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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Lähiruokaa 
Paavalinpuistosta s. 3

Kesäduunia 
nuorille s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 4.6.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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.

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

www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

Meidän kautta myös teräkset 
putket, levyt, akselit, palkit, verkot, 

myös erikoismetalleina!

KUTSUJOUKKOLIIKENNE
Koronavirusepidemian aikana 

KESKIvIIKKOISIN
Syöte-Iinattijärvi-Pintamo-Pudasjärvi

Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.
Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä.

Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.
P. 0400 158 258

Liikennöinnin järjestää Iso-Syötteen Taksimatkat Oy ja 
STP Liikenne sekä Pudasjärven kaupunki

Yhteinen kävelYhetki 
turvallisesti toisten kanssa
Tervetuloa ulkoilemaan yhdessä OmaisOivan työntekijöiden kans-
sa. Jokainen voi osallistua yhteiseen kävelyhetkeen omien voima-
varojen mukaan. Kävelyyn osallistujalla ei saa olla pienintäkään 
flunssan oiretta. Noudatamme hyvää käsihygieniaa ja viranomais-
ten ohjeistusta turvaväleistä. Mikäli sinulla on oma kasvo/suusuoja 
ota se käyttöösi, jos haluat. Suu/kasvosuojainpakkoa ei ole tällä 
hetkellä. Jokainen osallistuja tulee paikalle omalla vastuulla ja nou-
dattaa viranomaisten antamia yleisiä korona-ajan ohjeita. 

to 11.6.2020 klo 10.00 Pudasjärvi, kokoontuminen 
Pudasjärven torin esiintymislavan eteen (Puistotie 2).

Pidetään yhdessä huolta toimintakyvystä ja 
turvallisesta liikkumisesta. Säävaraus!

Lisätietoa Saila Käsmä-Karjalainen puh. 044 2301 439. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n OmaisOiva toimintaa ra-
hoittaa STEA.

Tervetuloa ostoksille!

TEHTAANMYYMÄLÄ

 NYT GRILLATAAN!
Grilli kuumana
Perjantaina 5.6.  
alk. klo 10.00

GRILLIMAKKARA 0,50/kpl

 Meillä on TurvallisTa 
asioida!

Kahviomme palvelee 
jälleen normaalisti.         

Arkisin KeIttoAnnos 
4,90

 Meillä löytyy myös 
jäätelöä,

jäädytettyä jugurttia ja 
sorbettia

Tervetuloa 
herkuttelemaan!

VALTAVAT KUKKAVALIKOIMAT, 
JOKAISELLE JOTAIN!

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 kukkaloistoon!

JÄTTIAMPPELIT 27,-
 VÄHÄN 

PIENEMMÄT 22,50 
PIENET 15,-

Komeat PELARGONIAT 
JA MARKETAT

20,-/4 kpl

Iso SAMETTIKUKKA, 
LOBELIA, PETUNIA

10,-/5 kpl

Pienet SAMETTIKUKAT, 
TULILATVA, HOPEA-
LEHTI 12,-/10 kpl

LUMIHIUTALE 
alk. 3,90

kestävä TAIKA-
NEILIKKA 2,35/kpl

 OSTA 5 kpl YRTTEJÄ 
SAAT KEKKILÄN 

YRITTIMULLAN 30 l 
hintaan 1,90 (norm. 8,90)

VIIKON PENSASTARJOUS! 
PENSASHANHIKIT 

4,25 kpl 
(tervola, goldfinger, månelys)

LUUMU, PÄÄRYNÄ JA 
KRIIKUNAPUUN ostajalle 

”soma” marjaämpäri 
KAUPAN PÄÄLLE!

MONIVUOTISET KUKAT 
OSTA 5 MAKSA 4!

Kauppatie 4, p. 08 821 595. Tervetuloa!

ON AIKA PUHDISTAA IHO 
KESÄKUNTOON!

IHONPUHDISTUS 40€
RIPSIEN vÄRjÄyS ja KUlmIEN 
mUOTOIlU sekä vÄRjÄyS 25€

Tarjoukset voimassa 30.6. saakka.

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

TerveTuloa TuTusTumaan 
kesän kehysuuTuuksiin!

Lääkäriajat: ke 10.6., ke 24.6. ja ke 1.7. 

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

liike auki toistaiseksi:  
ma-ke klo 10-17 ja to-la suljettuna! 

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

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

KEITTIÖKOMPOSTORI BIOPROFFA BOKASHI 
ORGANKO 16L TUPLAPAKKAUS
Kahden BioProffa Bokashi 
Organko keittiökompostorin 
tuplapakkaus, joka sisältää 
kaiken mitä tarvitset keittiö-
kompostoinnin aloittamiseen. 
Pakkaus sisältää kaksi 16 litran 
kompostoria tarvikkeineen. 9995

2995 1395

KERUUASTIA 5L 
HELMENHARMAA 
METALLI + AKTIIVI-
HIILISUODATIN 
BIOPROFF

LEHTIKOMPOSTI-
KEHIKKO GOODIY 
90x90x70 cm
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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

Tervetuloa jumalanpalvelukseen!
Yhteisen turvallisuuden varmistamiseksi 1.6. alkaen noudate-
taan seuraavia käytännön ohjeita:
1. Seurakunta on määrittänyt tiloihin maksimiosallistujamäärät: 

seurakuntakodin kirkkosalissa 60, kirkossa 120 henkeä.
2. Osallistumme tilaisuuksiin vain terveenä, aivastaminen hi-

haan tai nenäliinaan.
3. Huolehdimme hyvästä käsihygieniasta, ja käytämme käside-

siä. Käsidesipisteet seurakuntakodilla kirkkosalin ovella, kir-
kolla eteisessä. 

4. Epidemia-aikana emme tervehdi kättelemällä. 
5. Suosittelemme ottamaan mukaan oman virsikirjan tai käyttä-

mään verkkovirsikirjaa puhelimella. 
6. Pidämme 1-2 metrin turvaväliä toisiin ihmisiin: vain joka toi-

nen penkkirivi on käytössä, turvaväli myös ehtoolliselle men-
nessä ja sieltä poistuessa, turvaväli ei koske saman perheen 
jäseniä

7. Messuissa ehtoollinen otetaan vastaan seisten. Ehtoollisleipä 
jaetaan kämmenelle välttäen käsikosketusta. Viiniä jaettaessa 
ehtoollisvieras ottaa puhtaan pikarin apupöydältä, johon vii-
ni kaadetaan. Käytetty pikari palautetaan erilliseen koriin. 

8. Kolehti kootaan jumalanpalveluksen jälkeen ovella olevaan 
koriin. 

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seurakun-
nan YouTube-kanavan kautta. 
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa su 7.6. kello 10, Eva-
Maria Mustonen, Keijo Piirainen.
Messu seurakuntakodissa su 14.6. kello 10, Timo Liikanen, Eva-
Maria Mustonen, Keijo Piirainen
Kesäillan musiikkihetki kirkossa ke 10.6. kello 19, Keijo Piirai-
nen urut ja laulu, hartaus Eva-Maria Mustonen. Musiikkihetkeä 
voi seurata suorana lähetyksenä seurakunnan YouTuben kautta.
Nuotioillat: seurakunta pitää nuotioiltoja sivukylillä 6.-30.7 
(ma-to) yhteistyössä kylien kanssa. Nuotioillan ohjelmaan kuu-
luu yhdessäoloa, makkaranpaistoa ja hartaus. Nuotioillan voi va-
rata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08 882 3100.
Alakoululaisten kesäleiripäivät:
16.6. Metsäretkipäivä Kangasjärven eräleirikeskukseen (7-13 
vuotiaille) klo 9-16
23.-24.6.  6-9 vuotiaiden leiripäivät Hilturannassa klo 9-16
25.-26.6. 10-13 vuotiaiden leiripäivät Hilturannassa klo 9-16
Leiripäivien hinta 10€/ lapsi. Leirimaksu sisältää lounaan, väli-
pala, ohjelman ja Kangasjärven retken osalta myös kyydin seura-
kuntakodilta Kangasjärvelle ja takaisin.
Leiripäiviin mahtuu 15 lasta / leiri.
Ilmoittautumiset viim. ma 8.6. tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 
571 4636.
Kesäkerhot kokoontuvat Hilturannan leirikeskuksessa (Petäjä-
kankaantie 434) 1.-15.6. ma, ti, to ja pe. Aamuryhmä kokoontuu 
kello 9-12 ja iltapäiväryhmä kello 12-15. Kesäkerhot on suun-
nattu 3-6-vuotiaille lapsille. Myös esikoulussa olleet voivat tulla. 
Kesäkerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista. Kerhoihin ote-
taan 15 lasta/ryhmä tulojärjestyksessä. Mukaan varataan omat 
eväät ja säänmukainen vaatetus.
Kesäkerholaisten retki tiistaina 16.6. Syötteen peikkopolulle. 
Mukaan mahtuu 15 lasta. Lähtö seurakuntakodilta klo 9 ja paluu 
takaisin seurakuntakodille kello 12.30. Ilmoittautumiset retkelle 
pe 12.6. kello 12 mennessä Raunille p. 040 5861 217.
Kesäperhekerho Hilturannan leirikeskuksessa keskiviikkoi-
sin klo 10-14, kerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset lap-
set vanhempiensa tai muun aikuisen seurassa. Ohjelmassa mm. 
makkaranpaistoa sekä kahvi-/mehutarjoilu. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. Viikolla 25 perhekerho kokoontuu Liepeen makka-
ranpaistopaikalla keskiviikkona 17.6 kello 11-13. Huomioikaa 
perhekerhon poikkeava aika. Tarjolla makkaranpaistoa, kahvia 
ja mehua.
Kirkkoherranvirasto avoinna 8.6. alkaen ma-pe kello 9-11 ja 
11.30-14, puhelin 08 882 3100.  
Haudattu: Pentti Huitsi 83 v.

Kirkkovuodessa ollaan siirtymässä juhla-
puoliskolta kohti arkea, helluntain jälkeis-
tä aikaa. Ensi sunnuntaina on Pyhän kolmi-
naisuuden päivä, jonka liturginen väri on 
valkoinen. Sen jälkeen valtaosa kirkkovuo-
den pyhistä on vihreän värin pyhiä. Vihreä 
väri kertoo elämästä ja kasvusta, liturgi-
sessa kontekstissa kristittynä elämisestä. 

Pyhän kolminaisuuden päivän tee-
ma on salattu Jumala. Ymmärryksellem-
me on vaikea käsittää kolmiyhteyttä. On 
yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa: Isä 
ja Poika ja Pyhä Henki. Tätä voidaan ha-
vainnollistaa jumaluuden persoonien eri 
tehtävien kautta. Isä on luoja, Poika lu-
nastaja ja Pyhä Henki pyhittäjä. Isä Juma-
la ylläpitää elämää. Jeesus tuli tänne maail-
maan sovittamaan syntimme ja avaamaan 
tien ikuiseen elämään. Pyhä Henki pyhit-
tää ja puolustaa, rohkaisten kristittyjä tääl-
lä ajassa elämään yhteydessä Jumalaan ja 
lähimmäiseen.

Kolmiyhteisen Jumalan olemus on sa-
lattu. Usko ei käsittele jumalan olemus-
ta tiedollisesti eritellen vaan ihmetellen, 

ylistäen ja hänen armotekojaan julistaen. 
Salatun Jumalan edessä ihminen on pie-
ni. Tästä esimerkin voi havaita Raamatun 
kertomusten äärellä. Mooseksen, profeet-
tojen, psalmirunoilijoiden, Jobin ja Saar-
naajan sanoitukset kertovat tästä. Tulevan 
sunnuntain vanhan testamentin lukukap-
paleessa Saarnaajan kirjan 8. luvussa kir-
joitetaan: ”Ihminen ei voi käsittää Jumalan 
tekoja, sitä mitä auringon alla tapahtuu; vaik-
ka ihminen kuinka ponnistelee yrittäessään 
ymmärtää, ei hän käsitä. Ja vaikka viisas väit-
täisikin ymmärtävänsä, ei hän kuitenkaan 
ymmärrä” (Saarn. 8:17). Jumalan tiet ovat 
tutkimattomat ja arvoitukselliset. Vanhan 
testamentin matkamies oli pohdiskellut 
elämää auringon alla monipuolisella taval-
la. Hänen tunnettu sanoitus on myös ”Kai-
kella on määrähetkensä, aikansa joka asialla 
taivaan alla” (Saarn. 3:1). 

Uskon näkökulmasta salattu Juma-
la ilmoittaa itsestään meille ihmisille kai-
ken tarpeellisen. Raamatun sanojen kautta 
eteemme piirtyy kuva armollisesta Juma-
lasta, joka osoittaa pojassaan Jeesukses-

sa rakkautta meitä kohtaan. Niihinkin het-
kiin, jolloin koemme uskon heikkoutta ja 
omaa pienuutta Jumalan edessä tai elämän 
suurten kysymysten äärellä, armo kantaa. 
Pyhän Kolminaisuuden päivän evankeliu-
missa Jeesus rohkaisee kaikkien aikojen 
uskovia: ”Niin kuin Isä on rakastanut minua, 
niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää mi-
nun rakkaudessani” (Joh. 15:9). 

Rukous: Pyhä, salattu Jumala. Sinä olet 
kaiken alku, yläpitäjä ja päämäärä. Me kii-
tämme ja ylistämme sinua luomisesta, lu-
nastuksesta ja pyhityksestä. Inhimillinen 
ymmärryksemme ei pysty koskaan tutki-
maan viisauttasi, eivätkä mitkään sanam-
me riitä kuvaamaan olemustasi. Kuitenkin 
sinä olet itse tullut yhdeksi meistä ja asut 
meissä. Älä anna tämän ihmeen sammua 
sydämistämme. Kuule meitä Poikasi Jee-
suksen Kristuksen tähden. Aamen. 

Timo Liikanen
Kirkkoherra

Salattu Jumala

Keskiviikkona 27.5. sai mei-
dän kaikkien ”Posti-Aili”, 
Aili Puurunen kesän omal-
le kotipihalleen, kun Koil-
lismaan Rauhanturvaajat 
ry ja Pudasjärven Sotavete-
raanit ry porukalla kävivät 
siistimässä ympäristöä tälle 
veteraanikansalaiselle. Ke-
vään ainokaisena sadeiltana 
lehdet saivat kyytiä kuuden 
rivakan miehen toimesta. 

Veteraanien auttaminen 
on näitten järjestöjen tehtä-
väkenttää, josta myös Aili 
Puurunen saa säännöllisesti 
apua. Puurunen asuu yksin 
kotona, missä kotiapu käy 
neljä kertaa päivässä. Tä-

män vuoden alusta tulleen 
lakimuutoksen myötä ve-
teraanitunnuksen omaava-
na Aili Puurunen on pääs-
syt nauttimaan samoista 
oikeuksista kuin sotainva-
lidit.

- Kyllä nyt piha alkaa vi-
hertämään, kun saa ilmaa ja 

sadevettä, iloitsi tulevana 
lauantaina 97 vuotta täyttä-
vä pirteä vanhus. 

Aili oli varautunut, että 
kahvit turautettiin talkoo-
porukalle. Köökissä hää-
räsi Ailin luottokokki, joka 
oli leiponut myös makoi-
sat nisut vieraille. Luon-

nollisesti kahvit nautittiin 
happirikkaassa ulkoilmas-
sa! Talkoolaiset saivat vielä 
porinoida keskenään kuu-
lumisia ja suunnitella seu-
raavia avustustehtäviä.

Terttu Salmi

Rauhanturvaajat ja  
Veteraanijärjestö tempaisivat

Koillismaan Rahanturvaajien Taisto Luukkonen haravoimassa ja Antti Härkönen kerää-
mässä koneella lehtikareita sekä kuvan ulkopuolella haravoineet Kauko Tervonen ja Esko 
Törmänen. Pudasjärven Sotaveteraanijärjestöä edustivat Vesa Holmström ja Paavo Er-
vasti.

Aili Puurunen täyttää ensi 
lauantaina 97 vuotta.

 Lisätietoja: Outi Juutilainen 
040 568 7266

outi.juutilainen@seniorshop.fi
Facebook:

Senior Shop/Oulun seutu-Koillismaa

POP-UP-myymälä
Pintamon kylätalolla
Su 7.6.  klo 12-15
Pintamontie 321

Kahvitarjoilu!

Pudasjärvi
Ma-Ke 8-10.6. klo 9-17

Kauppatie 3, entisen 
kirjakaupantila

Tuotteita

 tasarahalla: 

10€,20€
30€
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 4.-7.6. ELLEI TOISIN MAINITA

695
kg499

ATRIA PERhETILAN

kanan OhUeT  
fileeleikkeeT
480-600 g (8,32-10,40/kg)

Alkukesään
hyvällä 
rUOalla

Ilman korttia 7,25 rs (12,08-15,10/kg)

-31%
Plussa-kortilla

rS

Calinda manSikka
900 g (5,54/kg) Tai

PenSaSmUSTikka
300 g (16,63/kg)  
POrTUgali 499

rS

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

SNELLMAN

maaTiaiSPOSSUn  
iSO lihaiSa  
SPare ribS
n. 800 g 
naTUrel Tai grillimaUSTeTTU

369
PkT

hK

maakariT grilli- Tai 
raakamakkaraT
230-330 g  
(11,18-16,04/kg)

699
kg 2295

kg

TAMMINEN

WanTed naUdan  
flaT irOn STeak
n. 600 g

995
raS

KALATUKKU E. ERIKSSON

SUShilaJiTelmaT
himaWari Ja kinSenka 
10 kPl/310-315 g  
(31,59-32,10/kg)

250

VALIO

OlTermanni- 
JUUSTOT 
250 g  
(5,00/kg)

Ilman korttia 3,09 pkt (6,18/kg)
Voimassa TO-LA 4.-6.

995
Voimassa TO-LA 4.-6.6.

kg

Voimassa TO-LA 4.-6.6.

erä

UUTUUS

Yksittäin 1,49 kpl /5,96/kg)

2
kpl

795
kg

TUOre PeraTTU
mUikkU
SUOmi, SäävaraUS

erä SUOMI

249
PkT

VALIO

vOi
mOrmaaliSUOlainen 
500 g (4,95/kg)
raJOiTUS 2 PkT/TalOUS

-19%
Plussa-kortilla

hiillOSTeTTU
viilUTeTTU 
kirJOlOhi erä

SUOMI

TeraSSihOrTenSia
19 Cm, hOllanTi

1290
kPl

Asiakkaamme 
tuotetoive! 

SneLLmAn

maaTiaiSPOSSUn 
UlkOfileeT
naTUrel Tai maUSTeTTU  
n. 1,3 kg

TarJOamme kaUPPamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSiakkaillemme 

aSiOinTimahdOlliSUUden ennen kaUPan 
nOrmaalia avaUSaJankOhTaa.

mahdOlliSTamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSiOinnin 

Pe 5.6., ma 8.6. Ja ke 10.6. klO 7-8
TOivOmme, eTTä riSkiryhmiin kUUlUmaTTOmaT 

aSiakkaaT aSiOiSivaT mUina aJankOhTina. 

9 TyrnimehU
0,25 l lUOmU (17,40)

435
kPl

SUOrITammE 
JaTKUvaa 

mETaLLIrOmUN 
KEräySTä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"Lähiruokaa Paavalinpuistosta

Maanantaina 1.6. Kurenalan 
kyläyhdistyksen toimes-
ta alettiin taas täyttämään 
Paavalinpuistossa olevan 
Rakkauspolun vihanneslaa-
tikoita. Pudasjärven 4H-yh-
distyksen työntekijät olivat 
tulleet apukäsiksi Kerttu ja 
Hannu Simulle, jotka ovat 
koko idean synnyttäjiä.

- Tämä on nyt neljäs kesä, 
kun näitä vihanneksia lai-
tetaan ja kyläyhdistyksen 
puolesta suuret kiitoksem-
me 4H:lle, kun saimme apua 
tähän laatikoitten laittami-
seen, maan kääntöön ja kyl-
vöhommaan, sekä pitkin ke-
sää kasvien kastelemisiin, 
iloitsi Kerttu Simu apujou-
koista.

Vihanneslaatikoita on 
kolme ja niihin piiloutui ai-
nakin salaatin, krassin, pork-
kanan, perunan ja sipulin 
siemeniä. Sato on kaikkien 
käytettävissä - kohtuuden 
rajoissa ja omantunnon mu-
kaan! 

Laatikot ovat Paavalin-
puistossa, ihan Veteraanita-
lojen edessä. Rakkauspolkua 
kiertävillä on siis mahdolli-

suus napata pientä välipalaa 
ja levähtää matkan varrel-
la penkeille nautiskelemaan 
kesästä ja laatikoista saa-
duista välipaloista tai omis-
ta eväistä.

Rakkauspolun varteen 
on laitettu punainen pos-
tilaatikko, jonka sisällä on 
kuntovihko. Jokainen po-
lulla liikkuja saa laittaa vih-
koon nimensä ja yhteystie-

tonsa, jolloin hän osallistuu 
kesän aikana joka kuukau-
den viimeisenä päivänä suo-
ritettavaan kahvi- tai tee-
paketin arvontaan. Sateen 
varalta postilaatikko on suo-
jattu muovipussilla ja Kerttu 
Simu toivoo, että kaikki laa-
tikkoon kurkkijat laittaisivat 
pussin takaisin paikalleen. 

Terttu Salmi

4H:n avustusjoukot Tiina Salonpää, Eemeli Honkanen ja Kirsi Piispanen pistivät hanskat 
multaan ja tulivat auttamaan kevätkylvöissä Kurenalan kyläyhdistystä. Hannu ja Kerttu 
Simu ovat olleet kyläyhdistyksen puolesta hankintaesimiehinä, siemenien, multien ja lan-
noitteiden sekä arvontaan tulevien kahvi- ja teepakettien ostamisessa.

Hannu ja Kerttu toivottavat 
kuntoilijat Rakkauspolulle 
rauhoittumaan.



4 5nro 23PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti4.6.2020 4.6.2020nro 23

Kesäduunia nuorille
Pudasjärven Osuuspankin 
avustuksella Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Pudas-
järven osaston puuhanai-
set Hely Forsberg-Moilanen 
ja Anne Jauru pääsivät sol-
mimaan keskiviikkona 27.5. 
kaksi työsopimusta kesä-
puistotoimintaan.

- Tämä on nyt kolmas 
kesä, kun saadaan työllis-
tää nuoria Kesäduuni OPn 
-piikkiin. Kesäkuun alusta 
lähtien on kaksi viikkoa oh-
jattua toimintaa Pietarilan 
lähiliikuntapuistossa, jos-
sa ohjaajat Essi Hinkula ja 
Aino Ojala liikuttavat lapsia 
ja suunnittelevat kaupun-
gin muissa leikkipuistoissa 
omatoimisesti toteutettavak-
si Amazing Race -tyyppis-
tä rastilta-rastille liikkumis-
ta, kertoi ajatusta MLL:n 
osaston puheenjohtaja Hely 
Forsberg-Moilanen.

Kahden viikon aikana 
suunnitellaan kolme erilais-
ta liikuntarataa, erikseen 
isoille ja pienille liikkujille.

Leikkipuistot, joissa voi 
ratoja kiertää ovat Hammas-

hoitolan-, Laidunalueen- ja 
Lakarin leikkipuistot, sekä 
Liikennepuisto ja erityises-
ti pienimmille ja perheille 
soveltuva Rajamaanrannan 
puisto.  

Pietarilan lähiliikunta-
puistossa on ohjattua päi-
vätoimintaa 1.6. – 12.6. vä-
lisenä aikana maanantaista 
perjantaihin kello 10 – 13.

Uudenlaiset rajoitukset 
on otettu tämän kesä toi-
minnassa huomioon muun 
muassa siinä, että hiekkale-
luja ei tuoda laisinkaan pai-
kan päälle ja käsihygieniaan 
kiinnitetään erityistä huomi-
ota.

Essi ja Aino ovat innostu-
neita saamastaan tehtävästä, 
jossa heidän oma mielikuvi-
tus ja luovuus pääsevät esil-
le.

Osallistujien kesken arvo-
taan Halla Cafen jätskikort-
teja – kannattaa siis lähteä 
liikkeelle!!!

Terttu Salmi
Lukion toisen luokan oppilaat Essi Hinkula ja Aino Ojala 
ovat tänä kesänä OP-kesäduunityöläisiä.

Seurakunnan tilinpäätös  
hyväksyttiin kiitoslausunnoin

Kirkkovaltuuston edellisvuoden tilinpäätöskokous pidettiin poikkeusajan vuoksi tavallista myöhempään kesäkuun en-
simmäisenä päivänä. Valtuutettujen istumajärjestyksessä sovellettiin turvavälejä. 

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto hyväksyi 
maanantaina 1.6. kokoukses-
saan seurakunnan tilikau-
den 2019 miinusmerkkisen 
tuloksen 18 314 euroa. Pois-
toerän ja varausten muutos-
ten 20 019 jälkeen muodostui 
ylijäämää 1 705 euroa, joka 
siirretään taseen yli-/alijää-
mätilille. Hautainhoitorahas-
ton tilikauden 2019 ylijäämä 
oli 1 784 euroa ja siirretään 
myös taseen yli-/alijäämäti-
lille. Tilinpäätös hyväksyttiin 
ja myönnettiin tili- ja vastuu-
vapaus tilivelvollisille. 

Luottamushenkilöt käyt-
tivät useita kiitospuheen-
vuoroja hyvin hoidetus-
ta toiminnasta ja taloudesta. 
Tyytyväisyyttä oli myös You-
Tube lähetyksistä poikkeusti-
lan aikana. 

-Seurakunnassa on posi-
tiivinen tilanne, olipa koro-
natilanne tai ei, kiteytettiin 
yhteisiä ajatuksia jossakin 
puheenvuorossa.

Ajankohtaiskatsaukses-

saan kirkkoherra Timo Liika-
nen kertoi viime vuonna seu-
rakunnan jäsenten määrän 
alittaneen 7000 rajan. Väes-
tön väheneminen on jatkunut 
tämän vuoden puolella, tosin 
hidastuneena. Seurakuntaan 
on muuttanut 43 ja poistu-
nut 70 henkeä. Jäsenmäärä oli 
huhtikuun lopussa 6859 hen-
keä. Kuluneen vuoden aika-
na on kastettu 14 ja kuolleita 
35. Seurakuntaan oli liittynyt 
neljä henkeä ja kirkosta eron-
nut seitsemän. Koronapoik-
keustilan aikana 31.5. saakka 
jumalanpalvelukset on lä-
hetetty pelkästään verkossa. 
Jumalanpalvelukset ovat ta-
voittaneet hyvin seurakunta-
laisia. Esimerkiksi 31.5 juma-
lanpalveluksessa lähetyksen 
aikana oli noin 300 katsojaa, 
kaikkiaan lähetys oli avattu 
yli 700 kertaa. Etäjumalanpal-
velusten toteutukseen oli Pu-
dasjärven seurakunnassa hy-
vät valmiudet, ja kehitystyötä 
jatketaan edelleen. 

Kesäkuun alusta alkaen 

jumalanpalvelukset ovat jäl-
leen seurakuntakeskukses-
sa ja myöhemmin kesällä kir-
kossa. Käytännön ohjeena on, 
että maksimiosallistujamäärä 
on seurakuntakodin kirkko-
salissa 60 ja kirkossa 120 hen-
keä. Tiloissa vain joka toinen 
penkkirivi on käytössä. Epi-
demian aikana ei tervehditä 
kättelemällä. Virsikirjat toi-
votaan tuotavan mukanaan 
tai käyttämään verkkovirsi-
kirjaa puhelimella. Ehtoolli-
nen otetaan vastaan seisten ja 
kolehti kootaan jumalanpal-
veluksen jälkeen ovella ole-
vaan koriin. 

Normaalisti kesäaikana 
pidettävät rippikoulut siir-
tyvät syksyllä pidettäväk-
si. Kirkkoherranvirasto on 
avoinna 8.6. lähtien kello 9-11 
ja 11.30-14. 

Uudeksi seurakuntapasto-
riksi on valittu Jari Valkonen 
heinäkuun alusta alkaen. Hä-
net vihitään papiksi Oulus-
sa sunnuntaina 7.6. Lasteno-
hjaajan paikka on haettavana.

Talouspäällikkö Timo 
Niskasella oli kerrottavana 
myönteisiä asioita talousasi-
oista. Verotulot ovat laske-
neet vähemmän, kuin talous-
arviota laadittaessa arvioitiin 
ja kirkkohallitukselta saatiin 
avustusta kirkon tervaukseen 
etukäteen arveltua suurem-
pana. Säästöissäkin on päästy 
etukäteen asetettuun tavoit-
teeseen. Korona-ajan etäyh-
teyksien kokoontumisista on 
positiivisena se, että tulevai-
suudessakin hyödynnetään 
opittuja sähköisiä käytäntöjä 
ja matkustamista on vähem-
män. 

Kirkon katon tervaus ja 
muistokummun rakentamis-
työt alkavat kesäkuun toisel-
la viikolla. Seurakunnalla on 
hoitohautoja noin 700, joihin 
kukat toimitetaan pakallisel-
ta puutarhalta tulevalla vii-
kolla.

Heimo Turunen

Oulunkaari on saanut 50 000 euron ESR-hankerahoituksen di-
gitaalisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen. Tuki-
verkko-nimisessä hankkeessa edistetään päihde- ja mielenter-
veysasiakkaiden sähköisiä palveluja koronaviruksesta johtuvissa 
poikkeusoloissa. Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana ja sen 
kokonaisbudjetti on 62 000 euroa. 

Toukokuussa alkavan hankkeen pääpaino on erityisesti päih-
de- ja mielenterveysasiakkaille suunnattujen videovälitteisten 
yksilötapaamisten sekä sähköisesti toteutettavien ryhmäpalve-
lujen sekä terapiapalvelujen kehittämisessä. Lisäksi hankkees-
sa kehitetään Oulunkaaren Chat-palvelun sisältöä ja toteutus-
tapoja.

-Sähköisten työkalujen ja työtapojen kehittämisen lisäksi ha-
luamme myös lisätä henkilöstömme osaamista sähköisistä pal-
veluista. Esimerkiksi verkkovuorovaikutuksen kehittäminen on 
yksi hankkeen osa-alueista. Haluamme myös lisätä asiakkaiden, 
kuntalaisten ja henkilöstön tietoisuutta siitä, millaisia sähköisiä 
mahdollisuuksia ja välineitä päihde- ja mielenterveyspalveluis-
sa voi hyödyntää, kertoo Oulunkaaren kehitys- ja resurssijoh-
taja Anu Vuorinen.

Tukiverkko-hankkeen käynnistämisen taustalla ovat korona-
viruksen aiheuttamat poikkeusolot, jotka ovat kuormittaneet 
entisestään erityisesti syrjäytymisvaarassa ja heikommassa ase-
massa olevia päihde- ja mielenterveysongelmaisia ihmisiä. Myös 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden ryhmätoimintoja on poik-
keusoloissa jouduttu keskeyttämään ja kohtaamista edellyttä-
viin palveluihin on täytynyt löytää uusia toteutustapoja.

-Poikkeusolojen astuttua voimaan pääsimme onneksi nope-
asti käynnistämään korvaavat sähköiset palvelut päihde- ja mie-
lenterveysasiakkaillemme. Asiakkaat voi jopa saavuttaa parem-
min etäyhteyksillä, kun esimerkiksi yksilötapaamisen voi hoitaa 
videovälitteisesti. Verkossa tapahtuva päihde- ja mielenterveys-
työ jää varmasti meillä osaksi palveluitamme, joten on tärkeää, 
että pääsemme kehittämään niiden laatua, sanoo Oulunkaaren 
sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Mirva Salmela.

Oulunkaari tiedotus 

Oulunkaarelle 
50 000 euroa digitaalisen 
päihde- ja mielenterveys-

työn kehittämiseen

Kesäkausi alkaa Jalavassa Taivalkoskella maanantaina 1.6. kah-
vilan uudelleenavaamisella. Kaupan lähettämässä tiedotteessa 
kerrotaan, että Jalavan pirttikahvila on myllätty uuteen uskoon 
vastaamaan uusia olosuhteita ja rajoituksia. Samalla aukaistaan 
tilava kesäterassi pihapiiriin. Asiakkaat voivat siis asioida kaupas-
sa ja kahvilassa rauhallisin mielin. Jalava pyrkii luomaan turval-
lisen ympäristö asiakkaille ja henkilökunnalle. Käsihygieniaan ja 
turvaväleihin kiinnitetään huomiota. Kesäkauden kunniaksi 1.6. 
aukeaa Jussi Valtakarin koronaveistosnäyttely kahvilan puolella.

Jalavan Kauppa on Taivalkoskella toimiva Suomen vanhin toi-
minnassa oleva sekatavarakauppa. Nykyään kaupassa toimii jo 
viidennen polven kauppiaspariskunta Laura ja Mikko Jalava. Ku-
luva vuosi on ollut poikkeuksellinen kaupan 137-vuotisessa his-
toriassa, mutta Jalavassa odotetaan jo innolla tulevaa kesää ja 
asiakkaita. Kesäaukioloajat ovat 1.6. lähtien maanantai-lauantai 
8-18, sunnuntaina 11-15.  HT

Jalavan kaupan 
kesäkausi alkaa

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

• Vuokrattavana kuomukärry  
   sekä venetraileriTervetuloa!

KOTIInKuLJeTuS 
TIISTAISIn JA 

PeRJAnTAISIn!
Soitto edellisenä päivänä!

0440 827 131

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio • Veikkaus
• Asiamiesposti
• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste
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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
8.-11.6.

549

299
pkt

Naudan 
pAlApAISTI

Atria XL
ARIzONA pulled 
pORk
450 g 1295

kg

249

119

795
kg 169

149

2 kalaa/talous

199

pkt

299

079

179

pkt

pkt

kg

795
kg

rajoitettu erä

plo

kg

prk

100

100

1000

kpl

pkt

119

169

159995
kg

pkt

pkt

199
pkt

199 249

100
pss

199
pkt

179
prk

299
kg

695
kg 089

199
pkt 695

kg

199
pkt 199

kg 100
kg plo

pss

pkt

pkt pkt pkt

3 pkt
4390

5990

790

690

695

2350

390

1290

990

450

MA-TI 8.-9.6.           ke-TO 10.-11.6.

pe-TO 5.6.-11.6.

MINI-
luuMu-

TOMAATTI
250 g

Senegal

Kariniemen
kANANpOjAN

SISäfIlee-
pIhvIT
400-500 g

HK
MeeTvuRSTI
200 g

pe 5.6.    lA 6.6.

Kariniemen
bROIleRIN 
kOIpIReISI 3 kpl, 
marinoitu

Hyvä NAuTA 
jAuhelIhA

Fazer
pAAhTO-
leIväT
280-320 g

Snellman IIvARI tai 
eeTvARTTI
gRIllIMAkkARAT
330-400 g

Eldorado
pekONI
140 g

Eldorado
TOMAATTI-
MuRSkA 390 g

Kotimainen
tuore
kIRjOlOhI

Atria
kAISeRvuRSTI
palana

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA päIvä!

Atria
hIIllOS
gRIllI-
MAkkARAT 400 g

695
pkt

Pouttu 
pORSAAN

ulkOfIleepIhvI
1 kg, marinoitu

RAuTAOSASTOlTATekSTIIlIOSASTOlTA

Snellman
TOSI MuReA 
kINkuT
200 g

Ballerina
TäyTekekSIT
190 g

Kingis
jääTelö-
puIkOT
78 g

Saludo
kAhvI
450 g

Mini
veSI-

MelONI
Espanja

Pisla
RullAkAIhTIMeT
pimentävät
- luonnonvalk.
Esim. 120x180 cm

2890
Probuilder
pORAkONe-
puMppu

1895

Hartwall
NOvelle

kIveNNäIS-
vedeT

1,5 l
sis. pantin

peRjANTAI-lAuANTAI 
5.-6.6.

Eldorado
vApAAN
kANAN MuNAT
10 kpl/580 g

HK
SINISeT
leNkIT
500-580 g

Valio
jOguRTTI
1 kg

Vaasan
lOuNAS-
SäMpyläT
8 kpl, tumma tai vaalea

Valio
vOI 500 g
normaalisuolainen

Irto
peRSIkkA

Oululainen
RuISlIMppu
700 g
viipaloitu

jAuhelIhA
SIkANAuTA
2 kg/tal.

Apetti Kotimainen
peRuNA-SIpulI 
SekOITuS 
500 g

Kariniemen kANAN-
pOjAN pAISTI-
SuIkAleeT
500 g

Porsaan gRIllI-
kyljykSeT

199
pss

Saarioinen
MAkSA-

lAATIkOT
400 g

jäävuORI-
SAlAATTI
Tanska/Ruotsi

Jano
kIveNNäISveSI

tai vIchy 
0,95 l

sis. pantin

Cloetta
AAkkOS-

puSSIT
315 g

kpl

Eurol
jARRu 
cleANeR 
500 ml

399 10,-
3 kpl

65,-

Sievin 
kuMI-
SAAppAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

puuTeRvA
esim. 2,5 l

2995

Rawlink
peRävAuNuN 
lukkO

1990

PAKLA
lASIkuITuSARjA

1195
SAATAvANA eRIkSeeN 

MyöS hARTSIA jA 
lASIkuITuMATTOA

Kungs 
AuTON-
peSuhARjA
teleskooppi varrella

1595

Naisten
MekkO

Naisten
hAAlARI

Naisten
cApRejA

Bambu varreton
SukkA 
Koot: 37-39,39-41
4 paria

Lasten
SukkA
5 paria

Miesten camo
ShORTSIT

Miesten
hIhATON puSeRO

Poikien
T-pAITA
Koot: 130-160 cm

Poikien
ShORTSIT
Koot: 130-160 cm

Lasten
T-pAITA

Alkaen

Alkaen

Alkaen
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Likistä Digiä –hanke kehittää 
etäpalveluja työllisyyspalveluihin
Pudasjärven kaupunki sai 
myönteisen ESR-rahoitus-
päätöksen työllisyyspalve-
luiden suunnittelemalle Li-
kistä Digiä –hankkeelle, jolla 
kehitetään etä- ja digipalve-
luja.  Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuskelta saatu han-
kerahoitus on 62 870 eu-
roa, josta kaupungin osuus 
on 12 574 euroa. Likistä Di-
giä -hanke toteutetaan Pu-
dasjärven kaupungin työl-
lisyyspalveluissa 18.5. 
- 17.11.2020. 

Koronasta aiheutuvan 
poikkeustilanteen vuoksi 
kaupungin työllisyyspalve-
luiden asiakkaille tarjoamat 
lähipalvelut keskeytyivät 
18.3. Likistä Digiä –hank-
keen päätavoitteena on kau-
pungin työllisyyspalve-
luiden tuottaminen etä- ja 
digipalveluina. Hankeaika-
na kehitetään etäpalveluja ja 
taataan oikea-aikaiset palve-
lut nuorille ja heikossa työ-
markkina-asemassa oleville 

työllisyyspalvelujen asiak-
kaille. Poikkeustila on tuo-
nut tarpeen etäpalvelujen 
tuottamiseen niin nopeasti, 
ettei kaupunkiorganisaatiol-
la ollut mahdollisuutta yk-
sin ja ilman erillistä rahoi-
tusta vastata tähän.  

Likistä Digiä –hankkees-
sa toteutetaan kahta erillis-
tä työpakettia. Ensinnäkin 
työllisyyspalveluiden tar-
joamia etä- ja digipalveluja 
kehitetään ns. palvelumuo-
toilun avulla yhdessä asi-
akkaiden kanssa. Samalla 
työllisyyspalveluiden hen-
kilöstöä koulutetaan digi-
laitteiden ja etäpalveluiden 
käyttämiseen sekä tarvitta-
van etäpalvelumateriaalin 
tuottamiseen. 

Saadulla hankerahoituk-
sella ostetaan paikallisilta 
pienyrityksiltä täydentäviä, 
asiakkaiden hyvinvointia li-
sääviä etäpalveluja. Etätek-
nologiaa hyödynnetään osa-
na palveluvalikoimaa myös 

jatkossa tavalla, joka mah-
dollistaa asiakkaiden tasa-
vertaisen pääsyn palvelui-
hin pitkistä välimatkoista 
huolimatta. Etäpalveluiden 
kehittäminen antaa asiak-
kaalle mahdollisuuden va-
lita itselleen parhaiten so-
pivan työskentelytavan ja 
mahdollistaa tasavertaisen 
osallisuuden pitkien väli-
matkojen kuntalaisille. 

Hankkeen avulla vahvis-
tetaan sekä työllisyyspalve-
lujen henkilöstön että asi-
akkaiden osaamista etä- ja 
digitaidoissa. Tarkoituksena 
on tavoittaa ja aktivoida ne-
kin työllisyyspalvelujen asi-
akkaat, jotka eivät voi käyt-
tää omaa autoa tai julkista 
liikennettä. 

-Kaikki Likistä digiä 
-hankkeen toimenpiteet täh-
täävät asiakkaittemme hy-
vinvoinnin turvaamiseen ja 
osallisuuden mahdollista-
miseen poikkeustilan aika-
na ja pitkien välimatkojen 

päähän, kertoo Pudasjärven 
kaupungin työllisyyspääl-
likkö Irina Hallikainen tyy-
tyväisenä.

Asiantuntijoiden mukaan 
poikkeustilanne lisää työt-
tömyyttä ja nopeuttaa koko 
työkulttuurin muutosta Suo-
messa. Siksi on tärkeä löytää 
uusia käytäntöjä ja menetel-
miä etätyöhön. Hankkeessa 
mallinnettuja hyviä käytän-
teitä jatketaan Pudasjärven 
kaupungin toimintana ja ne 
ovat jatkossa osa työttömän 
asiakkaan saamaa laadu-
kasta palvelua. Etäpalvelui-
den avulla voidaan tarjota 
entistä monipuolisempia ja 
yksilöllisempiä työllisyys-
palveluja - unohtamatta kui-
tenkaan sitä, kuinka tärkeää 
on kohdata ihminen myös 
kasvokkain, silloin kun se 
on mahdollista.

Pudasjärvi-lehti

Haveristen sukukirja II on julkaistu
Haveristen sukuseura jul-
kaisi uuden sukukirjan tou-
kokuussa. Kirjaan on kerätty 
tietoja kuuden vuoden ajan. 
Sen sukutauluosiossa on 
kaikkiaan yli 15000 henkilön 
tiedot. Kirjassa on myös his-
toriaosio, jonka on kirjoitta-
nut sukututkija, FM Ari Ko-
lehmainen. Lisäksi kirjaan 
on koottu lyhyitä henkilöku-
vauksia sekä tarinoita suvun 
vaiheista. 

Suvun kaksi haaraa on 
asettunut myös Pudasjär-
velle. Haveriseen sukuun 
kuuluvia ovat mm. Ismo ja 
Erkki Haverinen. Kuljetus 
Haverinen Oy on myös Pu-
dasjärven Haveristen firma, 
toimien Oulussa. Tätä ny-
kyä Janne Haverinen pyö-
rittää yritystä. Sukuseu-
ran hallituksessa on istunut. 
Marja-Liisa Haverinen pe-
rustamisesta saakka eli rei-
lu 30 vuotta. Tätä nykyään 
hän asuu lasten muuttami-
sen myötä Keravalla, mutta 
on Pudasjärvellä syntynyt ja 
asui pitkään Oulussa. 

Sukuseurasta kerrotaan, 
että Pudasjärvellä tunniste-
taan Haveriset pitkältä ajal-
ta, eikä pelkästään työmuut-
tajina. Lehdistötiedotteen 
lähettäjä Mauno Haverinen 
lähtöisin Kuhmosta ja sieltä 
pääsääntöisesti onkin muu-
tettu Pudasjärvelle ja Oulun 
ympäristöön. 

Nyt julkaistu Haveris-
ten sukukirja II on Haveris-
ten sukuseuran toinen kirja-
julkaisu. Kirja on itsenäinen 
teos. Ensimmäisessä kirjas-
sa ei ollut sukutauluja, mut-
ta uudessa kirjassa on yli 
15 000 henkilön tiedot. Tie-
tojen keräämisestä vastasi 

Haveristen sukuseuran va-
rapuheenjohtaja Veikko Ha-
verinen sekä muut suvun jä-
senet. Henkilöiden tiedot on 
järjestetty perhetauluihin, 
joita on lähes 2800 kappalet-
ta. Kirjan laajuus on 660 si-
vua.  

─ Haverisia esiintyy kah-
dessa sukuhaarassa. Toinen 
haara on levinnyt Pohjois-
Karjalan ja Savon alueelle 
ja toinen haara Kainuuseen. 
Tänä päivänä suku on levit-
täytynyt ympäri Suomea. 
Sukututkimusta ei suinkaan 
ole tehty loppuun tämän kir-
jan myötä. Toivon että kirja 
olisi alkusysäyksenä jokai-

sen sukuhaaran tarkemmal-
le tutkimukselle, sanoo Ha-
veristen Sukuseura ry:n 
puheenjohtaja Mauno Have-
rinen.  

DNA-tutkimus apuna
Sukutietojen keräysvaihees-
sa aloitettiin samalla Have-
risten DNA-projekti. DNA 
näytteitä on otettu Kesälah-
den ja Kuhmon sukuhaa-
roista, muttei kaikista su-
kulinjoista. Isälinjaiselta 
Y-kromosomiperimältä niin 
Kuhmon Haveristen kuin 
Enonkosken ja Kesälahden 
Haveristen esi-isät ovat van-
hoja Savon seutujen asutta-

jia.  
─ DNA-projektin myötä 

isot linjat ovat pääosin sel-
villä, mutta yksityiskohdis-
sa on vielä täydennettävää. 
DNA-näytteitä puuttuu jois-
takin pienistä sukuhaarois-
ta ja osa näytteistä pitäisi 
päivittää tarkemmalle tasol-
le. Näin saataisiin mielen-
kiintoista tietoa Haveristen 
alkuhistoriasta, toteaa su-
kututkija, FM Ari Kolehmai-
nen, Suku- ja historiapalvelu 
Menneen jäljistä. 

Pudasjärvi-lehti

Kirjaprojektin vastaava, Haveristen Sukuseuran varapuheenjohtaja Veikko Haverinen su-
kukirjaa tutkimassa.

Viimeisten 30-40 vuoden aikana naakka on runsastunut 
niin sisämaassa kuin myös länsirannikolla. Erityisesti lin-
tu on onnistunut Pohjanmaan valloituksessa ja Pudasjär-
veltäkin löytyy pesiviä pareja. Aikaisemmin naakka pesi 
lähinnä rannikon suurimmissa taajamissa, mutta nykyisin 
se on yleinen myös Pohjanmaan sisäosissa aina Oulun 
korkeudelle asti. Lapista löytyy myös naakkoja pesivänä, 
mutta esiintyminen on varsin hajanaista. Naakka on Suo-
men varislinnuista eniten sidoksissa ihmisen luomaan 
kulttuurimaisemaan. Tämän vuoksi harvaan asuttu Lap-
pi jää naakalta varmaankin lähitulevaisuudessa valloitta-
matta. Naakka on yhä enempi tai vähempi peltolintu ja 
sidoksissa niittyihin, nurmikoihin ja varsinkin peltoihin. 

Todennäköisesti naakka ei kuulu Suomen alkuperäis-
lajeihin. Viljelyn lisäännyttyä ovat myös peltolinnut lisään-
tyneet. Osa peltolinnuista pesii myös soilla, kuten kuovi, 
töyhtöhyyppä, pensastasku ja kiuru. Naakan voimakkaa-
seen runsastumiseen ovat vaikuttaneet monet seikat. 
Erityisesti leudommat talvet ovat lisänneet talvehtivien 
lintujen määriä. Vaikka vieläkin suurin osa niistä talveh-
tii Suomen rajojen ulkopuolella. Vuosi vuodelta on naak-
kojen talviset määrät lisääntyneet voimakkaasti muun 
muassa Oulun läänissä. Naakka on karaistunut lintu. Jo 
menneinä kovina pakkastalvina ensimmäiset muuttavat 
naakat saapuivat eteläiseen Suomeen helmikuussa. Naa-
kan muuttoaika venyy usealle kuukaudelle, viimeiset saa-
punevat toukokuussa.

Ilmaston lämpeneminen on edesauttanut naakkojen 
pesinnän onnistumista. Rannikon kannan kasvu on aihe-
uttanut pesäpaikkapulaa ja linnut ovat olleet pakotettu-
ja muuttamaan sisämaahan. Naakkoja esiintyy runsaim-
min eteläisessä Suomessa, mistä se kuitenkin puuttuu 
metsäisimmiltä alueilta, sekä järviseuduilta. Voimakkaas-
ti lisääntyneistä naakkaparvista on tullut myös ongelmia. 
Kovaäänisistä ja sotkevista naakoista on ollut haittaa niin 
kaupungeissa kuin maaseudullakin. Naakat käyvät pelloil-
la nokkimassa muun muassa perunoita ja kypsynyttä vil-
jaa. Naakat käyvät myös nokkimassa puhki muovitettuja 
heinäpaaleja. Kaupungeissa suuret satapäiset naakkapar-
vet pitävät kovaa melua. Iltaisin naakat suuntaavat yö-
pymispaikoilleen ja yöpymispuissa ne kisaavat parhaista 
paikoista. Usein yöpymispuut ovat täynnä vieri vieres-
sä nuokkuvia naakkoja. Pesimisaikana lintujen elämä on 
rauhallisempaa ja parit pesivät usein väljissä yhdyskun-
nissa tai täysin erillään muista. Pesäpaikoista on pulaa ja 
pesiä voikin löytää hyvin monenlaisista koloista, kuten 
savupiipuista, vanhoista palokärjen koloista ja linnunpön-
töistä. Perinteinen kirkkopesintäkään ei ole jäänyt pois ja 
monissa, varsinkin keskiaikaisissa kirkoissa on suuriakin 
naakkapopulaatioita. Myös kirkkojen puistikoissa olevat 
vanhat lehmukset ja tammet tarjoavat runsaasti pesä-
koloja. 

Pienoisena häirikkölintuna naakan ja ihmisen suhde 
on usein ollut koetuksella. Naakkoja on häädetty pois 
myös kirkoista, joihin mieltynyt naakka onkin saanut mo-
nenlaisia lempinimiä, kuten kirkkoherra ja kirkhakkinen. 
Naakan voimakasta lisääntymistä on edesauttanut rau-
hoitus, joka kesti muutamia vuosikymmeniä. Ongelmi-
en lisääntyessä rauhoitus jouduttiin jokin aika sitten lo-
pettamaan. Samoin kävi jo 1960-luvulla, jolloin rauhoitus 
piti lopettaa.

Jarmo Vacklin

NAAKKA ON 
PYSYNYT 

KULTTUURILAJINA
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uudistamme myymälän tuotevalikoimaa

LOPUT TYÖVAATTEET -30 %

PUDASJÄRVI Pietarilantie 48 | ma–pe 9–19, la 9–18, su 11–18
Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin 4.– 7.6.2020 ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.

SUN

KONETISKI-
TABLETTI 
70 kpl/pkt
(0,07/kpl)
Classic Lemon.
Norm. 6,29

5€
6 kpl

KOTIMAISET 
KESÄKUKAT
8 cm ruukussa. 
Norm. 0,99/kpl

OFF

HYTTYSSAVU 
10 kpl/pkt
(0,30/kpl)
Norm. 3,79/pkt

PREGO

LADATTAVA ILMANVIILENNIN
Ladattavan ilmanviilentimen 
toiminta perustuu ilman 
jäähdyttämiseen veden 
avulla. Ilmavirta 60 m³/min. 
Haihdutus 50 ml/h. Vesi-
säiliön koko 800 ml. Kaksi 
tuuletinnopeutta. Mitat 
15,5 x 35,8 x 18,3 cm. 
Akun kesto 6 tuntia. 
Vuoden takuu.
Norm. 69,90

TOK GARDEN

LAAJENEVA PUUTARHALETKU 15 m
Letku laajenee vedenpaineen ansiosta. 
Kun hana suljetaan, letku kutistuu takaisin 
alkuperäiseen mittaansa. Pituus on 5–15 
metriä. Myyntipakkaus sisältää puutarha-
letkun, pika- ja hanaliittimen sekä seitse-
mäntoimintoisen suihkupistoolin.
Norm. 24,95

paljon POISTOTUOTTEITA ALEHINTAAN!

50€
-28 %

12€
-51 %

15€
-26 %

yhteishintaan

SERLA

HELLÄ WC-PAPERI 32 rl/pkt 
ja TALOUSPAPERI 

PUOLIARKKI 15 rl/säkki
(0,47–1,00/rl)
Norm. 19,94

8€
-27 %

24-pack

9€
-20 %

3 pkt

5€
-20 %

BONAQUA 
VILLIVADELMA 
0,33 l/pl 
24-pack
(0,71/l)
Hinta sisältää pantit.
Norm. 10,99/24-pack
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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

Alkuvuodesta kävivät Kuntaliiton edustajat kertomassa meil-
le oman näkemyksensä kaupunkimme taloudellista tilanteesta. 
Analyysi oli varsin synkkä. Esitettyjen tunnuslukujen valossa piti 
tulla selväksi, että laaditun talousarvion pohjalta tulemme te-
kemään tänäkin vuonna vähintään noin 2 - 3 miljoonan euron 
alijäämän kuten kirjoitin aikaisemmin paikallislehdessä. Tämän 
jälkeen tuli korona kaikkine vaikutuksineen ja synkisti ennes-
täänkin tunnuslukuja, syksyllä tiedämme tästä enemmän, mutta 
kustannusvaikutus on varmaankin useissa miljoonissa. 

Tilanteen vakavuudesta johtuen päätettiin laatia erillinen ta-
lousohjelma ongelmien ratkaisemiseksi. Taloustilannetta on kä-
sitelty valtuustoseminaarissa, kaupunginhallituksessa sekä eri 
hallintotoimet ovat esittäneet oman näkemyksensä mahdolli-
sista säästötoimenpiteistä. Kaikesta huolimatta olemme edel-
leen lähtökuopissa. Mitään konkreettista ei ole saatu aikaan ti-
lanteen ratkaisemiseksi ja kohta pitää ruveta valmistelemaan 
tulevan vuoden budjettia. Minusta nyt viimeistään on otettava 
ulkopuolinen konsultti selvittämään tilannetta, esittämään eri 
ratkaisuja, keinovalikoimaa talouden tasapainottamiseksi.   

Taloustilanteemme on vaikea ja ulkopuolinen ammattilainen 
pystyy yhteistyössä viranhaltijoiden ja meidän päättäjien kanssa 
löytämään eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemi-
seksi.  Toivottavasti meillä politiikoilla on sitten 
rohkeutta tehdä vaikeatkin päätökset ja kantaa 
näin vastuu kaupunkimme tulevaisuudesta.  

Jorma Kouva   

Pudasjärven kaupungin  
talous sukeltaa,  
mikä neuvoksi?

Aurinko nousee joka 
aamu korona-aikanakin

Olemme joutuneet eristyksiin melkein puolet pudasjärvisistä, 
kaikki yli 70-vuotiaat. Kaksi ensimmäistä kuukautta olivat raskai-
ta ja outoja. Piti opetella uusia tapoja ja käyttäytymistä. Tuntui 
parhaalta käpertyä neljän seinän sisään. Pahimmalta tuntui, kun 
harrastuspiirit lopetettiin ja oli keksittävä uutta tekemistä koto-
na. Ilmat olivat kehnoja, aina tuulista ja koleaa, ei edes pilkille asi-
aa. Radio ja televisio pauhasi joka päivä koronasta, josta meillä ei 
ollut minkäänlaista kokemusta. Lopulta siihen kyllästyi ja etsi mui-
ta helpompia kanavia.

Joka päivä aurinko sentään nousi ja alkoi jopa lämmittää. Piti 
päästä ulos pihalle ja jotakin toimittamista kinoksien välissä aina 
oli. Korona vain jatkui ja rajoituksia tuli, mutta eivät ne enää hai-
tanneet. Kevät eteni ja ulkona töitä riitti ja illansuussa istuttiin 
terassilla ja ihailtiin omaa pihaa ja hiljalleen leveneviä rantavesiä.

Ei tuntunut elämä enää pitkästyttävältä. Rantavesistä nousi ku-
tuhaukea ja tulvakin alkoi sulamisen mukana nousta. Pihalla riitti 
kaikenlaista puuhaa. Piti korjata ja maalata ja hankkia tarvikkeita 
ja istua iltaa ja poltella kuivia lehtiä ja ennen kaikkea nauttia ul-
koilmasta ilman sääskiä. Kevät on näillä tienoilla suotuisinta aikaa, 
ei tarvitse vielä edes OFFia!

Kesäkuun alku oli hieno. Koronarajoituksia poistettiin ja lah-
nan kutu alkoi ja tulva nousi uhkaavasti. Piti jo siirtää lankku sau-
nan portaille, että pääsi kuivin jaloin saunomaan. Ei haitannut, 
vaikka vesi lainehti terassia vasten. Korvasieniä löytyi metsästä 
ihan riittävästi, kaikki tuntui vain hyvältä. Luulen, että olemme 
päässeet pahan ylitse ja vielä pääsemme halaamaan ystäviämme.

 
Eija Taavitsainen, Aittojärvi

Perinteisen lahnarallin tilalla järjestetään kala-aiheiset tapahtumapäivät

KaLaa myyTäväNä 
aikuisille (poikkeustila-aika) Taavitsaisen rannassa, Venkaantie 143, 

pe-la 5.-6.6., molempina päivinä klo 10 alkaen.  
Savustettua ja tuoretta lahnaa, haukea fileerattuna ja tuoreena, säynävää, ym kalatuotteita, kahvia ym. 

Aitto-ojan kalaveden osakaskunta ryTervetuloa!
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VUOKRATTAVANA

PUDASTORI

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

MYYDÄÄN

Vuokrattavana Kurenalla 98 m2 
uudehko siisti kolmio, sauna, 
katutasossa palvelujen äärellä. 
P. 0400 992 999.

Myydään saunallinen rivitalo-
kaksio (2 h+k) rauhalliselta ja 
hyvältä paikalta ihan keskus-
tan läheisyydestä. Asunto on 
muuttovalmis ja esittelyt sopi-
muksen mukaan. Osoite Rito-
lantie 6 B 9, Pudasjärvi. Hinta 
49500 €. Tietoja asunnosta 
antaa Nina Halme, p. 040 575 
4522.

Puhdasta koivuhalkoa suur-
säkeissä. Pituudet 30, 40, 50 
cm. Ilmainen kuljetus viikon-
loppuisin täysillä kuormilla Pu-
dasjärveltä 100 km:n säteellä 
(8 suursäkkiä/kuorma). P. 0400 
384 485.

Topitorin asiakasvitriinissä 
Kauppatie 3: rahoja, posti-
merkkejä, ajanvietettä, tutki-
musmateriaalia. Kari Kuusisto 
p. 050 413 2223.

Koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten asteittainen purka-
minen Suomessa jatkuu. Oulunkaaren alueella tartuntatilanne on 
koko kevään ollut hyvin rauhallinen eikä epidemiavaiheeseen ole 
edetty. Oulunkaaren kunnissa on todettu vain yksittäisiä korona-
virustartuntoja, ja koronatestejä tehdään hengitystieinfektioista 
kärsiville edelleen matalalla kynnyksellä. Myös infektiovastaan-
otot jatkavat toimintaansa Oulunkaaren terveysasemilla.

-Seuraamme koronatilannetta koko ajan aktiivisesti ja olem-
me valmiina siihen, jos tilanne alueellamme muuttuu. Kannustan-
kin nyt kesän tullen kuntalaisia huolehtimaan omasta aktiivisuu-
desta ja hyvinvoinnista, mutta samalla muistutan, että on myös 
edelleen tärkeää noudattaa annettuja ohjeistuksia ja toimia rajoi-
tusten mukaan, jotta epidemia ei pääse leviämään”, kertoo Ou-
lunkaaren johtava lääkäri, ylilääkäri Tuula Saukkonen.

-Tässä vaiheessa on hyvä kiittää eri tahoja tähänastisesta työs-
tä koronavirukseen varautumisessa. Haluan Oulunkaaren puo-
lesta kiittää kuntalaisia vastuullisesta toiminnasta, sillä epidemian 
leviämisen kannalta on ollut tärkeää noudattaa annettuja ohjeis-
tuksia. Myös eri kumppaneiden kanssa tehty hyvä ja tiivis yhteis-
työ on ollut merkittävässä roolissa varautumisen näkökulmas-
ta. Erityiset kiitokset osoitan meidän omalle Oulunkaaren väelle. 
Suuret kiitokset siitä venymisestä, sitoutumisesta sekä vastuus-
ta, jota olette kantaneet kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamisek-
si varsin historiallisena aikana, sanoo kuntayhtymän johtaja Lee-

na Pimperi-Koivisto.
Oulunkaaren palveluita on poikkeusoloissa järjestetty lähes 

normaalisti. Erityisjärjestelyin toteutettuja palveluita puretaan 
asteittain valtioneuvoston linjausten sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ohjeistusten mukaisesti. Vierailurajoituksia vanhuspal-
veluiden yksiköihin on lievennetty, ja muut vanhuspalveluiden 
toiminnot jatkuvat edelleen tavalliseen tapaan. Poikkeuksena on 
ikäihmisten päivätoiminta, joka jatkuu elosyyskuun aikana. So-
siaali- ja perhepalveluiden työ- ja päivätoiminnoissa siirrytään 
asteittain normaaliin toimintaan, ja ryhmämuotoisia palvelui-
ta aloitetaan 1.6. alkaen pienryhmissä ja lyhennetyin tapaamisin. 
Oulunkaaren palveluita voi edelleen hyödyntää myös etänä, sil-
lä hoitajaan, lääkäriin ja sosiaalityöntekijään saa yhteyden video-
välitteisesti myös jatkossa. Lisäksi vanhusten kotihoidossa etäyh-
teyksiä käytetään edelleen arjen tukena.

-Koronavirukseen varaudutaan meillä edelleen, mutta myös 
muun toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jatkuu. Koronain-
fosivumme päivittyy arkisin sairaanhoitopiirin tartuntalukemien 
osalta, ja lisäksi viestimme tilanteen muuttumisesta tarvittaessa. 
Toivotamme hyvää ja turvallista kesää kaikille kuntalaisille, yh-
teistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme, päättää Pimperi-
Koivisto.

Oulunkaari tiedotus 

Oulunkaaren koronatilanne kesän kynnyksellä rauhallinen
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hirvaskosken vesiosuuskunnan
SääNTömääräINEN 

yLEINEN KOKOUS
pidetään pe 12.6.2020 klo 18.00 

Hirvaskosken koululla.
Lättykahvitarjoilu. Osakkaat Tervetuloa!

Hallitus

Korpisen vesiosuuskunnan
vUOSIKOKOUS
kylätalolla la 13.6. kello 12. 

Hallitus kokoontuu kello 11.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

Keskiviikkona 10.6.2020 klo 17.30 
Ravintola Meritassa.

Hallitus klo 16.30. Esillä toimintakertomus ja tilinpäätös 
2019. Tarjoiluiden vuoksi Ilmoittaudu tekstiviestillä 

Reijalle p. 040 729 8183 ma 8.6.mennessä. 
Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven JHL ry os. 330
KEväTKOKOUS

JHL 330 Hallitus

PuU yLEISUrhEILUJaOSTO
Cooperin testi Suojalinnalla 
ma 8.6. klo 19.00.  
3 kertaa kesän aikana osallistuneet mukana 
liikunta-aiheisten tavarapalkintojen jaossa.
Tervetuloa!

Lahdenperä Erä ry:n 

KEväTKOKOUS
pidetään su 14.6.2020 klo 12.00 

Pintamon Karhulahdessa 
Kuivikkoniementie 85. 

Käsitellään sääntöjen määräämät sekä 
muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

Pudasjärven Vesiosuuskunnan
VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään tiistaina 16.6.2020 klo 18.00
Paikka: Pudasjärven Hirsikampus, 
 Nyynäjäntie 5, Pudasjärvi
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokouksen 

puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja osanottajat.
3. Esitetään hallituksen toimintakertomus,  

tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 ja  
tilintarkastuskertomus.

4. Päätetään tilikauden 1.1.–31.12.2019  
tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä  
hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta  
1.1.–31.12.2019

6. Päätetään tilikauden 1.1.–31.12.2019 alijäämän 
käsittelystä.

7. Päätetään hallituksen jäsenten ja hallituksen  
puheenjohtajan palkkiot.

8. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja  
varajäsenet.

9. Valitaan tarvittaessa vähintään kaksi  
tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

10. Käsitellään kokouksessa esille tulevat asiat.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven Vesi-
osuuskunnan toimistossa 1.–8.6.2020 välisenä aikana 
arkisin (ma–pe) klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00. 
Toimiston osoite on Tuotantotie 8, 93100 Pudasjärvi.

Pudasjärven Vesiosuuskunta, Hallitus

Taksi Piipponen Oy 
 arto 0400 244 195, Seija 040 507 23 18

KESäaJaN 2020 
KUTSUJOUKKOLIIKENNE 7.8.2020 saakka

PERJAnTAISIn
Kouva–Livo välisiltä alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h. Linja-autotaksa.
TORSTAISIn 

Sarakylän alueelta Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.
Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.

ELäKELIITON  PUDaSJärvEN  
yhDISTyS  ry:N  

KEväTKOKOUS
tiistaina 23.6.2020 klo 12.00 

Suojanlinnalla (huom. paikka)
Käsitellään sääntömääräiset asiat, 2019 tilinpäätös ja 

toimintakertomus. Kahvitarjoulu!
Pudasjärvellä 1.6.2020 Pudasjärven Eläkeliiton Hallitus

Korpisen kyläseura ry:n 
vUOSIKOKOUS

 su 14.6.2020 klo 14.00 Korpisen 
kylätalolla Turpeisenvaarantie 1150.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!    Johtokunta

KEvääN vIImEISET vIrKISTySPäIväT pe 5.6. 
Paikalla jalkahoitaja Pirjo Leino ja 

parturi Silja Liikanen.
Aikavaraukset puh. 050 561 8765. Muistetaan turvavälit!

Sotkajärven vedon
yLEINEN vUOSIKOKOUS

su 14.6.2020 klo 16.00
Hirvaskosken koululla.

Esillä säätömääräiset asiat. Tervetuloa!
Johtokunta

Timo Tiirola
OPInTOMATKA
juuri ilmestynyt 210 sivuinen 
kirja myynnissä M-Tavaratalossa 
sekä kirjailijalta tekstiviestillä 
tilaamalla 040 554 2880, osoite 
Kaislakuja 7, 51200 Kangasniemi.

”Suomalainen yrittäjä ja aivotutkija lähtevät opintomat-
kalle Yhdysvaltoihin tutustumaan sikäläisten yritysten 

historiaan ja nykypäivään. Isäntänä on Arizonassa 
yrittäjänä toimiva suomalaismies. Pitkillä automatkoilla 

miehet keskustelevat maailmanpolitiikasta ja omien 
yritystensä näkymistä. He katselivat nähtävyyksiä ja 
perehtyivät monien tunnettujen suurmiesten yritysten 

tarinoihin. Opintomatkaan kuuluu myös auringon 
ottamista ja vedenalaista maailman katselu”.

Liiketiloja 5 kpl: Talo 1 66m², 60m² sekä 97,5m² kahvila-ravintola 
liiketila, josta Sali 56m² ja keittiö 26m².

Talo 2 78,5m² ja 35,5m²

VUOKRATTAVANA LIIKETILAA
Pudasjärven keskustasta

Pudasjärven Vuokratalot Oy rakentaa kaksi, nelikerroksista kerrostaloa Pudasjärven 
keskustaan, Oikopolulle. Rakennuksiin tulee 53 asuntoa ja ensimmäisiin kerroksiin 

liiketiloja. Rakennus kantaa nimeä Pudasjärven Hirsihovi ja valmistuu 2021 syyskuun 
loppuun. Rakennus edustaa hirsirakentamisen uutta tapaa.
Nyt etsimme kiinnostuneita yrittäjiä vuokralle.

Vuokralaiset valitaan hakemusten perusteella mahdollisimman pian.
Lisätietoja jouko.vaananen@pudasjarvi.fi

mLL Pudasjärven yhdistys järjestää

LEIKKIPUISTOTOImINTaa 
1.-12.6. ma-pe klo 10-13 

Pietarilan lähiliikuntapuistossa

TErvETULOa LEIKKImääN 
Ja PELaamaaN!

Kouluikäiset voivat osallistua 
itsekseen, alle kouluikäiset 

vanhemman kanssa. 

Käsien pesusta huolehditaan! 

Ratojen suorittajat 

voivat osallistua 

jätskilahjakorttien 

arvontaan!

Omatoimisia toimintaratoja 
tulossa myös eri puistoihin 
- seuraa ilmoittelua fb:ssa ja 

Instassa! 

Koillismaan hevosystävät ry:n 
vUOSIKOKOUS 

pe 12.6.2020 klo 18.00 
Veli Vähäkuopuksen tallilla.  

Sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.30.

Tervetuloa!

Sarakylän alueen kyläseura ry:n 
vUOSIKOKOUS

to 16.6.2020 klo 19.00
Sarakylän koululla. 

Esillä vuosikokous ym.esille tulevat asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Särkivaaran vesiosuuskunnan 
vUOSIKOKOUS 

ke 17.6. klo 18 Syötteen kylätalolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Kesän harjoitusvuorot Suojalinnalla:
P/T8 (2012-2013) ke klo 16.00-17.30 
P/T10 (2010-2011) ti klo 17.30-19.00
P/T12 (2007-2009) ma klo 16.00-17.30 ja to klo 17.30-19.00
P17 (2003-2006) ma klo 17.30-19.00
ja futsalvuoro TS-salilla 19.00-20.30
naiset ke klo 17.30-19.00
Äijäfutis ke klo 17.30-19.00
Miehet edustus ke ja pe klo 19.00-20.30.

P12 Kakkonen kauden kotiavaus Kurenpojat - OHF 
T08 to 11.6. klo 19.00. Kioski palvelee.

Tervetuloa!

FC Kurenpojat

PuU KUNTOUrhEILUJaOSTO
Su illan kävelyjen lähtö klo 18 su 7.6.  
alkaen koko kesäkauden Jyrkkäkoski Campingin 
pihalta. Tunti reipasta liikuntaa. 
Tervetuloa aikaisemmin mukana olleet sekä 
uudet kuntoilun harrastajat! 
Jos kunto on ehtinyt rapistua talven aikana, ketään ei 
jätetä jälkeen. Voi myös hölkätä. Ei maksua. 

Ervastin vesiosuuskunnan 
vUOSIKOKOUS 

pidetään perjantaina 12.6.2020 
klo 19.00 nokipannu Oy:n tiloissa. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:ssä
mainitut asiat. Hallitus

honkavaaran metsästysseura ry:n 
koronapandemian takia siirtynyt

vUOSIKOKOUS (Talvikokous)

pidetään Jaalankapirtissä su 14.6.2020 klo 14.00. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm tilinpäätös, toi-
mintakertomus, kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio jne.Ko-
kouksen jälkeen keskustellaan hirviasioista.Huomioidaan 
kokoontumisista annetut ohjeet (turvavälit, käsihygienia jne.).

Tervetuloa! Kahvitarjoilu. Hallitus 

OLEN TOrILLa ma 8.6.2020 KLO 9-16
Voit myös tilata SWIPE-tuotteita

s-posti: terttu.vaaraniemi@hotmail.com
044 508 2029
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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 12.06.2020 klo 12-18
• la 13.06.2020 klo 10-16

Vastaanottopaikalla on opastus. 
Tekninen ja ympäristötoiminta

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään Hirsikampuk-
sen liikuntasalissa 
maanantaina 15. päi-
vänä kesäkuuta 2020 
alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokoukses-
sa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 
10.6.2020 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtä-
vänä kaupungin ylei-
sessä tietoverkossa 
18.6.2020 alkaen.

Pudasjärvi 29.5.2020 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Syötteen kesäkausi nojaa vahvasti 
kotimaisiin matkailijoihin
Kotimaan matkailukenttää 
jaetaan nyt uudelleen, sillä 
luonto- ja mökkimatkailu lä-
hellä palveluita kiinnostavat 
suomalaisia kesälomakau-
den kynnyksellä enemmän 
kuin koskaan. Syötteellä ko-
timaan matkailijat ovat tänä 
kesänä avainasemassa ja 
kansainvälisten matkailijoi-
den osalta katseet on  siirret-
ty tulevaan talvikauteen.

Haaga-Helia ammatti-
korkeakoulun ja Tutkimus- 
ja Analysointikeskus TAK 
Oy:n toukokuun lopulla jul-
kaisemassa tutkimuksessa 
käy ilmi, että kolme miljoo-
naa suomalaista aikoo lo-
mailla loppuvuonna 2020, 
mutta heistä kaksi miljoonaa 
ei vielä tiedä missä. 

Syötteen Matkailuyhdis-
tys ry:n hallituksen tuore 
puheenjohtaja Mika Pekka-
la näkee, että Syötteellä on 
hyvät valmiudet palvella ke-
sälomakohdetta etsiviä mat-
kailijoita.

– Syötteen matkailukär-
jet – aitous ja luonnon ympä-
rille rakennetut aktiviteetit 
– osuvat erityisen hyvin tä-
hän aikaan. Myös majoituk-
sen osalta voimme tarjota eri 
vaihtoehtoja aina mökeistä 
huoneistoihin ja hotellima-
joitukseen. Matkailijat etsi-
vät nyt tilaa, rauhaa ja koko 
perheelle sopivaa tekemistä, 
Pekkala toteaa. 

Syötteen matkailualue 
Pudasjärvellä koostuu Iso-
Syötteen ja Pikku-Syötteen 
keskuksista sekä Syötteen 
kansallispuistosta. Alueel-
la on viimeisen vuoden ai-

Syötteelläkin alkaa kesä tulla, vaikka lunta on vielä monin paikoin, jopa runsaastikin.

Iso-Syötteellä loistavat 
lasketteluolosuhteet toukokuun lopullakin 

Syöte on tuttu oululaisläh-
töiselle, nykyään turku-
laiselle, Markku ”Make” 
Tapiolle ja oululaiselle Ta-
pio Greusille. He ovat ol-
leet kavereita lapsuudesta 
lähtien. Heitä on myös yh-
distänyt vapaa-ajan viettä-
minen Syötteellä 15-vuoti-
aasta saakka caravaanareina 
ja myös satunnaisina päivä-

kävijöinä. Laskettelukausi 
jatkui heillä tänä keväänä ja 
kesänä myös hissitoiminnan 
loppumisen jälkeen. Niinpä 
he tapansa mukaan päivä-
nä muutamana toukokuun 
lopulla, lähes hellesäällä, 
päättivät lähteä jälleen Iso-
Syötteelle. Autoon pakat-
tiin skinnailuun randoilu-
välineet. Koska hissit ovat 

jo kesäasennossa, niin rin-
teiden nousuajaksi laitetaan 
suksien pohjiin nousukar-
vat ja suksissa on hiihtova-
ellukseen sopivat erikoissi-
teet, joissa kanta nousee ja 
on siten kevyt hiihtää. Rin-
teiden huipulla karvaliuskat 
pakataan reppuun, siteet lu-
kitaan lasketteluasentoon ja 
sitten on laskemisen riemua.

Syötteellä oli toukokuun 
lopulla ä takarinteillä vielä 
aivan loistava hiihto- ja las-
kettelukeli. Vierailupäivänä 
oli ollut myös kesäisen läm-
min ja tyyni sää Iso-Syöt-
teen illassa, joten kaverukset 
viihtyivät rinteessä iltakym-
meneen saakka. Välillä nau-
tittiin eväitä, mikäpä oli ol-
lessa! HT

Toukokuun lopulla oli Iso-Syötteen takarinteillä lasketteluun lunta vielä ihan riittävästi. Kaverukset Tapio Greus ja Make 
Tapio kokivat laskettelun riemua kesäisen lämpimässä säässä. 

kana toteutettu isoja inves-
tointeja, jotka sopivat hyvin 
matkailun uuden aikakau-
den kysyntään. 

– Syötteelle avautui esi-
merkiksi marraskuussa digi-
taaliseen palvelukonseptiin 
nojaava KIDE Hotelli, Syöt-
teen kansallispuisto on saa-
nut uusia reittejä ja uusi Ho-
telli Iso-Syöte on avautunut 
ja avautumassa asteittain. 
Viimeisin uudistus on tänä 
kesänä Iso-Syötteen rinne-
alueelle aukeava Bike Park 
-hissipyöräilypuisto, Pekka-
la luettelee.

Matkailuyhdistyksen 
hallitus uudistui
Taustajoukot Syötteen mat-
kailualueen potentiaalin 

ulosmittaamiseen ovat saa-
neet uutta voimaa, kun Syöt-
teen Matkailuyhdistyksessä 
aloitti huhtikuussa uusi toi-
minnanjohtaja Hanna Korf 
ja hallitus sai toukokuussa 
uuden kokoonpanon. 

– Vaikka koronatilanne 
on ollut kaikkinensa haas-
tava alueen matkailuyrittä-
jille, näen tässä myös mah-
dollisuuksia. Suomalaisen 
luonnon puhtaus ja ruuhkat-
tomuus kiinnostavat nyt en-
tistäkin laajemmin, ja Syöt-
teellä on valmis infra sekä 
hiotut palvelupaketit sen 
tarjoamiseen. Tänä kesänä 
kotimaiset matkailijat ovat 
avainasemassa ja kansainvä-
listen asiakkaiden kohdalla 
katseet suunnataan tulevaan 
talvikauteen, sanoo Korf.

Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen vuosikokous pidet-
tiin maanantaina 26.5. Pik-
ku-Syötteellä. Hallituksen 
uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Pikku-Syötteen joh-
taja Mika Pekkala sekä jä-
seniksi uutena Pytky Cafén 
yrittäjä Mari Kälkäjä sekä 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
edustajana Veinalotta Veste-
rinen, joka toimii myös hal-
lituksen varapuheenjohta-
jana.  Hallituksessa jatkavat 
matkailuyrittäjät Juha Kuu-
kasjärvi, Mauno Sarajärvi, 
Janne Määttä, Jorma Kortes-
oja ja Pudasjärven kaupun-
gin edustajana kaupungin-
johtaja Tomi Timonen. 

Pudasjärvi-lehti

Lukijan kynästä

Lukijan kynästä

Pudasjärven Puutarha on 
täynnä toinen toistaan 
loistokkaampia kesäkukkia, 
perennoja, hyötykasveja ja 
kaikkia puutarhaan liittyviä 
oheistuotteita!

Käytämmehän kaikki 
oman pitäjän puutarhapal-
veluita, jotta saadaan säi-
lytettyä myös tämä eri-
koispalvelu Pudasjärvellä! 
Tervetuloa kauempaakin 
ostoksille!

Rakkaudella 
pitkäaikainen asiakas

Puutarhaan
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PARK 220 + 95 Combi 

● Briggs & Stratton PowerBuild 
3130 AVS moottori

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

säätö

● Leikkuuleveys 95 cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus

PARK 120 + 85 Combi 

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

● Leikkuumenetelmä multiclip / 
taaksepuhallus

EL QF LEiKKuuLAitE  

2990€

LEiKKuuLAitE 

2690€

LAATUA PUUTARHAAN

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la 9-13

AjoLeikkUReiLLe ToimiTUs kAsATTUNA jA koekäyTeTTyNä  veLoiTUkseTTA  PUdAsjäRveN ALUeeLLe! 
käyTTöoPAsTUs ToimiTUkseN yHTeydessä! ToimiTUsAikA AsiAkkAAN ToiveideN mUkAAN.

AUTomoweRiN osTAjA kysy AseNNUsTA! 
AseNNUkseN  kULUT ovAT 

koTiTALoUsväHeNNyskeLPoisiA!

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

säätö

● Leikkuuleveys  100 cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus
● Vapaasti pyörivät terät

EStAtE 3098 H
●  Briggs & Stratton PowerBuild 

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

multiclip
● Keruusäiliön tilavuus 240 

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

vetokoukkusarja ja mul-
ticlip-laite

toRNADo 3098 H 
●  Briggs & Stratton Power Build 

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

tävä / multiclip

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

akkulaturi ja multiclip-laite

●  Briggs & Stratton Intek 7200 
Twin moottori

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

● Leikkuuleveys 94 cm
● Automaattinen leikkuuterien 

kytkentä 
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus

R 216t AWD + 
● Briggs & Stratton painevoi-

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

●  Automaattinen 
 leikkuuterien kytkentä
● Leikkuuleveys 103 cm

●  Husqvarna painevoideltu moottori
●  452 cm3

●  Hydrostaattinen voimansiirto
●  Leikkuuleveys 97 cm

●  Hiljainen
● Automaattinen lataus
●  Maksimi leikkuala 3000 m3

●  Leikkuuleveys 28 cm
●  Leikkuukorkeus 20 – 60 mm

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

● Maksimi leikkuuala 2200 m3

● Leikkuujärjestelmä 3 matto-
veitsimäistä nivellettyä terää

●  Hiljainen
●  Automaatinen lataus
●  Maksimi leikkuuala 2000 m3

●  Leikkuuleveys 25 cm

PARK 416 P + 100cm

3690€

2745€

2095€

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

heittävä / multiclip

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

multiclip-laite

1595€

R 214 tC + 
Combi 94 LEiKKuuLAitE  

3790€

Combi 103 LEiKKuuLAitE

tS 138L 

5798€

1799€

Rmi 632

1899€
AutomoWER 420 

RobottiRuoHoNLEiKKuRi

2499€

AutoCLiP 230 S

1790€

kysy myös vAiHToTARjoUsTA!

●  Moottori ALPINA ST 550 
TWIN

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

●  keruusäiliön tilavuus 240 
litraa

●  Lisävarusteena saatavana 
multiclip-lisälaite ja vetokouk-
ku

At4 98 HWA St 550 tWiN

2490€

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

multiclip-lisälaite ja vetokouk-
ku

At3 98 HA St 450

1590€

kysy eRiTTäiN moNiPUoLisisTA 
RAHoiTUs mAHdoLLisUUksisTAmme! 

esim. 6 kk koRoToNTA jA kULUToNTA 
mAksUAikAA! TAi joPA 120 kk  mAksUAikAA!

●  STIGA moottori
● Kuulalaakeroidut pyörät
● Allesilppuava

245€

48 SVQ
●  STIGA moottori
● Itsevetävä
● Säädettävä vetonopeus 
● Neljä leikkuumenetelmää
● Keräävä, silppuava, sivulle 

heittävä ja taakse puhaltava

● 60 litran keruusäiliö
● Keskitetty leikkuukorkeuden 

säätö

399€
48 SEQ
●  Samat ominaisuudet kuten 

edellisessä + sähköstartti
449€

●  Akkuleikkuri
● Kevyt
● Mukana akku ja laturi
● Laakeroidut pyörät

Lb 146i

499€

●  B&S READY START  
MOOTTORI

● Käynnistyy helposti

● Isot kuulalaakeroidut pyörät
● Allesilppuava

mb 2 R

299€

muLtiCLiP 47
PARK 340 PWX+100cm 

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

● Sähköinen leikkuukorkeuden-
säätö

● Leikkuuleveys 100 cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus

Combi 3 EL QF LEiKKuuLAitE 

5490€


