hir-
vaskoskelle 1960-luvun alussa 
talon Juhon kotitalon lähel-
le. Laina jäi kotiäidiksi. Laina 
synnytti ensin kaksi tyttöä ja 
sitten kaksi poikaa.

Lasten vartuttua hän siir-
tyi töihin Vanhainkodille 
Törröön ja vaihtoi myöhem-
min Kurenalan terveyskes-
kuksen keittiölle keittiöapu-
laiseksi, jossa oli eläkkeelle 
siirtymiseensä saakka. Käsi-
työharrastus sekä Maa- ja Ko-
titalousnaisissa toimiminen 
olivat hänelle mieleisiä. Lai-
nan elämä päättyi joulukuus-
sa 2013.

Elämäntyötä  
Pudasjärvellä ja  
Rovaniemellä
Elvi Kilpiö (Koivumaan-
aho) syntyi 1937 Kalalan 

taloon Pirinrannalla. Siel-
lä syntyi myös hänen kol-
me siskoaan ja neljä veljeä. 
Elvi oli 14-vuotiaana koira-
piikana työssäkäyvällä pa-
riskunnalla. Kansakoulu-
pohjalta aloitti myös hän 
kotitalouskoulun. Suosikki-
oppiaine oli puutarhanhoito 
eikä ihme, että Sutisen Aino 
innosti jatkamaan puutarha-
alan opintoja. Parakissa oli 
toinen keittiö ja kansakou-
lulla opetuskeittiö. Laina oli 
työvuorossa Ilmari Kiannon 
vieraillessa. Oli opiskelun 
kohokohtia, kun sai tarjoil-
la korpikirjailijalle lounasta. 
Kesäaikaan nukuttiin muu-
tamassa kansakoulun luo-
kassa. 

Elvi pääsi heti koulutus-
ta vastaavaan työhön Pudas-
järven osuuskaupan Ruoka-
la-matkustajakoti Osalaan. 
Hän sai tehdä 6 tuntisia päi-
viä, koska oli 17-vuotias. 
Vasta valmistuneessa Ku-
renalan kansakoulun keitto-
lassa vierähti yksi lukuvuosi. 
Vanhan apteekin (nykyisin 
Anon ase ja Tukku) talos-
sa toimi tuolloin linja-auto-
asema ja Mäkisen baari, jo-
hon Elvi siirtyi seuraavaksi. 
Osalan hovimestari ei onnis-
tunut houkutteleman hän-
tä takaisin, vaan Elvi lähti 
Martan perässä Rovaniemel-
le, jossa avautui aluksi paik-
ka ravintolan keittiöllä. Pik-
kuhiljaa hän siirtyi kassalle. 
Elvi meni naimisiin Kilpiön 
kanssa ja heille syntyi poi-
ka. Ennen pitkää hän siirtyi 
kaupungin koululle keittiö-
apulaiseksi, josta tehtäväs-
tä jäi eläkkeelle 63-vuotiaa-
na. Hän on nelikosta ainoa, 
joka pääsi kesäkuussa 2013 
Suomussalmella järjestet-
tyyn 60-vuotis luokkakoko-
ukseen.

Kuvassa: Takana Elvi Kilpiö (Koivumanaho), Kaarina Kaartinen (Seppänen), Laina Laakkonen (Niemelä), Tyyne Manni-
nen. Keskellä Alli Hartikainen (Ojala), Aino Sirkka Manninen (Pyykkönen), Sisko Timonen (Moilanen), Sisko Huusko, Irja 
Siekkinen, Irja Hulkkonen, Inkeri Pulkkinen, Eeva-Liisa Seppänen, Anna-Liisa Kela (Seppänen), Martta Heiskari (Juurik-
ka), Leila Manninen (Matero), Anja Paasovaara. Istumassa Maria Jaara (Nyman), Aili Kaskela; käsityön opettaja, Aino Su-
tinen koulun johtaja, puutarhaopin opettaja, Kerttu Heikinheimo kotitalouden opettaja, Saimi Juntunen. Kuvasta puuttu-
vat Pirkko Mononen opettajaharjoittelija ja Raija Matero emäntä.
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Työtä riitti topakalle 
ihmiselle
Martta Heiskari (Juurikka) 
syntyi 1937 Porilassa, joka 
on Kalalan talon naapuri 
alavirran puolella. Kouluun 
kuljettiin Porilan kautta. Tie-
tä ei silloin ollut. Koulussa 
tyttöjä kiusoiteltiin jonkun-
laisiksi. Pahoja kulkutauteja 
jylläsi Martan lapsuudessa ja 
hän jäi orvoksi. Muitakin or-
poja oli kotitalouskoulun op-
pilaiden joukossa.

Sen lisäksi, että rippikou-
lu oli unohtunut käymättä, 
sai villimpänä tyttönä Mart-
ta houkuteltua tasavamman 
Elvin mukaansa ja jäämään 
pois kirkossa käynnistä. 
Martta oli tutustunut paikal-
liseen poikaan, jolla oli kave-
ri. Pojilla oli vene ja niin ne-
likko lähti soutamaan kohti 
Turjanlinnaa. Yhtäkkiä tuu-
li kääntyi ja yltyi. Kiantajär-
vi on 45 kilometriä pitkä ja 
sopivalla tuulella aallokko 
on hurja. Nelikko joutui ran-
tautumaan ja odottelemaan 
tuulen tyyntymistä. Samalla 
kasvoi huoli kärähtämisestä. 
Tuuli laantui yhtä nopeas-
ti kuin oli noussutkin, mutta 
täytyi palata. Tytöt ihmette-
livät eikö johtajaopettaja ol-
lut huomannut heidän pois-
saoloaan, vai miksi heitä ei 
moitittu.

Martta oli ehtinyt olla 
töissä Mäkisen baarissa jo 
ennen Elviä. Toinen työ oli, 
kun hän ompeli ja piti lapsia 
hoidossa. Martta muutti Ro-
vaniemelle, jossa meni nuo-
rena naimisiin Onni Heiska-
rin kanssa. He saivat kolme 
poikaa ja yhden tytön. To-
pakkana ihmisenä hän on 
onnistunut työllistämään

itsensä. Elvi ja Martta 
ovat pitäneet yhteyttä näihin 
päiviin saakka. 

Johtajaopettajalta  
esimerkkiä – siis koti 
ja maukasta ruokaa
Maria Jaaran (Nyman) van-
hemmille syntyi 10 lasta, 
joista 7 jäi eloon. Kaikki syn-
tyivät Ala-Siurualla. Van-
hemmat olivat mäkitupalai-
sia ja asustivat lapsineen 5 x 
5 metrin mökissä, joka tieltä 
katsoen sijaitsi Siuruanjoen 

takana. Pikku Maria alkoi 
puhua 4-vuotiaana. Suurem-
pi murhe oli vasenkätisyys, 
josta lapsi pakotettiin pois 
(Pudasjärven osuuskaupan 
työterveyshuollolta tilaama 
testi 70-luvulla osoitti, että 
Marialla oli yhtä vahvat kä-
det. Ei tiedetä kuinka vah-
vat, koska skaala loppui lait-
teesta kesken). 

Koulua käytiin Saarikos-
ken koululla (5 km suun-
taansa) talvisin hiihtäen, 
muulloin kävellen. Oli keli 
mikä hyvänsä koulusta ei 
saanut myöhästyä. Ala-Siu-
rualle oli siunaantunut pal-
jon tyttöjä, joten serkkuja ja 
muita kavereita oli riittäväs-
ti. Maria muutti 15–vuoti-
aana isosiskonsa Aunen luo 
lapsenlikaksi Kurenalle.

Lienee Aunen ansiota, 
että Maria kotitalouskou-
luun päätyi. Tekevälle sat-
tuu: Tohtori Ylöstalo toimitti 
autollaan Marian heinäkuus-
sa 1953 kunnansairaalaan 
Ämmänsaareen, jossa hän 
oli viikon verran kovan kuu-
meen takia. Liekö ollut myy-
räkuumetta. Onnistuipa Ma-
ria toisella kerralla saamaan 
parsinneulan niin syvälle 
kyntensä alle, josta seurasi 
jälleen sairaalareissu.

Nyt jo purettu Kurenalan 
koulu rakennusvaihees-
saan oli Marian ensimmäi-
nen koulutusta vastaava 
työpaikka. 1955 tarvittiin ra-
kennustyömaalla keittäjiä. 
Vaikka vanhempi rakennus-
mestari Hurtig oli hyvän-
tuulinen mies, siirtyi Maria 
seuraavana vuonna Pääkkö-
selle baariapulaiseksi.

Jos mitä haaveita opinto-
jen jatkamisesta olikin ollut, 

vaihtuivat ne perheen pe-
rustamiseen ja myöhemmin 
kaupanalan tehtäviin. 

Emäntäkoulun johtaja-
opettaja Aino Sutinen oli 
tehnyt suuren vaikutuksen 
äitiini. Hyvin menivät opit 
perille. Meillä oli/on aina 
siisti ja turvallinen koti sekä 
maukasta ruokaa tarjolla. 
Niin uskon olleen muiden-
kin naisten kohdalla. Kiitos 
jokaiselle!

Juha Jaara

Jutun kirjoittajan 
Juha Jaaran  
elämäntarinaa
Äitini mentyä naimisiin Il-
mari Jaaran kanssa 1956, 
muutti hän Pääkköseltä Tan-
nikylään, jossa puoliso oli 
myymälänhoitajana. Minä 
synnyin tänään 1957 ja si-
sareni seuraavana kesänä. 
Muutamien muuttojen jäl-
keen saavuimme 1971 Sara-
kylään ja 1973 keväällä Ku-
renalle ”Torppa” nimiseen 
taloon. Joskus keväällä 1974 
tapasin Rimminkankaan 
kouluterveydenhoitajan 
odotushuoneessa kaunot-
taren, joka pisti minut ojen-
nukseen nuoresta iästään 
huolimatta. 

Kesällä 1977 aloin seu-
rustelemaan Seija Parvi-
aisen kanssa. 80-luvul-
la päädyimme naimisiin ja 
saimme kolme lasta. Oulun 
ja Kemin kautta siirryim-
me Suomussalmelle, jossa 
olin rumpujensoiton opet-
tajana musiikkiopistossa 
ja kansalaisopistossa sekä 
musiikinopettajana yläas-
teella ja lukiossa. Kesäisin 
olin järjestämässä Suomus-
salmen musiikkijuhlia Rei-
jo Peuravaaran kanssa. Syk-
systä 2011 kevääseen 2013 
keräsin aineistoa Suomus-
salmen kotitalouskoulun 
1953 vuosikurssin vaiheis-
ta 60-vuotisluokkakokousta 
varten. 

Suomussalmelta muutim-
me vaimoni kanssa Pudas-
järvelle. SIURUA – rannoille 
rakentunut kirjan koonnees-
sa ryhmässä olin loppu-
vaiheessa mukana lähinnä 
oikolukijana. Rumpalina Pu-
dasjärven ensimmäisessä 
levyttäneessä rock-yhty-
eessä IC-Rockissa olin syk-
systä 1978 syksyyn 1981. 
Nyt olen eläkkeellä ja muka-
na projektissa, jossa selvite-
tään Pudiksen bändihistori-
aa. Lapsenlapsien vierailuja 
odotellessa. 

Kuvassa Suomussalmen kirkonkylää 1953. Vasemmalla puolella tietä Lassilan talo, kansakoulu, Vanha Kaleva (baari/mat-
kustajakoti) ja kauimmaisena kirkko.

Koulutyö alkoi Kuuselan parakissa vaatimattomissa olois-
sa, mutta oppilaat olivat tyytyväisiä vähässäkin. 

Oppikirjoja oli monipuolisesti.

Yhteisöllisyysvaliokunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti 
jakaa kehittämis- ja toimintatukia eri yhdistyksille ja järjestöille 
ja yksityishenkilölle yhteensä 137 515 euroa. Tukieurot jakaan-
tuivat 90 hakijalle: Rekisteröidyille yhdistyksille 72 kpl yhteensä 
125 015 euroa, rekisteröimättömille yhdistyksille 4 kpl 4 500 
euroa ja yksityisille henkilöille 14 henkilöä 8 000 euroa. Tukien 
on luvattu tulevan maksuun kesäkuussa. 

Yhdistyksille tukea
Aittojärven kyläseura 400 euroa, Aitto-ojan Metsästysseura 
1000, Ala-Siuruan metsästysseura 600, Asmuntin maa- ja koti-
talousseura 500, Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys 2300, Elävä Ii-
joki 1000, FC Kurenpojat 11 000, Historiikkiseura 750, Iijoen 
Tanssijat 500, Iinattijärven kyläyhdistys 800, Iinattijärven Nuo-
risoseura 2000, Jongun alueen kyläyhdistys 3000, Jyrkkäkosken 
ratsastajat 3000, Kipinän kyläseura 2000, Koillismaan hevosys-
tävät 1500, Kongasjärven Kisa-Pojat 900, Korpisen kyläseura 
2200, Krossikommuuni 500, Kuren metsästysseura 2500, Ku-
renalan kyläyhdistys 3800, Kurenkylän maa- ja kotitalousseura 
500, Liekolan jakokunta 800, LC Pudasjärvi 1000, Livokas 2300, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 500, Metsälän maa- ja koti-
talousseura 1000, MLL Pudasjärven yhdistys 1300, MTK Pu-
dasjärvi 1500, OSAO: Pudasjärven opiskelijayhdistys/PAOL op-
pilaskunta 500, Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys 500, Paavo 
Tolosen säätiö 1500, Panumajärvi 1500, Pelttarinseudun met-
sästysseura 800, Pintamon kyläseura 2400, Pintamon yhtei-
sen veden osakaskunta 1500, Pudasjärven alueen Sydänyhdis-
tys 1000, Pudasjärven 4H-yhdistys 6000, Pudasjärven ampujat 
850, Pudasjärven Diabetesyhdistys 1000, Pudasjärven Eläke-
läiset 2300, Pudasjärven Invalidit 1000, Pudasjärven Joulusika 
1100, Pudasjärven Kehitysvammaisten tuki 1000, Pudasjärven 
Kuuloyhdistys 500, Pudasjärven Luonnonsuojeluyhdistys 2650, 
Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaiset 1200, Pudasjärven Mesi-
kämmenet 300, Pudasjärven Nuorisoseura 2500, Pudasjärven 
Näyttämö 2500, Pudasjärven Reserviupseerit 315, Pudasjärven 
Reumayhdistys 1000, Pudasjärven rukoushuoneyhdistys 1000, 
Pudasjärven syöpäosasto/Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys 1000, 
Pudasjärven Urheilijat 10200, Pudasjärven Urheilijat/Uintija-
osto 800, Pudasjärven Vetouistelijat 500, Puhoskylän kyläseu-
ra 3000, Puhoskylän Urheilijat 1200, Pärjänsuon Metsästysseu-
ra 1300, Reino ja Hilma Räisäsen säätiö 2500, Sarakylän alueen 
kyläseura 2400, Sarakylän maa- ja kotitalousnaiset 500, Saraky-
län metsästysseura 800, Sarakylän Nuorisoseura 3250, Siuruan 
kylä 2500, Siuruan osakaskunta 1000, SPR:n Pudasjärven osasto 
2000, Suomi-Venäjä-Seuran Pudasjärven osasto 1800, Syötteen 
kyläyhdistys 1800, Taipaleenharjun kyläseura 1500, Yli-Kollajan 
nuorisoseura 2000, Yli-Siuruan Metsästysseura 900. 

Pudasjärvi-lehti

Kaupungin avustukset 
merkittävä tuki 
yhdistyksille 

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.  
™, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kuvan laite lisävarusteltu.  
Hintaan lisätään toimituskulut. Hinta sis. ALV:n. * Tarjous on voimassa 20.6.2020 saakka.

VASTINETTA  
RAHALLE

• Vahva 48 hv Rotax V2 -moottori
• Sähköinen kaasu – 3 eri ajotilaa

OUTLANDER 570 T3B

7 490 €

KONEVIESTI 2/2020
"… moottorissa on voimaa vähintäänkin riittävästi."
"… ajo-ominaisuudetkin ovat huippuluokkaa."
"… perusmönkijää tarvitsevalle mainio vaihtoehto."

5  
VUODEN  
TAKUU!

Hyödynnä  
500 euron  
ajo-/lisävaruste-etu!*

Jari Keskiaho 040 516 0430, Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, Puh. (08) 822 007
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Hintaan lisätään toimituskulut. Hinta sis. ALV:n. * Tarjous on voimassa 20.6.2020 saakka.
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KONEVIESTI 2/2020
"… moottorissa on voimaa vähintäänkin riittävästi."
"… ajo-ominaisuudetkin ovat huippuluokkaa."
"… perusmönkijää tarvitsevalle mainio vaihtoehto."

5  
VUODEN  
TAKUU!

Hyödynnä  
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ajo-/lisävaruste-etu!*
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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 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Kehon ja mielen hyvinvointia nuotiokahveilla Luppoveden 
rannalla joka viikko 3.6. lähtien.

Meillä kaikilla on varmasti 
huoli kotiin jääneistä ikäih-
misistä. Syötteellä tilanne 
on vielä tällä hetkellä pa-
rempi, kuin monessa muus-
sa kolkassa Suomessa tai 
maailmalla. Meillä ikäihmi-
set pääsevät ulkoilemaan ja 
nauttimaan luonnosta sekä 
sen antimista ja monimuo-
toisuudesta. Silti maailma 
on nyt erilainen, ihmisten 
sosiaalista kanssakäymistä 
on rajoitettu merkittävästi. 
Työskentelen kehon ja mie-
len hyvinvoinnin parissa. 
Ikäihmiset ja heidän hyvin-
vointinsa on alkanut herät-
tää huolta. Oma työkalente-
rini on tyhjentynyt koronan 
seurauksena lähes koko-
naan, ja näin on pakonkin 
edessä jäänyt aikaa oman 
yrityksen ja sen tuotteiden 
ja palveluiden kehittämi-
seen. Mietin asiakaskoke-
musta ja oman työni vaikut-
tavuutta nyt koronaalisessa 
ajassa ja tulevassa postko-
ronaalisessa. Maailma on 
muuttunut niin paljon, eikä 
vanhaan normaaliin ole 

Koronakesä 2020 - kehon ja mielen hyvinvointia nuotiokahveilla
enää paluuta. Uusi normaa-
li, mitä se sitten on? Emme 
tiedä, mutta voimme vai-
kuttaa siihen omalla teke-
misellämme ja näin päätin 
ryhtyä hommiin. 

Kehon ja mielen hyvin-
voinnin ammattilaisena mi-
nulla on mahdollisuus vas-
tata ikäihmisten tarpeisiin, 
mutta en voi tällä hetkellä 
kehottaa ihmisiä tulemaan 
luokseni hoitoihin tai ryh-
mäliikuntaan. Meidän tu-
lee välttää lähikontakteja 
etenkin riskiryhmien kans-
sa. Sen tähden päätin raken-
taa jotain ihan uutta. Osaan 
tehdä sen - luoda mielen ja 
kehon hyvinvointia ja sosi-
aalisia tapahtumia turvalli-
sesti ikäihmisille arvoa luo-
vissa ympäristöissä.

Luppoveden rannalla 
Näin syntyi KoronaKe-
sä2020 kehon ja mielen hy-
vinvointia nuotiokahveilla, 
Luppoveden rannalla ke-
sän jokaisena keskiviikko-
na kello 10. Teemme tämän 
turvallisesti luonnonhel-

massa kolmen metrin tur-
vavälein. Liikettä ja kehon 
hyvinvointia ohjauksessa-
ni on ensimmäiset 45 mi-
nuuttia. Turvaväleistä pi-
dän huolen– liian lähelle ei 
saa mennä. Ei vaan saa, se 
on sääntö numero yksi, jos-
ta emme jousta. Katsomme 
liikkeitä ja menetelmiä ko-
tonakin tehtäväksi – yksi 
iso tavoite on saada ikäih-
miset liikkumaan myös 
jumppien välillä omissa ko-
deissaan. Kyseessä on sosi-
aalinen tapahtuma (tieten-
kin turvavälein).

Sosiaaliset tapahtumat 
ja aito vuorovaikutus ih-
misten kanssa ovat äärim-
mäisen tärkeitä mielen 
hyvinvoinnin kannalta, sik-
sipä heti kehon hyvinvoin-
nin jälkeen nautimme nuo-
tiokahveista 25 minuutin 
ajan– keskustelua ja kuulu-
misia, naurua ja iloa. Otan 
turvallisuuden vakavasti, 
kaikki tehdään täysin oh-
jeiden mukaan ja ylikin. 
Siksi toteutamme Korona-
kesä2020 kehon ja mielen 

hyvinvointia nuotiokahveil-
la aina ulkona. Säässä kuin 
säässä, sillä lopultahan huo-
no keli on vain pukeutumis-
kysymys.

Tapahtumat ovat aina 
kymmenen hengen tapah-
tumia, ryhmään pääsee siis 
mukaan yhdeksän ensim-
mäistä ilmoittautunutta. 
Ahkeruudesta palkitaan, 
joka viides peräkkäin käyty 
kerta on ilmainen. Tämä on 
minun panokseni ikäihmis-
ten hyvinvointiin koronake-
sänä 2020.

Hinta on 10 euroa ker-
ta. Ensimmäinen kerta on 
keskiviikkona 3.6. kello 10. 
Luppoveden rannalla, mu-
kaan säähän sopivat tami-
neet, vesipullo, käsidesiä ja 
oma kahvikuppi.

Leena Särkelä

Ilmoittautumiset:
 wellness@isosyote.fi / 

040 535 4535.
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MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa 
Pudastorin kautta, Pudastorin 
normaalit kirpputorimyynti- /
ostoilmoitukset ovat hinnaltan-
sa 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 lait-
taa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: 
vkkmedia@vkkmedia.fi tai pa-
perille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Muistathan ilmoit-
taa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista).

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 
Turves Tiina 010 257 1915

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949

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

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

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

TYÖVAATTEET

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Kansalaisopisto toimii yhtenä kotouttamismuotona
Esa Nurmela muutti nel-
jä vuotta sitten Pudasjärvel-
le naapuripitäjästä Ranual-
ta, mielessään jotakin uutta. 

Mutta miten saada ajan kulu-
maan, kun tuttuja ei paikka-
kunnalla ollut?

Niinpä kaikessa rauhas-

sa ”joutoukkona” syttyi aja-
tus hankkia uusi ammatti ja 
sen myötä töitä joko paikka-
kunnalta tai jostakin muual-
ta. Esa ilmoittautui OSAOlle 
kouluttautumaan uuteen am-
mattiin, jonka oppijakson jäl-
keen avautui monia erilaisia 
työmahdollisuuksia.

Pudasjärven Lämpö Oy:n 
palveluksessa työskentele-
vä Esa on vuosikausia osallis-
tunut vapaa-aikanaan myös 
kansalaisopiston eri kursseil-
le. Tanssia harrastaneena ja 
yhden tanssikurssin käynee-
nä hän alkoi pohtimaan, josko 
sitä iloa voisi jakaa toisillekin. 
Aluksi Nurmela haki lisäop-
peja Ensio Koivulan lavatans-
sikursseilta ja siitä sai kipi-
nän aloittaa lavatanssikurssit 
myös siellä toisella puolella – 
eli ohjaajana. Esa Nurmela ja 
puolisonsa Tuula Haverinen 
yhdessä ohjaavat lavatanssi-

kursseja Koskenhovilla, Sara-
kylässä ja Pintamolla. Tässä 
tapauksessa harrastuksesta on 
tullut toinen ammatti! Muita 
harrastuksia miehellä on met-
sästys, marjastus, perhokalas-
tus ja rumpujen soitto, jois-
ta kahden viimeisen taidot on 
hankittu Pudasjärven kansa-
laisopiston kursseilta.

- Oletin, että en osaa mi-
tään soittaa, yllätyin rumpu-
jen takana etenemisestäni ja 
pian alkoi tulemaan valssia. 
Hiljalleen olen oppinut myös 
rumpalin nuotteja, vaikka ai-
empi musiikkiharrastukse-
ni rajoittui lähinnä 50 vuot-
ta sitten koulun pianopiiriin, 
joka jäi kesken kun edes Ukko 
Nooa ei onnistunut, kertoi nyt 
tanssikurssien opettajana toi-
miva Esa Nurmela.

Esa kannustaa etenkin 
nuoria osallistumaan erilaisil-
le kansalaisopiston kursseil-

le, sillä sieltä saa myös todis-
tuksen, joka voi olla avaimena 
ammattikoulupaikalle!

- Kansalaisopistotoimin-
nalla täällä Pudasjärvellä on 
itselleni ollut suuri merkitys. 
Uutena pudasjärvisenä kurs-
seille osallistumalla olen saa-
nut paljon uusia ystäviä ja 
tuttavia. Tämähän on yksi ko-
toutumisen muoto, summaa 
Esa omaa hyvinvointiaan Pu-
dasjärvellä.

Jatkossa Esa aikoo kehittää 
ja löytää uutta itsestänsä ja la-
vatanssikursseja hän tulee jat-
kamaan syksyllä, sikäli kuin 
ne alkavat. 

- Paikkakunnalta löytyy 
monenlaista osaamista vaik-
kapa sinne ohjaajapuolelle. 
Rohkeasti mukaan erilaisil-
le kansalaisopiston kursseille, 
kannustaa Nurmela.

Terttu Salmi

Muusikon veri virtaa Esa Nurmelan suonissa. Janne Ala-
kiuttu on opettanut rumpujen soittoa kansalaisopiston 
kursseilla.

PUDAS-
TORI

Peltoa Pudasjärven Kallio-
suolla 11,09 ha. P. 0400 590 
487.
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Toukokuun kesselikirje
Nyt täytyy muistella kuluneen alkuvuoden tapahtumia, kun koronan ta-
kia rajat ovat kiinni Venäjälle. Onneksi kymmenet ja kymmenet lapset 
ehtivät saada apua. Jyskyjärveltä Vanja-poika oli kirjoittanut minulle, että 
hän tahtoisi läppärin, ihan koulutehtävienkin vuoksi. Yritin kysellä ja et-
siä, mutta ei onnistanut. 

– Onnistuuko sinun muuttaa ohjelmat ja näppäimistö venäläisek-
si, jos löydän koneen? 

– Joo, se ei ole ongelma. Isä auttaa. Monta kertaa sanoin Vanjalle, 
että ei kuule ole löytynyt läppäriä. Ehkä siinä meni noin vuosi, kun sit-
ten päätin, että annan Vanjalle oman läppärini.

Olihan se upea tunne Vanjalla, kun tapasimme sattumalta hänen ko-
titiellään talviyön pimeydessä. Hänen seurassaan olivat Liisa-sisko, naa-
purin Nikita ja Inga. Kaikki varhaisnuoria, jotka tunnemme jo lapsuu-
desta saakka. Otsalampun valossa otimme yhteiskuvan ja niin läppäri 
vaihtoi omistajaa. Onneksi autosta löytyi vielä karamelleja jokaiselle. 

Kalevalassa olin saanut pyynnön Ludmila Sirakilta, että kahdelle lap-
selle pitäisi olla talvikengät. Niinpä seuraavalla matkalla ne olivat kyy-
dissä. Olin juuri illan suussa tulosta eräästä kodista, jossa on viisi lasta. 
Heille jokaiselle oli vaatetta ja talvikengät. Yritin ehtiä käydä illan aikana 
kaikki suunnitellut kohteet. 

– Hei Ludmila, missäspäin se perhe asuu, jonne piti viedä ne ken-
gät kahdelle lapselle. 

– No, missä sie olet. 
– Olen juuri Karelskajan kadulla. Kävin viemässä lapsille apua. 
– No hyvä. Aja Leninakadulle, käänny oikealle ja heti tulee mata-

la kerrostalo. Ensimmäisestä portista sisään. Astu toiseen kerrokseen 
ja ovi on siinä heti. Koputa ja kun joku avaa oven, niin anna sinun pu-
helin hänelle. 

Eiköhän se onnistu. Tein työtä käskettyä. Aina on pikku kutina, kun 
menee outoon paikkaan ensimmäistä kertaa. Kerrostalo ei ollut kovin 
hääppöinen, kun autosta astuin ulos. Joku vanhempi ihminen katsoi ala-
kerran ikkunasta minua. Kenkäpussi käteen ja menoksi. Hyvinhän tuo 
meni. Perheen poika tuli avaamaan ja kohta oli äitikin oven luona. An-
noin oman puhelimeni hänelle ja hän sai tietoa minusta Ludmilalta. Hy-
vin toimi!

Kävin toistamiseen kodissa, jossa vanhemmat ”juhlivat” äidin synty-
mäpäivää. Ennen vierailua vaihdoin toiset vaatteet tien päällä ylle, kun 
tiesin, että siellä kuitenkin tupakoidaan. Ja niinhän siellä tehtiin. Ihan 

hirveä savupilvi tuli heti vastaan, kun känniset istuivat hellan kupeessa. 
Tervehdittiin kädestä pitäen. Pari pulloa votkaa oli pöydällä. Pikkulapset 
toivottivat minut tervetulleeksi!  Piti loikkia mahdollisimman pian olohuo-
neen puolelle. Oli kiva huomata, että Kesselin lahjoittamat villasukat oli-
vat lasten jaloissa. Yksi lapsista yski säännöllisin väliajoin. Johtuiko tupakan-
savusta vai muusta, jäin miettimään. Äidiltä kyselin, että mitähän tarpeita 
lapsilla olisi? – Kesäkenkiä, sanoi äiti. Mittasin lasten jalkojen pituudet. Yksi 
lapsi uskaltautui syliinkin. Isä kiitteli tulevasta avusta ja pyysi itselleenkin 
työtakkia. Kohta lapset alkoivat leikkiä jotain omaa leikkiään. Vanhemmat 
pyysivät anteeksi tilannetta. 

– Kiitos, kun käyt meillä. 
Ajoin jonkun matkaa eteenpäin yön pimeydessä ja pysähdyin siten 

vaihtamaan tupakansavuiset vaatteet pois muovisäkkiin. Olinhan menos-
sa yöksi perheeseen, jossa tavat ovat toisenmoiset. Onneksi pääsin siel-
lä suihkuun!

Korona-aikana tulee tehtyä jotain siivoushommia kotona. Yllättäen kir-
jahyllystä löytyi kirjekuori, joka oli toimitettu Kesselille vuonna 2012. Kir-
jeen sisällä oli 76 ikimerkkiä! Soitin lähettäjälle Kemiin, Ainille ja luin kir-
jeen. 

– Haluan itsekin hieman auttaa. Toivottavasti näistä on hieman apua 
(värejä, paperia ja korttipohjia) ja ennen kaikkea iloa monelle lapselle. It-

selläni on kaikkea, mutta rajan ta-
kana niin ei ole monellakaan per-
heellä. Teette todella arvokasta 
työtä, haluan siksi hieman voida 
auttaa. Ja kun lapsista on kyse, on 
työnne monin verroin arvokkaam-
paa. On ilo aina lukea lähettämäsi 
posti ja sitä kautta päästä osallisek-
si matkaanne. 

Jäsenmaksu 2020: henkilöjäsenet 10 €/vuosi, 
perheet 20 €, yritykset 50 €, FI33 5360 0420 0467 01.

Kasvoistakin sen näkee kuka on Vanja. Hän 
oli niin toivonut läppäriä ja kun odotus täyt-
tyy monen ”ei ole löytynyt”-lauseen jälkeen, 
on ilo ylimmillään.

Tuula ja Ismo Karstulasta lä-
hettivät ison paketin värikyniä 
ja hammastahnaa. Niitä sitten 
jaettiin useisiin eri perheisiin 
tasapuolisesti. Kyllä lapsilla 
tuli hyvä mieli lahjoista.

Kännykkäsuunnistuksen kautta apu 
meni perille. Moni asuu kyllä vaati-
mattomissa olosuhteissa. Tyytyväi-
syys onkin suuri hyve.

Kiestingissä Alina-mum-
mo sai Kesselin rahoituk-
sella uuden lämminvesi-
varaajan. Kyllä hän niin 
lämpimästi kiitti avus-
ta, joka oli todella paikal-
laan.

Hän hyvin muisti jutun. 
Kiitos Aini. Seuraava 

kesselikirje ilmestyykin 
luultavasti syksyllä. Pysykää 

terveinä! Aina on toivoa!

Ape Nieminen 

  iinattijärven osakaskunnan
vaRSinainen 
vuoSiKoKouS

pidetään la 6.6.2020 klo 15.00 alkaen
Koivukartanossa os. Pohjoispuolentie 237, 

93277 Iinattijärvi.
Käsitellään vuosikokoukselle säännöissä määrätyt asiat.
Kokouksen pöytäkirja on lainmukaisesti nähtävillä Reijo 

Kenttälän luona os. Pohjoispuolentie 213, 93277 Iinattijärvi.
Iinattijärven osakaskunnan hoitokunta

Kalliosuon vesiosuuskunnan
vuoSiKoKouS

su 7.6.2020 klo 11 Jukka Heikkisellä.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Hallitus Tervetuloa!

Kipinän vesiosuuskunnan 
vuoSiKoKouS  

pidetään ma 1.6.2020 klo 18.00
Kipinän koululla.

Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat. 
Tervetuloa! Hallitus pärjänsuon vesiosuuskunnan 

vuoSiKoKouS
la 6.6.2020 klo 11 Hirvihallilla. 

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhdessä Tulvakeskuksen 
kanssa päivittänyt alueen tulvaennustetta. Iijoella on edelleen 
mahdollisuus ennätystulvaan, mikäli sää lämpenee nopeasti ja 
tulee runsaasti vesisateita. Tulvahuippu ajoittunee Iijoella tou-
kokuun lopun ja kesäkuun alun tienoille. Kuivajoen vesistöalu-
eella Oijärvellä tulvahuippu on pian käsillä. Kuusamon seudulle 
ennakoidaan mittaushistorian suurinta tulvaa, jonka odotetaan 
olevan huipussaan kesäkuun puolivälissä. 

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla on ajan-
kohtaan nähden huomattavasti keskimääräistä enemmän lun-
ta. Suuren lumimäärän vuoksi tulva Iijoella tulee olemaan to-
dennäköisesti keskimääräistä suurempi ja pari viikkoa tavallista 
myöhemmin. Iijoella lumen sulaminen on alkuvaiheessa ja tul-
vahuippu ajoittuu ennusteen mukaan toukokuun lopun ja ke-
säkuun ensimmäisen viikon väliselle ajalle. Iijoella on edelleen 
mahdollisuus ennätystulvaan, mikäli sää lämpenee nopeasti ja/
tai tulee runsaita vesisateita. Tulvavaara koskee myös Iijoen si-
vujokia ja muita vesistöjä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ke-
hottaakin tulvariskialueilla varautumaan tavanomaista suu-
rempiin tulviin mm. varautumalla omatoimiseen kiinteistöjen 
suojaamiseen ja poistamalla tulvavaara-alueilta irtotavarat.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on 
valmistautunut yhteistyössä kuntien ja mm. pelastusviranomai-
sen kanssa poikkeuksellisiin kevättulviin.

ELY-keskus kehottaa 
varautumaan tulviin 
Iijoen vesistöalueillaKoronavirustilanteesta johtuvat rajoitukset Oulunkaaren van-

huspalveluiden yksiköissä ovat olleet voimassa jo pitkään. 
Asukkaiden yhteydenpito omaiseen on hyvin tärkeää, minkä 
vuoksi haluamme mahdollistaa omaistapaamiset Oulunkaaren 
vanhuspalveluiden yksiköissä. Tapaamiset tehdään erityisjärjes-
telyin ja koronaohjeistusten sallimissa rajoissa. 

Vanhustenhuollon yksiköiden asukkaat voivat tavata puoli-
soaan tai lähintä omaistaan esimerkiksi ulkoillen tai terassilla 
kahvitellen. Vierailijan tulee olla terve eikä flunssaisena saa tul-
la tapaamiseen. Vieraalle annetaan käyttöön nenä- ja suusuoja, 
ja tapaamisessa tulee noudattaa ohjeistuksia turvaväleistä. Vie-
railut sisällä vanhustenhuollon yksiköissä on edelleen kiellet-
ty, mutta tarvittaessa tapaamisia voidaan järjestää esimerkik-
si lasin läpi, mikäli yksikössä on tällaiseen mahdollisuus. Mikäli 
haluat tavata omaistasi, ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, jos-
ta saat tarkemmat ohjeet tapaamisille. Tapaamiset järjestetään 
porrastetusti, jotta ne voidaan järjestää sujuvasti ja tartunta-
riskit minimoiden. Yhteyttä voi edelleen pitää myös puhelimit-
se ja muilla sähköisillä viestintävälineillä.

Oulunkaaren koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen, 
mutta seuraamme tilannetta jatkuvasti, ja muutamme linjauk-
sia tarvittaessa. Näin varmistamme asukkaiden turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin. Yksityiset vanhuspalveluyksiköt linjaavat itse-
näisesti omista tapaamisjärjestelyistään.

Oulunkaari tiedotus

Omaistapaamiset 
mahdollisia 

erityisjärjestelyin

Sanna Marinin hallitus joutui heti kauden alkupuolella lähes 
mahdottoman tehtävän eteen. Uusi tuntematon virus levisi 
koko maailmanlaajuisesti, tuli nopeasti myös Suomeen. Soti-
en jälkeen ei yksikään hallitus ole joutunut näin vaikeaan tilan-
teeseen, kuin pääministeri Marinin hallitus. Talvella piti miettiä 
keinot, miten taudin leviämistä kyetään estämään? Poikkeusti-
lan laki oli otettava käyttöön, jotta saatiin riittävän järeät toi-
met käyttöön taistelussa koronavirusta vastaan. Virusopin lää-
kärit ja kaikki alan asiantuntijat olivat ja ovat hallituksen kanssa 
tekemässä yhteistyötä. Koko eduskunta oli pitkään yhtä mieltä 
päätöksiä tekemässä. Hallituksen tavoite on ollut koko ajan es-
tää viruksen hallitsematon leviäminen, jotta sairaaloiden kapa-
siteetti ei ylikuormitu. Siihen kuuluu myös riskiryhmiin kuulu-
vien ihmisten suojelu, johtuen korkeasta iästä, sekä sairauksien 
nostamaan riskiryhmään kuuluvat ihmiset. Kotikaranteeni näil-
le ihmisille on suojelua, ei rangaistus. Kolmantena tavoitteena 
on ollut voittaa aikaa, että asiantuntijat saavat tietoa uudesta 
viruksesta. Hallitus on onnistunut erittäin hyvin taktikoinnissa. 
Suomen tilanne on maltillinen, verrattuna moniin muihin mai-
hin. Tiedotustilaisuuksissa pääministeri on jaksanut vastata sa-
moihin kysymyksiin aina uudestaan rauhallisesti ja ilmeikkääs-
ti. Päivä kerrallaan on katsottava eteenpäin, tulevasta ei tiedä 
kukaan.

Mustamaalaaminen ja jälkiviisaus sekä spekulointi on aivan 
turhaa tällaisessa tilanteessa. Tämä hallituksen virustaistelu on 
inhimillistä. Tärkeämpi on ihmishenki kuin raha. 
Talousasiat ovat aikanaan eri pohdintaa, niihin 
kyllä normaaliaikana löytyy ratkaisut. Koitetaan 
huomata ympärillä jotain positiivista.

Mauno Ruokangas

Mystinen 
kavala korona
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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 21.– 24.5.2020 ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.

paljon uusia
poistotuotteita!

-30 %
LOPUT VILLAT 

Normaali-
hinnoistamme-30 %

LOPUT
HAVUVANERIT

Normaali-
hinnoistamme

-30 %
LOPUT

BETONITERÄS-
VERKOT

Normaali-
hinnoistamme

TOK GARDEN
PUUTARHA-
MULTA 40 l
(0,05/l)
Kalkittu ja peruslan-
noitettu, laadukas 
yleismulta, joka 
sopii useimmille 
kasveille.
Norm. 3,49/säkki

TOK GARDEN
PUUTARHALANNOITE 10 kg
(1,69/kg)
Puutarhan ja pihan yleislannoite 
soveltuu kevätlannoitukseen ja 
keskikesän hoitolannoitukseen. 
Norm. 18,95

1695

TOK GARDEN
KANANKAKKA 6 l
(1,67/l)
Valmistettu kompostoidusta 
raaka-aineesta, joka on 
kuivattu ja rakeistettu.

999

KOTIKULTA
PAISTINPANNU 26 cm
Energiataloudellinen, 
kaikille liesityypeille sopiva. 
Tarttumaton keraaminen 
pinnoite.Norm. 13,95

LANDORA
PUUÖLJY V 3 l
(3,33/l)
Ruskea, harmaa, musta ja väri-
tön. Vesiohenteinen luonnonöljyjä 
sisältävä. Imeytyy syvälle puuhun ja 
muodostaa vettä hylkivän pinnan. 
Norm. 12,99–15,95

BRÜCKE
TERASSIRUUVI 250 kpl/pkt
(0,01/kpl)
Ruuvissa on leikkaava kärki, 
senkkaava kanta ja Torx 20 
-vääntiö. Koot 4,2 x 45 ja 55mm. 
Värit ruskea ja vihreä.
Norm. 5,90/pkt

HARTWALL
VICHY ORIGINAL 0,33 l/
pl 24-PACK
(0,83/l)
Hinta sisältää pantit.
Norm. 12,95/24-pack

950
-45 %

5 säkkiä

895
-30 %

24-pack

1000
-43 %

3 pkt

999
-38 %

jopa 995
-28 %
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PARK 320 PW

3 990 €
Kompakti ja tehokas etuleikkuri uudella kaksisylinterisellä, 586 cc STIGA 
V-Twin -moottorilla, jossa 3 vuoden takuu. 3-teräinen silppuava/taakse-
puhaltava 100 cm Combi 3 EL QF -leikkuulaite. Sähköinen leikkuukor-
keuden säätö. Hydraulinen ohjaustehostin.

UUSI
KAMPANJA-HINTAVoimassa 30.6.2020 asti.

Oikeat laitteet jokaiseen puutarhaan

PARK 340 PWX

5 490 €
Nelivetoinen etuleikkuri haasta-
vaan maastoon runko-ohjauksella 
ja 3-teräisellä, silppuavalla/taakse-
puhaltavalla 100 cm Combi 3 EL 
QF -leikkuulaitteella. Sähköinen 
leikkuukorkeuden säätö. Kaksi-
sylinterinen, 586 cc STIGA V-Twin 
-moottori, jossa 3 vuoden takuu. 
Hydraulinen ohjaustehostin.

TORNADO 3098 H

2 095 €
Jämäkkä ja luotettava sivullepuhaltava/silp-
puava traktori 500 cc Briggs&Stratton-moot-
torilla. Poljintoiminen hydrostaattivaihteisto 
– portaaton ajonopeuden säätö eteen ja 
taakse. Kaksiteräinen 98 cm leikkuulaite. 
Sähköinen leikkuulaitteen kytkentä.

TORNADO 2098

1 595 €
Vankkarakenteinen traktori keskikokoisten ja 
suurien puutarhojen nurmien leikkaamiseen 
sivullepuhalluksella tai silppuavana. 352 cc 
STIGA-moottori. Vaihteet 5E + 1T. Kaksiteräi-
nen 98 cm leikkuulaite.

PARK 220

2 990 €
Myyntimenestys! Ketterä etu-
leikkuri runko-ohjauksella ja 
silppuavalla/taaksepuhaltavalla 
95 cm Combi EL QF -leikkuulait-
teella. Sähköinen leikkuukorkeu-
den säätö painikkeesta. 344 cc 
Briggs&Stratton -moottori. Poljin-
toiminen hydrostaattivaihteisto.

KAMPANJA-HINTAVoimassa 30.6.2020 asti.

QUICK FLIP 
-TEKNOLOGIA
Leikkuulaitteen nosto 
puhdistusasentoon 
kestää alle 30 sekuntia. 

MULTICLIP 47 Q

299 €
Työnnettävä, biosilppuava/

sivullepuhaltava ruohon-
leikkuri 139 cc STIGA-moot-

torilla. Leikkuukorkeuden 
keskussäätö. Leikkuu-

leveys 45 cm. Kuula-
laakeroidut pyörät.

MULTICLIP 47

245 €
Työnnettävä, biosilppu-
ava ruohonleikkuri 
123 cc STIGA-moottoril-
la. Leikkuuleveys 45 cm. 
Kuulalaakeroidut pyörät 
180/180 mm.

MULTICLIP 47 SEQ

449 €
Itsevetävä, biosilppuava/
sivullepuhaltava ruohon-
leikkuri 166 cc STIGA-
moottorilla ja sähköstar-
tilla. Leikkuuleveys 45 cm. 
Leikkuukorkeuden kes-
kussäätö. Kuulalaakeroi-
dut pyörät 180/180 mm.

COMBI 48 SVQ

399 €
Itsevetävä ruohonleikkuri 166 cc STIGA-
moottorilla ja vetonopeuden säädöllä. Neljä 
leikkuumenetelmää: keräys 60 litran keruu-
säiliöön, silppuaminen, taakse- ja sivullepu-
hallus. Leikkuuleveys 46 cm. Leikkuukorke-
uden keskussäätö. Kuulalaakeroidut pyörät 
200/280 mm.

PARK 120

2 690 €
Kevyt, kapearunkoinen etuleikkuri 
runko-ohjauksella ja silppuavalla/
taaksepuhaltavalla 85 cm Combi 
QuickFlip -leikkuulaitteella. 414 cc
STIGA-moottori. Poljintoiminen 
hydrostaattivaihteisto - portaaton 
ajonopeuden säätö eteen ja taakse.

KAMPANJA-HINTAVoimassa 30.6.2020 asti.

MULTICLIP 47 SQ

365 €
Itsevetävä, biosilppuava/
sivullepuhaltava ruohon-
leikkuri 139 cc STIGA-
moottorilla. Leikkuuleve-
ys 45 cm. Leikkuukorkeu-
den keskussäätö. Kuula-
laakeroidut pyörät 180/
180 mm.

MULTICLIP 47 DAE

670 €
Työnnettävä, kahdella akulla 

samanaikaisesti toimiva 
biosilppuava ruohonleikkuri. 

Leikkuuleveys 45 cm. Tukeva 
teräsrunko. Kaksi 48 V litium-

ioniakkua (4,0 ja 2,0 Ah) 
ja laturi sisältyy hintaan.

Leikkuukapasiteetti
jopa 800 m2

UUSI

Halutessasi järjestämme
myös kotiinkuljetuksen!

AT3 98 HA

1 590 €
Vankkarakenteinen traktori keskikokoisten ja suurien puutarhojen 
nurmien leikkaamiseen sivullepuhalluksella tai silppuavana. 432 cc 
Alpina-moottori. Poljintoiminen hydrostaattivaihteisto. Kaksiteräinen 
98 cm leikkuulaite. Silppuavan leikkuun mahdollistava Multiclip-sarja 
saatavana lisävarusteena.

AT4 98 HWA

2 490 €
Tehokkaalla 2-sylinterisellä moottorilla varustettu traktori keskikokois-
ten ja suurien puutarhojen nurmien leikkaamiseen. Leikkuumenetel-
mät keräys 240 litran keruusäiliöön ja silppuaminen. Silppuamisen 
mahdollistava Multiclip-sarja saatavana lisävarusteena. 586 cc 
Alpina-moottori. Poljintoiminen hydrostaattivaihteisto. Kaksiteräinen 
98 cm leikkuulaite.

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17


