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Hirsikampuksen
vanhempain-

toimikunnalle lasten
liikuntaa edistävä 

lahjoitus s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI www.pudasjarvilehti.fi

Nro 11 •  TO 18.3.2021

Jangsterit - nuoret hoivaajat  -hanke
Ti 13.4.2021 klo 14.00-16.00 

TEAMS KAHVILA
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja tavoittaa perheessään hoiva-
tilanteessa olevia alle 18-vuotiaita.
Tilaisuus on tarkoitettu ammattihenkilöille, sekä omaishoitajille ja 
läheisille. Eteenkin heille, jotka kohtaavat työssään lapsia ja nuoria, 
sekä heidän perheitä. Sisältö mm: nuorten hoivaajien tunnistaminen 
ja tukeminen ja keinoja puheeksiottoon. Teams -tilaisuutta varten 
tarvitset tietokoneen/ mobiililaitteen, hyvän nettiyhteyden, sekä mi-
krofonin ja kaiuttimen. Annamme tukea ohjelman käytössä. 
Ilmoittautuminen 1.4.2021 mennessä Saila Käsmä-Karjalainen 
puh. 044 2301 439 tai koillismaanomaishoitajat@gmail.com.
Toteutetaan yhteistyössä Omaishoitajaliitto ry:n Jansterit -hankkeen 
ja Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry OmaisOiva - toiminnan 
kanssa. Toimintaa rahoitta STEA. Tervetuloa tilaisuuteen!

Avoinna: Ma-To klo 10-17, Pe 10-15, La suljettu
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 14.4., ke 28.4. ja ke 19.5.

Huom! Pe 19.3. liike poikkeuksellisesti suljettuna!

PUDASJÄRVI -lehti
UUdet yhteystietomme 

1.1.2021 lähtien:
ilmoitUKset: 

KalevaMedia, Kimmo Patosalmi
p. 0400 266 556, kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

PäätoimittAJA: VKK-Media Oy, Heimo Turunen, 
p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

siVUnVAlmistUs: VKK-Media Oy, Katariina Niemitalo
p. 050 382 6585, ilmoitukset@vkkmedia.fi
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Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Nissan X-trail 2,5 bens., automaatti, HIE-
NO NELIVETO, aj. VAIN 235 300 km, kah-
det hyvät renkaat, ilmastointi, huolto tehty, 
kats. 8/2020.  3950 €

Toyota Corolla Verso 1,6 bens. SIISTIKUN-
TOINEN, vm. 2003, aj. 272 000 km, kahdet 
renkaat, ilmastointi, juuri katsastettu.  2650 €

Toyota  Avensis 2,0 diesel sedan vm. 
2004, aj. 329 000 km, ISO HUOLTO tehty,  
jakohihna, vesipumppu ym., kahdet ren-
kaat, kats. 10/2020.  2950 €

Audi A6 1,9 tdi farmari, vm. 2004, ISO 
HUOLTO tehty, kahdet renkaat aluvanteilla, 
aj. 390 000 km, kats. 10/2020.   2600 €

Rajoitettu eRä!

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

Housujen ostajalle 
Powerbank 

kaupan päälle!

Tarjoukset on voimassa 31.3.2021 saakka

1-.

Housut snickers Hi-Vis 6243-6604 
Huomiokeltainen-musta
Joustavat ja kapeamalliset 2. huomioluo-
kan työhousut jokapäiväiseen käyttöön. 
Suunniteltu parantamaan työmukavuutta ja 
-turvallisuutta heikoissa näkyvyysolosuhteis-
sa. Koot 46-58.

99-.
VauVaPulkka Plastex 78x52x30cm
Vauvapulkan avulla perheen 
pienetkin pääsevät turvalli-
sesti mukaan pulkkaretkelle. 
Vauvapulkka on vakaa ja 
turvallinen käyttää. Istuimen 
takana ostoskassi pysyy kyy-
dissä mukana! Pulkassa 
on vetonaru ja turvavyö.
Myös sininen väri. 10-.

Tästä selvitään -seminaari yrittäjille perjantaina 19.3. 
kello 10-12 etäyhteydellä. Miten selvitä yli poikkeusaikojen? 
Kuullaan yrittäjien selviytymistarinoita ja opitaan keventä-
mään työpäiviä Kummelin tapaan. Ohjelmassa on mm;  Tästä 
selvitään -hankkeen terveiset, projektipäällikkö Minna Paak-
kola, ProAgria Oulu, Yrittäjien selviytymistarinoita poikkeus-
ajassa Alä jää yksin – uskalla pyytää apua, Johanna ja Janne 
Määttä, Syötteen Eräpalvelut, Kiitollisuuden kantava voima, 
myyntipäällikkö Jenna Antinmaa, ChocoSomnia Oy, Lean yrit-
täjien työkaluna, talouden ja johtamisen asiantuntija Petri Koi-
visto, ProAgria Oulu, Yrittäjän parempi työpäivä Kummelin 
tapaan - kuinka kuka tahansa meistä voi tehdä omasta työ-
päivästään paremman, juontaja Eero Kakko (Olli Keskinen) 
ja pääjohtaja, auktorisoitu asiantuntija Aulis Oikarinen (Timo 
Kahilainen).

Webinaaria voi seurata livenä livekuvaukset.fi/livelahetyk-
set. Lisätietoa: Auvo Turpeinen/Pudasjärven Kehitys Oy

Yrittäjäasiaa 

Myynnissä 
Muikkua ja 

Muuta 
savukalaa 

pe 19.3. 
pudasjärven 
s-Marketin

pihalla 
klo 11-14 

p. 044 013 1493/
viljo karjalainen

Ikänaisen peili:  Näkyy ajankohtaisia, hyviä, kriittisiä, ryppyisiä, rakastavia ja kannustavia kannanottoja ja tökkäyksiä.

Dieselkerholaisen piina-ajat
Eläkkeelle siirryttyäni päätin olla ’kunnon kansalainen’ ja jatkaa työu-
raani yrittäjänä. Itse asiassa koen, että olen saanut kokea elinikäisen 
koulutusmahdollisuuden ja haluan antaa siitä jotain takaisin yhteiskun-
nalle ja yhteisölleni. ”Höpö, höpö, haluat vaan rikastua ja vielä nuorem-
milta töitä”. Just. Toki haluaisin rikastua, mutta miten vien joltain töi-
tä? Tervetuloa vaan yrittäjäksi! Annan vinkkejä mielelläni, olen saanut 
niitä itsekin.

Koko viime syksyn kouluttauduin, osallistuin lähes päivittäin we-
binaareihin, palavereihin, tein sopimuksia ja käytin rahaa toiminnan 
aloittamiseksi. Yhtään asiakasta ei vielä tuolloin ollut. Rikastu siinä sit-
ten. Kieltämättä mietin välillä, mihin sitä taas on alkanut…

”Mikset nauti eläkepäivistä?” Miten niin, nautinhan omalla tavalla-
ni, eli tekemällä ja pitämällä välillä vapaapäiviä. Toimimisen palo, osal-
lisuuden tärkeys, auttamisen tarve, uuden opiskelun intohimo, hyvän 
näkeminen, siinäpä muutama kiihdytin, jotka pitävät tämän yrittäjän 
moottorin liikkeellä. Taidan kuulua dieselkerhoon, joka lisää vauhtia 
lämmetessään. Yllättävän paljon on pitänyt opiskella niin omaa alaani 
kuin yrittäjyyttäkin. Olin välillä yli 20 vuotta vähän erilaisissa töissä ja 
nyt fysioterapia näyttää loikanneen valtavan harppauksen aikaisem-
piin yrittäjävuosiini verrattuna. Luovun suosiolla tietyistä osa-alueis-
ta, en ehkä saa enää kollegoja kiinni tiettyjen alueiden osaamisessa. 
Aionkin rakentaa ihan oman brändin ja temmellyskentän toimintaani. 
Esimakua saat www.katri-fysiokv.fi sivuilta ja Facebookista FysioKVn 
sivulta. Instagrammissakin näkyy ainakin tarinoissa.

Sotenoste ry on vauhdittanut verkostoitumistani ja yrittäjyyden 
alkua. Tuosta Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa toimivasta 
toimintaympäristöstä löysin mentorin ja toisen yrittäjän yhteisiin ti-
loihin. Kiitos Marille kaikesta avustasi ja kannustuksestasi. Lisäksi sa-
moissa tiloissa toimii terveydenhuoltoalan muitakin ammattilaisia, 
joten osaamista on paljon samojen seinien sisällä. Kaikkien etu. Yrit-
täjät, älkää puurtako terveytenne uhalla yksin! Ota yhteyttä, niin mie-
titään sotenostelaisten kanssa ainakin jotain apuja. Tiedämme var-
mastikin jonkun, joka osaa pyylätä sinua oikeaan suuntaan. 

SoteNoste ry huolehtii osaltaan myös laadukkaan koulutuksen 
tarjonnasta ja välittämisestä. Nyt olemme selvittämässä yrittäjille ja 
toimijoille suunnattuna, saisimmeko meille Oulussa jo toteutetun, 
yrittäjien vahvuusnäkemyksiin liittyvän koutsauksen voimaantumis-
näkökulmasta. Korona on varmasti sekoittanut yrittäjien toimeentu-
lon tukipilareita ja yrittäjä saattaa olla aika hukassa, mitä nyt kuuluu 
tehdä. Suunniteltu koulutus valottaa urapolkua ja toiminnan suuntaa-
mista oikeaan suuntaan. 

Kun katson kalenteriani tältä viikolta, niin siellä on päivittäin yli-
vedettyjä ryhmäaikoja koronan   peruuttamina ja tilalla lukee Teams, 
Teams, Zoom, Teams…mihinkähän väliin niitä potilas- tai liikuntaryh-
miä olisi mahtunutkaan?

Korona, väisty jo! Kaipaan jo asiakaskontakteja ja liikuntaryhmiä. 
Kauhulla ajattelen niitä yrittäjiä, jotka ovat sijoittaneet kymmeniä tai 
satoja tuhansia yritykseensä ja sitten pienen pieni virus tuhoaa kai-
ken. Epäreilua. Konkurssiaalto on tulossa ravintola- ja matkailualal-
le ja asiakkaat ovat tartunnan pelossa kaikonneet monilta muiltakin 
yrittäjiltä. Ei kannata kadehtia. Kuntoutuksen yksilöasiakaskontakte-
ja ja pienryhmiä saan onneksi toteuttaa ja niistä ilmoittelenkin ah-
kerasti. Myös kansalaisopiston ryhmäni jatkavat nyt lähiopetusta. Jo-
tain sentään.

Omalla paikkakunnallani tarvitaan joka ikistä yrittäjää ja työpaik-
kaa. Yritän vaalia omaa ja toisten tekemisen iloa ja kykyä huolehtia 
paikkakunnan menestyksestä. SoteNoste ryn tarkoituksena on ver-
kostoitumisen ja yhdessä tekemisen avulla vahvistaa jokaista yritys-
tä. Kumppaniksi olemme saaneet Pudasjärven Kehitys Oy:n ja Taival-
koskella ja Kuusamossa Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis 
Oy:n.

Toivonkin jokaiselle yrittäjälle menestystä, paljon 
hyviä tuloksia ja mielihyvää! 

”Kun mikään ei ole varmaa, kaikki on mahdollista”

Katri Virtanen
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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 syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Ilmoitusmyynti 
1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 
0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo 
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Kevät on valon lisääntymisen aikaa. Ulko-
na hohtavat vielä hanget ja aurinko kim-
meltää niissä niin, että ulkona kävellessään 
suorastaan häikäistyy. Kevät on toivon ai-
kaa. Pimeän ja kylmän talven jälkeen vä-
hitellen vehreys voittaa ja luonto puh-
keaa kukkaan. Kuu kiurusta kesään, sanoo 
vanha suomalainen sananlasku – kiuruja 
ei liene vielä kuulunut, joten kesään ehkä 
matkaa vielä kuitenkin jonkin verran.

Tämän kevättä rinnassa -tunnelmoin-
nin jälkeen mennään itse asiaan, eli Sa-
naan. Ensi pyhänä kirkkovuodessa vie-
tettävä sunnuntai on nimeltään Marian 
ilmestyspäivä. Nimestään huolimatta päi-
vää ei vietetä sen kunniaksi, että Maria 
olisi ilmestynyt jollekin jossakin, vaan sik-
si, että tuona päivänä muistellaan Her-
ran enkeli Gabrielin ilmestymistä Marialle 
kertomaan Jeesuksen tulevasta syntymi-
sestä. Jeesuksen, jossa meillä kristittyinä 
on vielä kevään kirkkauttakin suurem-
pi valo, ikuisen elämän toivo. Päivän kir-
jetekstissä (Room. 8:1-4) ensi sunnun-
taina meille luvataan seuraavaa: ”Mikään 
kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat 
Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka 
antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhtey-
dessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja 

kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki 
ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltu-
neen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovit-
tamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa 
syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuo-
mitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meis-
sä, jotka elämme Hengen emmekä liham-
me mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima 
vanhurskaus.”

Käsittämättömän vahva teksti. Suun-
nattoman vahva lupaus. Paavalin meil-
le sanoittama Jumalan lupaus antaa meil-
le anteeksiannon ja armahduksen, syntien 
sovituksen ja suuren sanoman. Sanoman, 
joka on ollut muuttumaton jo kahdentu-
hannen vuoden ajan, sanoman, jonka vas-
taanottaminen ja omakohtaiseksi kokemi-
nen ei edellytä meiltä mitään muuta, kuin 
elävän Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuk-
sen, tunnustamista elämämme Herraksi 
ja uskoa siihen, että Hänen ristintyönsä 
kautta tuo koko lupaus käy toteen meistä 
jokaiselle, jotka näin uskomme. Me kaik-
ki saamme olla osa Kristuksen maailman-
laajuista kirkkoa; saamme jokainen kokea 
pelastuksen riemun omana osanamme.

Kristuksen armoa eletään todeksi eri 
puolilla maailmaa eri tavoin. Me ehkä vä-
hän jäyhät luterilaiset, Pyhän Hengen 

voimallisesti täyttämät karismaattiset 
afrikkalaiset, luostarissa hengellistä kilvoi-
tustaan todeksi elävät ortodoksit ja kaik-
ki muutkin, joiden uskon keskipiste on 
Kristus: meille jokaiselle on varattuna pe-
lastus Hänen nimessään. On ollut jo kaksi 
tuhatta vuotta ja tulee aina olemaan.

Tämän maailmanhistoriaa ravisutta-
maan tulleen uutisen Pelastajan synty-
misestä enkeli Gabriel kertoi Marialle. Ja 
tätä uutista me siis juhlistamme ensi sun-
nuntain jumalanpalveluksessa. ”Sydäme-
ni riemuitsee Herrasta, Herra nostaa minun 
pääni pystyyn.”

Palataan vielä alkuun. Kevään valo on 
hieno asia ihmisen elämässä, se tuo meil-
le muutamaksi kuukaudeksi toivon läm-
pimästä ja aurinkoisesta kesäsäästä, mut-
ta Kristuksen valo on vielä jotakin paljon 
enemmän: se tuo meille toivon iankaikki-
suudesta Hänen luonaan taivaan kirkkau-
dessa. Riippumatta kansallisuudestamme, 
kirkkokunnastamme, jumalanpalvelusme-
noistamme; riippumatta mis-
tään epäolennaisesta. Sillä 
olennaista on vain Kristus ja 
usko Häneen.

Jari Valkonen

Valoa kohti

Rakkaamme

Otto Kalevi
AHONEN 
s. 17.4.1932 Pudasjärvi
k. 18.2.2021 Pudasjärvi

Koskaan ei tiedä,
onko aikaa paljon vai vähän.
Yhtäkkiä vain huomaa,
se päättyi tähän.
Kun sammui sydän läheisen,
on aika surun hiljaisen.

Kiittäen muistaen

Siskojen ja veljen lapset perheineen
Muut sukulaiset ja tuttavat

Siunaus toimitettu 6.3.2021. 
Kiitos osanotosta.

Kiitos myös Yläkartanon hoitohenkilökunnalle.

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi ainakin 31.3. saakka 

pääosin YouTuben välityksellä.  

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Sanajumalanpalvelus su 21.3. kello 10 toimittaa Timo Lii-
kanen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. 

Lapsiparkki pe 19.3. kello 9.30–12. Voit tuoda 1–6-vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217,  
Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan. 

Perhekerho YouTube-kanavalla ke 24.3. kello 10. Terve-
tuloa katselemaan ja kuuntelemaan! 

Koko perheen Pääsiäisaskarteluilta YouTube-kanavalla 
ma 22.3. kello 18–19. Ideoita pääsiäisaskarteluun. Materi-
aalipaketin voit noutaa päiväkerhotilasta arkisin kello 8–15. 

Ystävänkammari YouTubessa to 25.3. kello 12. 

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jot-
ka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2021. Työaika ajoit-
tuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä 
ja lisäksi jos on ajankohta, joka ei käy. Hakemukset 30.4. 
mennessä sähköpostitse timo.niskanen@evl.fi.  

Siioninvirsiseurat ja vuosikokous pe 19.3.2021 kello 18 
Teamsissä. 

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. Suosittelemme asioi-
maan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla 
pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun alue-
keskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jätetyt tila-
ukset välitetään keskusrekisteriin.     

Rauhanyhdistykset: Nettiseurat su 21.3. kello 13 (Mikko 
Tuohimaa). Osallistumislinkki seuroihin löytyy Pudasjärven 
Rauhanyhdistyksen nettisivuilta osoitteesta  https://rau-
hanyhdistys.fi/pudasjarvi/.

Kastettu: Alisa Olivia Kerälä, Viljo Matias Manninen, Rosa 
Elsie Ranua. 

Haudattu: Edla Maria Perttunen 96 v, Toivo Nurmela 86 v, 
Jukka Tapio Piri 57 v.

Rakkaamme

Edla Maria Maija
PERTTUNEN
o.s. Puurunen
s. 29.3.1924
k. 28.2.2021

Lähti lentoon enkeli taivaan
tuli luokse väsyneen sairaan.
Kosketti hiljaa posken nukkaa
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Nosti siivilleen äitimme armaan
viedäkseen hänet taivaan tarhaan.

Kiittäen ja kaivaten
Puoliso Tauno
Antti ja Aili
Kalevi
Pentti ja Elleni
Timo
Tuula ja Jukka
Elli ja Ossi
lastenlapset
lastenlastenlapset
sukulaiset ja tuttavat

Siunaus toimitettu 13.3.2021 läheisten läsnäollessa. 
Sydämellinen kiitos kaikille suruun osaa ottaneille ja 
rakkaamme hoivaan ja huolenpitoon osallistuneille.

Pudasjärven kuntastrategia on parhaillaan päivityksen koh-
teena. Aika on mennyt ja menee eteenpäin vaatien aikaisem-
min asetettujen tavoitteiden, tahtotilan ja toimintatarpeiden 
tarkistamista ja korjaamista vastaamaan entistä parem-
min kuntamme ja kuntalaisten yhteisten asioiden hoitamis-
ta parhaalla mahdollisella tavalla tulevina vuosina. Käynnis-
sä olevan kuntalaiskyselyn tavoitteena on saada näkyville ja 
käyttöön mahdollisimman kattava määrä kuntalaisten omia 
ohjaavia mielipiteitä kuntastrategian laadintaan. Jokainen nä-
kökulma on arvokas ja tärkeä. Strategia on meidän kaikkien 
yhteinen ja yhdessä hyväksytty ohjenuora ja tahtotila nou-
datettavaksi tulevina aikoina talouden, palvelujen ja toimin-
tojen suunnittelussa, kehittämisessä ja käyttöönotossa. 

Kyselyyn voi vastata yksin tai perheen/kaverin kanssa yh-
dessä pohtien ja punniten parhaat vaihtoehdot ja mielipi-
teet. Kyselyyn vastaamisaika kestää 19.3. saakka osoitteessa 
https://link.webropolsurveys.com/S/F3FA3CA6F0FF67B0 
tai paperisella lomakkeella, joita saa kirjastoautosta, kirjas-
tosta, Ervastin kaupasta, Syötteen kyläkaupasta, Juustolasta, 
Puhoksen kaupasta ja Rytingin kyläkaupasta.

Täytetyn lomakkeen voi palauttaa näissä paikoissa ole-
viin punaisiin postilaatikoihin tai kaupungintalon seinässä 
olevaan metalliseen postilaatikkoon 19.3. mennessä.

Nyt on oivallinen tilaisuus aloittaa kannanottaminen kai-
kille tärkeiden strategisten asioiden valmisteluun, laadintaan 
ja toteutukseen. Kesäkuussa kuntavaaleissa on jälleen uusi 
tilaisuus saada äänensä vaikuttamaan ja töi-
hin.

Innostu, vaikuta, osallistu ja 
vastaa kyselyyn! 

Sointu Veivo
Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Huipputilaisuus 
vaikuttaa
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Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

Voimassa TO-LA 18.-20.3.

Vikkelät  
kanan jauheliha
400 g (6,25/kg)

Kariniemen

gourmet  
fileepihVit
370 g (10,78/kg)

TarJOUKSeT VOimaSSa to-Su 18.-21.3. 
eLLei TOiSin mainiTa

-10%
Plussa-kortilla

-19%
Plussa-kortilla399

rS 5.- 699
kimppu

199
kg

2
rs

ilman Plussa-korttia 2,79 rs (6,98/kg)ilman Plussa-korttia 4,95 rs (13,38/kg)

kurkku
Suomi

1.-rS699

Virike kananmuna
m10 580 g (1,72/kg) 
rajoituS 3 rS/talouS

tuore Suomalainen  
Superior kirjolohi
kaSVattaja  
peter granberg, brändö lax ab 
rajoituS 2 kalaa/talouS

Kevättä
lautaSella

SUOMI

SUOMI

Ilman Plussa-korttia 1,49 rs (2,57/kg)Voimassa TO-LA 18.-20.3.

-32%
Plussa-kortilla

erä

SUOMI

kg

UUTUUS

Voimassa TO-LA 18.-20.3.
399

kg
Voimassa TO-LA 18.-20.3.
349

kg

aTria 
hiilloS grilli-
makkarat tai 
-pihVit 320-400 g 
(4,38-5,47/kg)

399
rS

Yksittäin 1,99 pkt (4,98-6,22/kg)

2
pkt

Voimassa TO-LA 18.-20.3.
2995

kg

Voimassa TO-LA 18.-20.3.

uunituore

Meillä paistettu! 

299
kpl

FAzer 
kiireetön
kaura-,  
Siemen- tai
hapan- 
juuri- 
leipä 
390 g (7,66/kg)

2595
kg

tuore Suomalainen 
kuhafilee
Saimaan VeSiStö, Suomi, 
SääVarauS

SUOMI

erä

K-rUOKameSTarin
porSaan 
etuSelkä

SUOMI

 
tuore  
Suomalainen
muikku
VuokSen VeSiStö, Suomi, 
SääVarauS

SUOMI

erä tuore Suomalainen 
benella taimenfilee
kaSVattaja SaVon taimen, 
rautalampi

SUOMI

erä

 
tuore
Seitifilee 
ruotSi tai tanSka
SääVarauS

995
kg

erä

VaStuulliSeSti 
pyydetty

tulppaani- 
kimppu
15 kpl Värimix, Suomi

Yhteistuulen tuulivoimainfopiste 
sai hyvän vastaanoton
Yhteistuuli Oy:llä on ollut 
tammikuun puolestavälistä 
lähtien tiistaisin ja torstai-
sin Infopiste Pudasjärvellä 
Kauppatie 6:ssa. Infopiste 
on saanut hyvän vastaan-
oton ja olemme saaneet 
käydä hyvää keskustelua 
tuulivoima-asioista.

-Haluamme kiittää sekä 
Yhteistuuli Oy:n että Pu-
huri Oy:n puolesta infopis-
teellä vierailleita mielen-
kiintoisista keskusteluista. 
Kuluneet kaksi kuukaut-
ta vahvisti käsitystäm-
me, että tämän kaltai-
sella tiedottamisella on 
paikkansa ja tarpeensa tä-
män päivän monipuolisista 
sähköisistä viestimistä huo-
limatta. Hankkeen edetessä 
tulemme jatkamaan avoin-
ta tiedotuslinjaamme ku-
ten tähänkin saakka, tote-
aa hankekehityspäällikkö 
Harri Ruopsa.

Mikäli ette ole ehtineet 
käydä infopisteellämme, 
niin siihen on vielä mahdol-
lisuus torstaina 18.3. jolloin 
infopiste on avoinna tällä 
erää viimeistä päivää. Vas-
tuullisena yhtiönä olem-

hankekehityspäällikkö harri Ruopsa kiittää sekä yhteis-
tuuli oy:n että Puhuri oy:n puolesta infopisteellä vierail-
leita mielenkiintoisista keskusteluista. yhtiö jatkaa avoin-
ta tiedotusta hankkeen edetessä.

me vallitsevasta korona ti-
lanteesta johtuen joutuneet 
rajoittamaan sisällä olevaa 
henkilömäärää ja suositel-
leet maskin käyttöä.

Pudasjärven kaupun-
ginhallitus on hyväksynyt 
hankkeen kaavoitusaloit-
teen syksyllä 2020. Alueel-
la on tehty alustavia ympä-
ristövaikutustenarviointiin 
liittyviä luontoselvityksiä 
ja ne jatkuvat maaliskuus-
sa 2021 kestäen useamman 
kuukauden. Hankealueen 
suurimmat maanomista-
jat ovat Pärjänsuon ja Ki-
varin yhteismetsät, mut-
ta hankealue ulottuu myös 
yksityisten maanomistajien 
maille. 

Hanke on joulukuussa 
2020 siirretty Puhurin sisa-
ryhtiölle Yhteistuuli Oy:lle, 
jonka omistajat ovat samat 
kuin Puhuri Oy:n ja hank-
keesta vastaavat henkilöt 
säilyvät ennallaan.

Pudasjärvi-lehti

www.keitelegroup.fi

HARKITSETKO
PUUN MYYNTIÄ?
Keitele Groupilla on pitkät perinteet saha- 
teollisuudessa. Olemme investoineet 
Kemijärvelle uuden, huippunykyaikaisen 
sahatehtaan ja puulle on nyt hyvä kysyntä. 
  
Ostamme mäntytukkivaltaisia päätehakkuu-
ja harvennusleimikoita tehtaamme tarpeisiin.
Olemme vakaa ja luotettava puunostaja. Tee 
kanssamme puukauppaa, tuo jatkuvuutta 
tehtaan sekä alueen kasvuun ja menestykseen.

Kysy nyt puukauppatarjous alueesi 
hankintaesimieheltä:

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Ranua ja  
Pudasjärvi
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Tasan vuosi sitten 14.3. olin saattamassa hyvää ystävääni Hel-
miä hänen viimeiselle matkalleen. Korona- epidemian takia ti-
laisuus oli pienimuotoinen vain lähiomaiset ja –ystävät käsit-
tävä lämminhenkinen saattojuhla. Karjalan kasvatti, läheiseksi 
tullut ystävä, 92- vuotias Helmi oli kokenut sotien kauhut ja 
pari evakkomatkaakin, mutta lopulta asettunut rakkaan avio-
miehensä kanssa Pudasjärvelle. Sekä miehensä Timo, että Hel-
mi tekivät mittavan vapaaehtoistyön pudasjärvisten sotien ve-
teraanien ja heidän perheidensä parissa. Kaiken ohella Helmi 
oli ensimmäinen naisvaltuutettu Pudasjärven valtuustossa. Li-
säksi hän sai Herastuomarin arvonimen toimiessaan maallik-
kojäsenenä käräjillä. 

Koronan mukanaan tuoma rajoitus koskettaa myös toista 
”Helmeäni”. Hän asustaa Hirsikartanossa. Koska liikun monis-
sa yhteyksissä, päätimme Helmin tukihenkilöiden ja ystävien 
kanssa, että elän mukana, mutten vieraile hoivakodissa. Muuta-
mia puheluja on voitu toteuttaa, mutta 93-vuotiaan kunto huo-
mioiden enemmän on ollut hoitajien välittämiä terveisiä, kuten 
hillarasioita yms. viestintä välillämme on kaikesta huolimatta 
toiminut hyvin, vaikka lämmin käden puristus ja Helmin hento 
halaus on jäänytkin kokematta. Yhteinen tavoitteemme on Hel-
min toivomuksesta aloitettu kirjahankkeemme; Kotirintaman 
naisia ja perheiden elämää, jonka aineisto alkaa olla koossa. 

Vuosi sitten, tuona iltapäivänä nuorempi poikani asettui ko-
tiimme etäkouluun siten, että poikani oli aikuisopiskelija, vai-
monsa etäopettaja sekä lapset etäkoululaisia. Alkoi uusi ajan-
jakso yksin asuvan leskiäidin arjessa. Kaikki sujui kuitenkin 
hyvin. Minäkin opin käyttämään Teams- yhteyksiä kokouksis-
sa ja jälleen kerran on annettava kiitosta Kairan kuidun toimi-
vuudelle. Parhaina päivinä kuusi eritason yhteyttä käytiin ne-
tin kautta. 

Poikani perhe oli haaveillut vuosia koiran hankinnasta, lä-
hinnä metsästys- ja lintukoirasta. Minua asia ei kiinnostanut, 
sillä uuden koiran hankinnasta perheeseemme olin luopunut 
ja usein kieltäytynytkin belgialaisen Viiru koiran menettämi-
sen myötä. Mutta toisin kävi kevätauringon paistaessa. Koro-
na varmaankin pehmitti mummin mielen niin, että pieni Poh-
jan pystykorva Urho saapui kotiimme toukokuulla. Kesä kului 
ensimmäisestä korona-aallosta selvittäessä ja uuden ”perheen-
jäsenen” kotiuttamisessa. Syksyn saapuessa ja lähikoulujen al-
kaessa Urho oli jo kotiutunut Asmuntiin.

Siitähän meidän yhteiselomme alkoi. Tänään ”korona epi-
demian vuosipäivinä” huomasin, että Urho koiramme täyttää 
yhden vuoden. Leikkisästi olen ajatellut, jopa esitellytkin, että 
minulla on hoidossa ”koronakoira”. Toisaalta olen tyytyväinen, 
että Urho tuli elämääni. Sain uutta virtaa myös yhteisten asioi-
den hoitoon. Elämässäni on haasteita; ulos aamupissalle on kii-
rehdittävä säästä riippumatta, aamu- ja iltapäivälenkeistä puhu-
mattakaan. Unohtaa ei sovi myöskään pieniä rapsutteluhetkiä 
päivän aikana. Kuntohan siinä kohenee ihan aidosti ja pienel-
lä vaivalla. Ei tarvitse pukeutua trikoihin tai hiihtokenkiin. En-
nen kaikkea innokas lenkkikaveri on kotona ja odottaa saavan-
sa minun seuraani sekä sisällä että ulkona. 

Pitkän virkamiesurani aikana olen saanut toimia työnteki-
jänä eri ikäisten ihmisten kanssa kerhojen vetäjänä, opettajana 
eri kouluasteilla, rehtorina sekä sivistystoimenjohtajana. Aina 
olen saanut olla ihmisten parissa. Myöskin vapaa-aikaani on sä-
vyttänyt vapaaehtoistyö ennen kaikkea ikääntyneiden parissa. 

Kaikki tietävät, että yksi koiran vuosi tarkoittanee ainakin 
seitsemää ihmisen kokemusvuotta, joten uskon, että kulunee-
na vuonna myös minä olen aikuistunut ja kasvanut. Siispä mi-
nun ja Urhon kasvun ajasta tuleekin Kokoomusvuosi siten, että 
olen asettunut kuntavaaliehdokkaaksi kyseisen puolueen Pu-
dasjärven valtuustoehdokkaaksi. Kuntatasolla maltti on valttia 
ja pienetkin asiat ovat tärkeitä. Valtakunnallinen Kokoomuksen 
teema Sydämen asialla on toimiva ohjenuora päätöksenteos-
sa Pudasjärvelläkin, joten laitetaan ystävän hymy herkäksi, net-
ti käyttöön, puhelinlinjat kuumiksi ja touhua talouden tasapai-
nottamiseen.

Arjen askareisiin, työelämän vaatimuksiin, yrittäjyyteen sekä 
kaiken karvaisen elämän ponnisteluihin luottaen ja uskoa toi-
voen. 

Hilkka Parkkisenniemi, 
asmuntilainen, 
asutustilallinen Siurualta
kokoomuksen valtuustoehdokas 

Ps. ”Missä sydän näkee vaivaa toisen takia, 
siellä on aina mukana ihme.” 
Ernst Wiechet

”Sydämen asialla” 
koronankin jyllätessä!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Hirsikampuksen 
vanhempaintoimikunnalle lasten 

liikuntaa edistävä lahjoitus

Pudasjärven Urheilijoi-
den kuntourheilujaos-
to tukee Hirsikampuksen 
liikuntatoimintaa ja osal-
listuu lahjoituksella Hir-
sikampuksella käytävään 
liikuntatempaukseen. Kun-
tourheilujaosto lahjoitti 28 
liukuria, 5 pulkkaa, 5 polvi-
pulkkaa ja kaksi Ufoa ala-
koululaisille palkinnoiksi. 
Lisäksi Pudasjärven Urhei-
lijoiden Umpihankihiih-
to-organisaatio lahjoittaa 
35 umpihankihiihtopipoa 
arvottavaksi. Siinä on yksi 
pipo per ylä- ja alaluokka. 
Joten jokaiselle luokalle on 
yhdelle oppilaalle tulossa 
pipo. Lukiolaisten kesken 
arvottavaksi on lahjoitettu 
keräilyharvinaisuus: koti-
mainen Umpihankihiihdon 
logolla oleva lammasnah-
kainen lentäjänlakki. Ky-
seistä tuotetta on tehty vain 
30 kappaletta. Myös hiih-
tojaosto on tehnyt palkin-
tolahjoituksen liikuntatem-
paukselle. 

Haasteessa mitataan lii-
kunnan määrää ajallisesti. 
Haasteeseen hyväksytään 
kaikki ulkona tapahtuva 
liikunta, esimerkiksi hiihto, 
luistelu, lenkkeily ja pulk-
kamäki. Liikuntasuorituk-
set raportoidaan päivit-
täin koululle Polar beat– ja 
Sportyplanner-sovellusten 

lahjoituksen vastaanotti hirsikampuksen vanhempaintoimikunnan jäsen sauli harju ja 
luovuttajana on kuntourheilujaoston puheenjohtaja heimo turunen. Kuva marko Koivula.

hirsikampuksen apulaisrehtori Juha Pätsi kävi hakemassa tuurintuvalta lahjoitetut liikuntavälineet, jotka luovutti van-
hempaintoimikunnan jäsen sauli harju.

avulla. Alakoululaiset il-
moittavat suorituksen kou-
lulta saatavalla lomakkeel-

la, johon vanhempi kuittaa 
liikuntasuorituksen teh-
dyksi. 

Marko Koivula 
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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) 

8-19
9-16

pudasjärven 
edullinen

monipuolinen
ostopaikka

pe-la 19.-20.3. ma-ti 22.-23.3. ke-to 24.-25.3.

100

100

319

300

199

115

179

100

100
pkt

pkt

695

pss

1295
kg

500

1195
kg

199
pss

399
ltk

395
kg

100

2 pkt/talous

595

pkt

kg

100

pss

595

399
pkt

tanko

795

pkt

695
kg

2 pss

2 kalaa/talous

prk

2 pkt/talous2 pss/talous

2 prk

3 kg/talous

300

159
pss

239
rove

2 pkt

2 prk

kg

2 kg/talous

kg

pss

pkt

2 pkt

2 ras

2 kg/talous

495 329

2190

3150

2490 2790

Apetit
kotimainen
keittojuures
200 g

Vaasan 
ooh
donitsi
6 kpl/200 g

Eesti Pagar
valkosipuli- tai 
yrttipatonki 
175 g

pe-to 19.-25.3. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Tuore 
kirjolohi

Ruotsi

Naudan
palapaisti

Suomalainen 
porkkana

1 kg

maalais-
lihahyytelö

Malaco
lätkäliika

makeinen 140 g

Malviala
cocktailpiirakka 

44 kpl/2000g

Porsaan
etuselkä ja 

lapa

Vaasan lounas-
sämpylät

8 kpl/320 g, vaalea tai tumma

Kinnusen Myllyn
vehnäjauho

2 kg

Atria
lauantai-

makkaratanko 1,5 kg

HK
uunilenkki

400 g

Atria käriste-
grillimakkara

1 kg

Valio
jogurtit

1 kg

Hyvä nauta
jauheliha

rasvaa max 10%

Porsaan
talous-

kyljykset

Pulmu tai Sirkku
palasokeri

750 g

Eldorado tonnikala-
palat vedessä tai öljyssä 

185/140 g

HK Ohuen ohuet
leikkeleet 

300 g

1990

2800

3500
Nero 
pilkkiahkiot
M-koko 85x45x22 cm

L-koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25cm

Pilkkijöille
matoja, toukkia 

ja pilkki-
tarvikkeet

hyvä valikoima 

2590

Motul
2t snow 
power 
4 l öljy

Apetit
kruunuvihannes-

sekoitus 300 g

Kananpojan
paistisuikaleet 

250-300 g

Valio Hyvä 
suomalainen 
arki
juustoviipaleet 
400-500 g

Kymppi
mämmi
700 g

300

250

Flora
vanilla
2.5 dl
vähälaktoosinen

Filipinos
keksit
135 g

Fiskars
snow xpert
lumilapio

2500

Fiskars
lumen-
työnnin

3500

Fiskars
lumikola

4995

jauheliha
sika-nauta

avanto-
pumppu

1490

Meister
lumen-
pudotin
teleskooppivarsi
193-640 cm
alumiini lapa 63x15 cm

3995

käsitöihin!

Naisten
pusero
supersoft 
92% polyesteri, 
8% elastaani. 
Koot: S-XL

Miesten
collegehousut
vetoketjutasku, koot: S-3XL

Naisten
pusero
100% puuvilla, 
yksi koko

Miesten Harry´s
reisitasku-
housut
C- ja D-mitoitus

Linda
trikoo-
kude

Novita
7-veljestä
100 g

saapunut erä 
puikkoja!
knit pro 

pyöröpuikot ja 
sukkapuikot

kevät uutta!   kevät uutta!
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Jäljet lumessa
Riekon jälki kun jättävi merkin, sitä jäljennä 

ei käsi herkin, näin Helismaa riimitti 
Lapin lumoista ja Rautavaara tulkitsi 

laulaen tunnelmallisesti.

Kun pukkaa sukset umpihankeen, niin kyllä alkaa näkyä jälkiä 
hangella ja edelleen, umpeen kun lykätään, niin sieltä ne elä-
mykset löytyvät. Heti ensimmäisissä vesakoissa näkee jänöjus-
sin loikat ja oksia pureskellut. Papanat samalla tantereella ja hy-
vin symmetrisessä muodossa. Yleensä jänikset loikkivat omia 
polkujaan ruokapaikalle ja palaavat ruokailtuaan samaa jotos-
ta pitkin näreen juureen päiväunille. Päivällä nukkuu ja yöt ruo-
kailee.

On välillä rikkomatonta hankea ja kun katsoo taakseen, niin 
siinä näkyy olevan vaikka paluulatu valmiina. Sitten saavun joki-
varteen ja jäätä pitkin eteenpäin ja kas, siinä tulee eteen saukon 
jäljet. On kai vaihtanut vesistöä, kun on laskenut mäkeä törmäl-
tä alas. Paksussa lumessa tulee ura ja kurkkaa jään rei’istä olisi-
ko kalastusmahdollisuuksia. Sitten tulee ulos ja käy välillä tör-
mällä ja laskee mäkeä, hyvin näkyy sukset liukuvan. 

Joen ylitse kulkee monen kulkijan jälkiä. Tuosta on mon-
ta hirveä laskeutunut jäälle. Ensin tunnustellen, kestääkö jää. Ei 
tule, jos kuulee jään ratinaa. Ei eläin mene heikoille jäille. Kun 
jää tuntuu kestävän, niin pensaita pureskelemaan. 

Kettu juoksi yli joen jään. Jolkutellut varmaan foksin tah-
tiin. On sekin saalistusreissulla, jäällä kun on yleensä vähem-
män lunta. 

Kun aikansa hiihtelee, saapuu koskelle, joka virtaa vapaa-
na ja tänne se saukkokin on tullut ongelle. Kun jaksaa odotella, 
niin sieltä se jään alta ilmestyy pinnalle ja hetken päästä uudel-
leen pyyntireissuun. On tullut uusi tuttavuus jokivarteen. Ma-
java on kaatanut jo muutaman haavan ja tietenkin jokeen päin. 
Joku puu oli vielä kesken kaadon, mutta kaatuu varmaan jokeen 
päin. Eläimiä on tullut Livojokeen patojen tekoon. 

Matkaan vielä hetken jokea pitkin ja sattui hukkunut poro. 
Selkä näkyi ja siitä oli kaluttu lihat, luut vain jäljellä. Sitten met-
sän puolelle. Tykkyä varisee puista, mutta se kuuluu luonnon 
kiertoon. Kova siipien rapina ja melkein suksien vierestä lähtee 
lentoon teeriparvi. Olivat kaivaneet lintukodon lumeen päiväu-
nille. Siellä on vain muutama pakkasaste. Millä ne kaivaa uuttun-
sa? Ei kai varpailla, ehkä siivellä. Se on melkoinen lapio ja kun 
katsoo uutun pohjalle, niin siinä läteissään on suoritettu keven-
nys. Jätöskasa on jäänyt pohjalle. 

Kun talven aika alkaa loppua, niin satuin kerran karhun jäljil-
le joen jäällä: Oli lähtenyt jokea ylöspäin. Arvelin sen menevän 
koskelle onkimaan, mutta oli tallustellut joen yli toiselle puo-
lelle ja häipynyt metsän siimekseen. 

Kun soittelin toisille, niin moottorikelkat tekivät hangelle 
jälkiä. Kun tuossa alussa mainitsin ladustani, niin sitä aina muut-
taa suunnitelmia ja hiihtelee uusia uria myöten, tai löytää Topin 
tekemiä latuja ja seuraan hänen uria myöten matkani loppuun. 

Kaiken kaikkiaan vuosien varrella olen havainnut lumessa 
monia jälkiä; ilves loikkinut joen jään ylitse, joutsenet tallusta-
neet koskien välillä. 

Kun kuljet luonnossa, niin huomioi kaikki näkemäsi havain-
not. Siinä on aina jotain kokemisen arvoista. Puussa istuu huuh-
kaja, et sitä kovin usein elämässä koe. Siinä se umpihankihiih-
dossa mielenkiinto säilyy. 

Kun itsellä jo latu lyhenee, niin toivon latu-
jeni jatkajaa. Osallistuinhan umpihankihiihtoon-
kin perässähiihtäjänä 19 kertaa. 

Umpihankiterveisin,
Kauko Kuukasjärvi 

Jälkiä lumessa kuvia eri puolilta pitäjää
Pyysimme lukijoita lähettämään valokuvia 

jälkiä lumessa pakinaan. Niitähän tuli runsaasti 
eri puolilta pitäjää, osa pitäjän ulkopuoleltakin. 

Kaikissa ei ollut selostusta, mistä kuva on 
otettu tai minkä eläimen jälkiä ovat. 
Niistä toivomme lukijoilta palautetta.

Näätä, kettu, hirvi Jukka Kummala
Jukka Kummala Sarakylästä lähetti useita kuvia, joita oli ot-
tanut Pisteen metsästysseuran alueelta Sarakylän pohjois-
osasta sekä Ylikiimingin alueelta. 

helena Kokko Kipinästä lähetti kuvan keskiviikkona 16.3. 
Kipinän Järvisuolla, jotka toimituksessa tulkittiin ketun 
jäljiksi.

Marikaisjärvellä Saukko ja joutsenia
Kari Stenius oli liikkunut 10-vuotiaan Minni karjalankarhu-
koiransa kanssa Marikaisjärvellä, jossa kertoi Saukon luis-
tattaneen vatsallaan liukkaalla lumella. Siellä oli liikkunut 
myös joutsenia.

saukko liukunut vatsallaan.

näätä liikkunut.

Jänis loikkinut.

hirvi oli ollut ruokailemassa.Kettu jolkotellut. 

Koira ihmettelee joutsenen jälkiä.
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Ulla-maria stenius lähetti kännykkäkuvan oravan jäljistä 
pihapiiristä Ala-livolta.

Runsaasti jälkiä lumella
Kaisu Heikkinen lähetti parikymmentä eri jälkien kuvaa, 
joissa oli arvailuja mikä eläin ollut liikkeellä. Kurkikuva on 
Pihtiputaalta parin vuoden takaa.

Jänis talvimaisemissa.

Metsäsuksiretkellä havaintoja  
Jenni Peltoniemi
Jenni Peltoniemi liikkuu paljon luonnossa metsäsuksilla 
ja lähetti eläinhavaintojaan Ahvenlammelta (lähellä Mus-
talampea). Joutsenet hän oli nähnyt Muonion Kutunivalla 
sekä kuukkelin Muonion Pallasjärvellä. 

Kuukkeli päästää ihmisen lähelleen. 

saukko Ahvenlammella (toimituksen tulkinta).

Joutsenia Kutunivalla.

oravat liikkuvat hangella ja puissa.

Kurki Pihtiputaalla.

elvi Räisänen lähetti ahkerasti liikkuneen jäniksen jälkiku-
via.

Mikähän eläin tästä on liikkunut?

1.

2.

3.

4.

5.
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

LAKIPALVELUA

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.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.

MAANRAKENNUSTA

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 
Soronen Kaisa  010 257 1895

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

Palvelemme: ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14, su 10-14

pudasjärven 
hautaustoiMisto ja 
kukka ky, pihlaja 
toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Jehovan todistajat kokoontuvat lauantaina 27.3. vuoden tärkeim-
pään tilaisuuteensa, Jeesuksen kuoleman muistojuhlaan. Korona-
viruspandemian vuoksi kevään erikoistilaisuudet järjestetään vi-
deoneuvottelupalvelujen välityksellä eri puolilla Suomea.

Viime vuonna muistojuhlaan osallistui maailmanlaajuisesti il-
man fyysisiä kokoontumisia lähes 18 miljoonaa henkilöä, mikä on 
yli kaksi kertaa enemmän kuin todistajien kokonaismäärä. Suo-
messa läsnäolijoita oli kaikkiaan yli 24 000.

Jehovan todistajat kutsuvat parhaillaan myös Oulun alueen 
asukkaita kanssaan tämän kevään muistojuhlaan. Lauantaina 27. 
helmikuuta alkaneessa kutsukampanjassa hyödynnetään myös 
sähköisiä menetelmiä, eikä pandemian vuoksi perinteistä ovelta 
ovelle -työtä tehdä. Paikallisten seurakuntien muistojuhlan kel-
lonajan sekä yhteyshenkilön puhelinnumeron voi löytää kutsun 
lisäksi verkko-osoitteesta jw.org. Näihin tilaisuuksiin on vapaa 
pääsy eikä niissä kerätä rahaa.

Esimerkiksi Jehovan todistajien Pudasjärven seurakunta jär-
jestää muistojuhlan videoyhteyden välityksellä lauantaina 27.3. 

kello 19.
Muistojuhlassa pidettävässä puheessa tarkastellaan Jeesuksen 

kuoleman merkitystä ja vastataan Raamatun perusteella siihen, 
miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla. Muistojuhla järjestetään sa-
mana iltana, jolloin Jeesus lähes 2 000 vuotta sitten (14. nisankuu-
ta Raamatun aikoina käytetyn kalenterin mukaan) antoi kehotuk-
sen: ”Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni” (Luukas 22:19). 
Tilaisuutta ja sen tarkoitusta esittelevä lyhyt video on katsottavis-
sa useilla kielillä osoitteessa jw.org.

Sunnuntaina 14. maaliskuuta videoyhteyksien välityksellä järjes-
tetään lisäksi raamatullinen erikoisesitelmä aiheesta ”Oletko löy-
tänyt ’kallisarvoisen helmen’?” Tästä aiheesta pidettävää puhetta 
seurataan saman viikon aikana yli 120 000 Jehovan todistajien seu-
rakunnassa ympäri maailman videoyhteyksien välityksellä.

Matti Salavaara, tapahtuman tiedottaja 

Jehovan todistajat kutsuvat muistojuhlaan

esimerkiksi Jehovan todistajien Pudasjärven seurakun-
ta järjestää muistojuhlan videoyhteyden välityksellä lau-
antaina 27.3. kello 19.
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Joissakin ”pelkoa” aiheuttava maahanmuuttoasia leimataan 
usein Perussuomalaisten syyksi. Kerronpa tässä ihan vain 
omakohtaiset mielipiteitäni maahanmuutosta.  En ole ensin-
näkään rasisti. Jokainen ihminen on arvokas. Olkoon hän maa-
hanmuuttaja tai kantasuomalainen. Olkoot eettiset taustat tai 
vakaumus mikä tahansa!

Olen ollut vapaaehtoisena henkilönä vastaanottamassa 
eräässä vastaanottopisteessä 2015 kun tuli joukkomaahan-
muutto maahamme. Suurin osa oli miehiä, mutta oli myös 
perheitä ja naisia omien lastensa kanssa. Olen siis ollut maa-
hanmuuttajien kanssa tekemisissä. Suvussanikin on heitä! Joka 
toisin väittää, ei tiedä minusta ikävä kyllä mitään.

Mielipiteeni maahanmuuttajista kuitenkin on se, että joka 
ei sopeudu meidän Suomen lakiin, eikä suomalaisuuteen ja te-
kee rikoksia, toivoisin palautusta kotimaahansa, välittömästi.

Paljon on kyllä myös heitä maahanmuuttajia, jotka kun-
nioittavat ja sopeutuvat aikainsaatossa suomalaisuuteen, ja te-
kevät ahkerasti töitä. Kiitos heille!

Uskoisin, että jokaisen sydämessä on vastaavanlaisia ko-
kemuksiakin ja myös erilaisuus ehkä pelottaa. Kuitenkaan ku-
kaan ei varmasti tahdo pelkoa kaduilla kävelemiseen, pelkoa 
yksinään kulkea.

Tulee vain mieleen sekin asia, että kun vuonna 2015 tuli 
”muukalaiset” rajojen yli. Miksi alkoi välittömästi nk. beto-
niporsaiden laittoja kaupunkialueille? Niitähän ei ennen tätä 
”pakolaisvirtaa” ollut. Olenko väärässä? Oikaiskoon minua, 
joka tietää toisin olevan!

Halpatyövoimakin puhuttaa paljon. Siitäkin on oma mie-
lipiteeni. Totta kai sitä on, kun useat yritykset ovat varsinkin 
nyt ”heikolla hapella” ja Suomessa toistaiseksi on kohtalai-
sen hyvä elintaso. Ulkomaalta mm. Liettuasta ja Virosta tule-
vat mielellään pienellä palkalla Suomeen. Hyvä näin, että heil-
lekin löytyy työtä.

En siis ole rasisti, kuten moni väittää, mutta rikollisuutta en 
hyväksy maahanmuuttajissa enkä suomalaisissa! Kaikkia tuo-
mioita saisi korottaa, jotka ihmisiinkin kohdistuu!

Olen sotaveteraanin lapsi ja suuresti kunnioitan heitä! 
Tunnen myös Ruotsiin sotalapseksi joutuneita. Tiedän myös 
Ruotsiin töihin menevien historiaa. Heitäkin lähisuvussani on. 
Mielestäni ei voi verrata maahanmuuttajapakolaisryhmiä mei-
dän sodanaikaisiin asioihin. Meiltä lähti evakkoon äidit, lapset 
ja vanhukset.

Lopuksi sanon: Olkaamme ihmisiä toisillemme. Älkäämme 
lukeko rivienvälistä potaskaa.

Keskustellaan asiasta kun asiasta, kun-
nioitettavasti ja arvostaen!

Hyvää kevättä kaikille! Menkäämme le-
vollisin mielin, riitelemättä kesää kohden! 

-Yhdessä rakennamme parempaa tule-
vaa- Eikö vain?

Kaisu Heikkinen 
Kuntavaaliehdokas (PS)

Maahanmuuttoasiasta 
pohdintaa

Olen seuraillut eri kannanottoja kuntavaalien siirtämisestä 
vajaalla parilla kuukaudella. On aivan hirveäntuntoista mek-
kalaa, että nyt siirretään vaaleja, mutta ei liioin, minkä vuok-
si on päätetty siirtää vaalit kesäkuulle. No, se on yksinker-
taisesti sellainen maailman laajuinen johtaja, jota koronaksi 
kutsutaan. Elikkä kivulias ja tappavakin tauti, niin kuin tiede-
tään. Mielestäni vaalien siirtäminen oli perusteltua. 

Hallinnothan toimivat niin kauan entisillä luottamushen-
kilöillä niin kauan, kuin uudet valitaan ja alkavat toimia teh-
tävissään. Kuntavaalithan olivat kauan syksyllä, mutta nehän 
siirrettiin valoisempaan aikaan. Kuntavaaleissahan ei ole ky-
symys, että missä vuodenajassa olosuhteiden ja ihmisten 
turvallisuuden vuoksi voidaan toimittaa vaalit. Osa porva-
ripuolueista näyttää oikein hinkuvan, ei siirretä, koska meil-
lä on jumalaton kiire. Me Pudasjärven vasemmiston ehdok-
kaat jatkamme sellaista kuntapalveluiden järjestämistä, jossa 
mennään ihmisten terveys ja turvallisuus edellä. Se on va-
semmiston näkökulma ollut aina. Siis turvallinen ihmisten 
lapsuus, nuoruus, vanhuus jne. Olipa sitten palvelujen jär-
jestäjinä kuntayhtymä (tällä hetkellä Oulunkaari), tai tule-
vaisuudessa sote maakunta. Siis kunnassamme tulee olla 
hyväelämä kaikille, ei harvoille. Mutta sitä ei saada ilmaan 
huutamalla, vaan tarvitaan yhteistyötä ja toimintaa. 

Kaikesta huolimatta hyvää kevättalvea ja 
todetaan, kuin se entinen mummo, että jo-
kaisella on kyytinsä, kun uuninpäältä puto-
si. Ulkoillaan.

Erkki Honkanen 
kuntavaaliehdokas Vasemmistoliitto

Hyvä elämä 
kaikille 

OP Pudasjärven tuella 24 
paikallista 15-17-vuotiasta 
nuorta saa kesätyöpaikan 
paikallisissa yhdistyksissä 
tulevana kesänä. Kesäduu-
ni OP:n piikkiin -kampanjan 
kautta osuuspankit mahdol-
listavat yhteensä yli 1700 
nuoren kesätyön yleishyö-
dyllisissä yhdistyksissä ym-
päri Suomen vuonna 2021. 
Paikallisissa yhdistyksissä 
tarjolla olevat kesätyöpai-
kat julkaistaan OP Pudas-
järven sivuilla 17 maalis-
kuuta. Nuoria kannustetaan 
hakemaan Kesäduuni OP:n 

piikkiin -kampanjan kesä-
työpaikkoja suoraan yhdis-
tyksiltä 18. huhtikuuta men-
nessä.

Kesäduuni OP:n piikkiin 
-kampanjassa osuuspankit 
ympäri Suomen lahjoitta-
vat vuonna 2021 yhteensä 
yli 660 000 euroa yleishyö-
dyllisille yhdistyksille nuor-
ten työllistämiseksi. Kysees-
sä on kahdeksas kesä, kun 
osuuspankit tarjoavat nuo-
rille mahdollisuuden tutus-
tua työelämään. 

– Alueellamme on tarjol-
la kesätyöpaikkoja nuoril-

le yhteensä 9 yhdistyksessä. 
OP:n piikkiin -kampanjan 
kautta haluamme vahvistaa 
myös nuorten taloustaitoja, 
joita ensimmäinen palkka 
usein opettaa. Kampanjan 
avulla tarjoamme paikka-
kuntamme nuorille mah-
dollisuuden saada työko-
kemusta – monelle kesätyö 
on ensimmäinen. Samalla 
tuemme tärkeää yhdistys-
toimintaa, sanoo OP Pudas-
järven toimitusjohtaja Pert-
ti Purola.

Osuuspankkien lahjoi-
tuksen avulla yhdistykset 

palkkaavat 15-17-vuotiaita 
nuoria kesätöihin kahdek-
si viikoksi. Kesätöiden ha-
kuaika on 17.3.-18.4. Nuoret 
hakevat kampanjan kesä-
työpaikkoja suoraan yhdis-
tyksiltä ja yhdistys vastaa 
kaikista nuoren kesätyö-
hön kuuluvista työnantaja-
velvoitteista. Kun yhdistys 
palkkaa nuoren, OP maksaa 
yhdistykselle nuoren kah-
den viikon palkan. Tuki yh-
den nuoren työllistämiseksi 
on 400 euroa. 

Pudasjärvi-lehti

Valtakunnallisesti yli 1700 nuorelle kesäduuni OP:n 
piikkiin – Pudasjärvellä kesätyötä tarjolla 24 nuorelle

Syötteen kulttuuriyhdistyksen 
logo–kilpailun voittaja julkistettiin

Syötteen kulttuuriyhdistyk-
sen logokilpailun voittaja 
on selvillä. Kilpailuun osal-
listui toistakymmentä hen-
kilöä, joista osa useammalla 
työllä. Kilpailutyöt jaettiin 
ilman tekijätietoja raadille, 
joka äänesti suosikkejaan it-
senäisesti. Ylivoimaisesti 
eniten ääniä keräsi Annika 
Puolakanahon suunnittele-
ma mustavalkoinen lyijyky-
nätyö. Voittajatyöstä suun-

niteltiin Puolakanahon ja 
Syötteen Kulttuuriyhdistys 
ry:n kanssa myös värillinen 
versio. Suunnittelutoimis-
to Design Will muunsi graa-
fiset versiot digitaaliseen 
muotoon. 

Annika Puolakanaho on 
asunut lapsena Syötteel-
lä, josta hän on muuttanut 
sittemmin Ouluun. Anni-
ka kertoo logon sisällön ku-
vaavan Syötteen maisemia 

ja ufo-teemaan liittyen hän 
on lisännyt kuvaan myös 
lentävän lautasen. Annika 
Puolakanaho aloittaa opin-
not IT–tukihenkilöksi. Piir-
tämistä ja maalaamista hän 
on harrastanut koko ikän-
sä. Nykyään hän suunnitte-
lee ja tekee myös tatuointe-
ja ihmisille.

Pudasjärvi-lehti

Annika Puolakanaho vastaanottamassa syötteen Kulttuuriyhdistyksen paitaa, jossa hä-
nen suunnittelemansa logo on ensi kertaa julkisesti esillä. Paitaa luovuttamassa kaup-
piaat tarja ja Kalle tihinen. Paitaa voi ostaa syötekylän Kaupalta hintaan 20 euroa. Jo-
kaisesta paidasta kahdeksan euroa menee Kulttuuriyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

logot mustavalkea ja värillinen.

OP Pudasjärvi opettaa ysiluokkalaisille oman 
talouden hallintaa vuotuisella Taloustaitoviikolla

OP viettää jokavuotista Taloustaitoviikkoa 22.–26.3. yhtä aikaa 
maailmanlaajuisen Global Money Weekin kanssa. Osuuspankkien 
yhteisen Taloustaitoviikon tavoitteena on edistää nuorten talous-
taitoja konkreettisilla teoilla. OP Pudasjärven työntekijät opettavat 
viikon kunniaksi Pudasjärven Hirsikampuksen yhdeksäsluokkalai-
sille oman talouden hallintaa.

OP Pudasjärvi toteuttaa taloustaito-opetusta tänä vuonna ko-
ronatilanteesta johtuen etänä. Yhdeksäsluokkalaisille taloustaitoja 
opetetaan OP:n ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto 
(HYOL) yhdessä kehittämän OPxRahapuhetta -opetusmateriaalin 
avulla, joka taipuu myös virtuaalitoteutukseen. Taloustaitoviikon li-
säksi teemme opetusta ympäri vuoden.

Taloustaitoviikon opetustuokiot valmentavat ysiluokkalaisia 
myös valtakunnalliseen Taloustaitokilpailuun. Kilpailun järjestää 
HYOL ry, ja OP Ryhmä toimii sen pääyhteistyökumppanina. 

OP:n tuoreen kyselytutkimuksen mukaan jopa puolet 
16–24-vuotiaista seurasi rahankäyttöään viime vuonna aiempaa 
tarkemmin. Lisäksi noin kolmannes vastaajista kertoi lisänneensä 

säästämistä. Taloustaitojen edistämiselle on kuitenkin edelleen tar-
vetta. Tutkimuksen mukaan liki 40 prosenttia säästää säännöllises-
ti kuukausittain ja noin neljännes lähes joka kuukausi. Yli 60 pro-
senttia nuorista kertoi varautuvansa säästämisellä yllättäviä menoja 
varten, ja vain alle viisi prosenttia ei ollut säästänyt koskaan.

Suomalaisten taloustaitojen vahvistaminen on yksi OP Ryh-
män vastuullisuusohjelman painopisteistä. Osuuspankkien toteut-
tamien taloustaito-opetustuokioiden lisäksi OP Ryhmä vahvistaa 
lasten ja nuorten taloustaitoja valtakunnallisesti yhteistyökumppa-
neiden kanssa. OP Ryhmän pitkäaikaisia valtakunnallisia kumppa-
neita ovat mm. Talous ja nuoret TAT ry, Nuori Yrittäjyys ry ja HDL. 
Vuonna 2020 OP Ryhmän taloustaitotyö tavoitti yhteensä yli 50 
000 nuorta.

OP Pudasjärvi tiedotus 
Tiedot perustuvat tammikuussa verkkopaneelissa toteutettuun kyselytutki-
mukseen, johon vastasi 2 325 täysi-ikäistä suomalaista. Tutkimuksen toteut-
ti OP:n toimeksiannosta Taloustutkimus. 
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Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

KEVÄTKOKOUS
liEpEEn pappilaSSa 

SU 28.3.2021 KlO 16.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä sääntömuutos.

Tervetuloa!

Viime heinäkuussa sain Perussuomalaisten valtuustoryh-
män puheenjohtajana sähköpostia kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajalta. Viestissä pyydettiin kaikkia valtuustoryhmiä 
allekirjoituksellaan sitoutumaan tulevaan talouden tasapai-
nottamisohjelmaan. Tätä sopimusta ei Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä allekirjoittanut, koska siitä ei selvinnyt konkreet-
tisia ja euroissa mitattavia säästötoimia ja sopimusluonnos oli 
siten verrattavissa avoimeen valtakirjaan säästökohteista. Li-
säksi päätös sopimuksen allekirjoittamisesta olisi tullut tehdä 
alle vuorokaudessa.

Alkuperäiseksi neuvotteluryhmän kokoonpanoksi oli 
määritelty valtuuston- ja kaupunginhallituksen puheenjohta-
jisto sekä puolueiden ryhmäpuheenjohtajat. Myöhemmin syk-
syllä kokoonpanoa laajennettiin niin, että kaikki kaupungin-
hallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja 
nimettiin mukaan. Sopeuttamisryhmän tavoite oli, että talou-
den tasapainottamisohjelma voidaan hyväksyä valtuustossa 
yhtenä kokonaispakettina, johon kaikki valtuustoryhmät voi-
sivat sitoutua.

Syksyn ja alkutalven aikana oli monta kokousta, paljon käy-
tiin keskustelua ja mietittiin mistä tarvittavat säästöt saadaan. 
Välillä oltiin asioista samaa mieltä ja välillä ei, mutta silti yh-
teistyöhenki oli hyvä. Yhteinen tavoite oli saada 2,5 miljoonan 
säästöt vuosien 2021-2023 aikana. Tinkimätön työ tuotti tu-
losta, toimenpiteillä saavutettiin yli 3 miljoonan säästöohjel-
man kokonaisuus. Perussuomalaiset eivät hyväksyneet veron-
korotuksia ohjelmaan missään vaiheessa ja siitä äänestettiin 
myöhemmin joulukuun valtuuston kokouksessa. Vaihtoehtoi-
sia toimenpiteitä esitimme, mutta työryhmän käsittelyyn asti 
ne eivät päätyneet. Sopeuttamisohjelma on aiheuttanut kes-
kusteluja, ja niin sen kuuluu tehdäkin.

Sopeuttamisohjelma hyväksyttiin 10.12.2020 valtuuston 
kokouksessa, toki monessa kohtaa äänestettiin, mutta pake-
tin sisältö ei muuttunut alkuperäisestä. Nyt näyttää siltä, että 
sopeuttamispaketin osalta tehtiin osittain myös turhaa työtä. 
Tuorein esimerkki löytyy kaupunginhallituksen 9.3. kokouk-
sesta, jossa käsiteltiin Kurenalan leikkikenttien purku- ja kun-
nostussuunnitelmaa. Tekninen toimi on tehnyt kattavan sel-
vityksen alueen leikkikenttien sijoittelusta ja kunnosta, sekä 
laatinut sen pohjalta esityksen säästöjen aikaansaamiseksi. 
Valtuuston päätös leikkikenttien osalta oli 5 000 euron sääs-
tö. Kaupunginhallitus kumosi äänestyspäätöksellä (8-1) val-
tuuston joulukuun päätökseen perustuvan kaupunginjohtajan 
esityksen. Asiasta äänestettiin. Oletettavaa on, että kunton-
sa puolesta poistettavat/purettavat puistot tulevat tarvittavi-
en korjausten myötä myös vaatimaan rahaa, niin kääntyvätkö 
säästöt kasvaviksi kuluiksi? Mistä tämä raha on pois? Jostain-
han se täytyy ottaa, kun emme vieläkään omista sitä pohja-
tonta rahakaivoa.

Joten ollaanko nyt tilanteessa, että sieltä sopeuttamispake-
tista tuodaan valtapuolueen taholta asia kerrallaan kaupungin-
hallitukselle asioita ja hallitus näin pikkuhiljaa kumoaa valtuus-
ton tekemät päätökset? Ottaen huomioon, että valtuusto on 
se ylin päättävä elin. Arvaatko, mikä puolue seisoi valtuuston 
päätöksen takana? Itseäni tässä jäi mietityt-
tämään, että miksi meillä tehdään mitään 
sopeuttamispakettia, jos ei ole tarkoitus 
sopeuttaa?

Paula Soronen
Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kaikenlaisia mietteitä

vuosikokous     
ke 24.3.2021 klo 10-12. Kokous järjestetään 

teams- etäkokouksena.
 Ilmoittautuminen etukäteen sähköpostilla 

osoitteeseen eerohy@hotmail.com
Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin vastauksena 

linkki kokoukseen liittymiseksi.

mtK Pudasjärven 

Lukijan kynästä

Tämän ihanan jutun oli joku kekseliäs, taitava ihminen tuonut 
kesällä Rönnin -rantaan. Päässä oli hiukset ja lippalakki. Jou-
lua ennen veimme hänelle pipon ja kaulaliinan. Tämä on ollut 
ihastuksen kohde ja iloinen puheenaihe. Nyt joku oli onneksi 
hoksannu tuuva hänelle myös maskin. Kiitos siitä, toivottavas-
ti se ohjaa sitä isäntää/emäntää, jonka koira siihen jalkaansa 
nostaa, kiristämään talutushihnaa sillä kohdin. Kiitos. 

Nimim. Pienet arjen piristykset.

Pieni arjen piristys

pudasjärven 
kunto ry:n

vuosikokous
la 27.3.2021 klo 13.30 

leena Rantalalla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 13.

Tervetuloa!
Johtokunta

pintamon kyläseura ry:n
sääntöMääräinen 

vuosikokous 
la 3.4.2021, klo 12 alkaen 

Pintamon Kylätalolla, Pintamontie 321.
Esillä sääntömääräiset asiat, tonttikauppa, uudet investointi 

suunnitelmat. Kokous järjestetään ulkotapahtumana. 
Kyläseura tarjoaa makkaraa sekä munkki kahvit.

Tervetuloa!

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

spr:n pudasjärven osaston 
kevätkokous 
su 28.3.2021 klo 18.00. 

Esilllä sääntöjen määräämät asiat. Koronarajoitusten vuoksi 
kokous pidetään etäkokouksena ja vaatii ennakkoilmoittautumisen 

25.3.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen 
e.erkkila@hotmail.com tai puh. 040 508 6259 Esa Erkkilä. 

Etäkokous luodaan teams-yhteyden kautta. 
Hallitus kokoontuu klo 17.00 Teams etäyhteyden kautta.

hallitus

Oulunkaaren lähettämän 
koronarokotustiedotteen 
mukaan Oulunkaari siirtyy 
noudattamaan THL:n uu-
sinta, viime viikolla julkais-
tua ohjeistusta rokotusjär-
jestyksestä. Jos olet jo saanut 
koronarokoteajan, se on voi-
massa normaalisti.

THL:n uuden ohjeistuk-
sen mukaan Astra Zenecan 
rokotetta voidaan antaa ai-
emmasta poiketen myös yli 
70-vuotiaille. Oulunkaarel-
lakin ehdittiin jo aloittaa alle 
70-vuotiaiden riskiryhmä-
läisten rokotukset Astra Ze-
necalla, mutta ne keskeyte-
tään siksi ajaksi, että kaikki 
yli 70-vuotiaat ovat saaneet 
rokotteen. Näillä näkymin 
alle 70-vuotiaiden riskiryh-
mäläisten rokotukset jat-
kuvat jälleen huhtikuus-
sa. Jatkossa kaikkia kolmea 
Suomessa hyväksyttyä ro-
kotetta voidaan antaa yli 
70-vuotiaille, mikä nopeut-
taa ikäihmisten rokotetah-
tia. Yli 70-vuotiaiden osal-
ta sairaudet eivät vaikuta 
rokotusjärjestykseen, vaan 
vuoro määräytyy pelkäs-
tään iän mukaan.

Tällä hetkellä yli 80-vuo-
tiaiden ja heidän kanssaan 
asuvien omaishoitajien ro-
kotukset ovat Oulunkaa-
rella loppusuoralla. Kaik-
kia ryhmään kuuluvia ei 
ole kuitenkaan tavoitet-
tu useista yrityksistä huo-
limatta, joten Oulunkaaren 
henkilökunta jatkaa heidän 
tavoittamistaan. Kaikki yli 
80-vuotiaat rokotteen halua-
vat saavat rokoteajan heti 
kun he soittavat koronaro-
kotusnumeroon tai heidät 
tavoitetaan muuten. Myös 
lähiomainen voi varata ajan 
ikäihmisen puolesta. Tois-

taiseksi muut rokotusryh-
mät eivät voi itse varata ai-
koja.

75-79-vuotiaiden 
rokotukset jatkuvat
Pudasjärvellä 75-79-vuoti-
aiden ja heidän omaishoita-
jiensa rokotukset jatkuvat. 
Tällä hetkellä henkilökun-
ta soittaa ja tarjoaa aikaa, 
joten kuntalaisten tarvit-
see toistaiseksi vain odot-
taa. Heidän jälkeensä, näillä 
näkymin maaliskuun lopul-
ta lähtien, vuorossa ovat 
70-74-vuotiaat ja heidän 
omaishoitajansa. Rokotus-
vuorossa olevien kannattaa 
vastata myös itselle tunte-
mattomiin numeroihin. Jos 
kuntalainen ei vastaa en-
simmäisellä kerralla, henki-
lökunta yrittää tavoittaa uu-
destaan.

Koronaan liittyvää työ-
tä tekevät työntekijät sekä 
ikäihmisten asumisyksiköi-
den asukkaat ja henkilö-
kunta ovat saaneet ensim-
mäisen rokotteen ja osa jo 
vahvistusrokotteenkin.

Seuraamme tiiviisti, 
muuttuvatko kuntalaisten 
rokottamiskuljetukset jat-
kossa Kela-korvattaviksi. 
Virallista valtakunnallista 
päätöstä Kela-korvauksista 
ei toistaiseksi ole, joten tois-
taiseksi henkilökuntamme 
ei voi kirjoittaa taksi-lappu-
ja. Rokotuksia järjestetään 
osassa kuntia myös iltaisin 
tai lauantaisin, jolloin omai-
silla on paremmat mahdol-
lisuudet huolehtia kuljetuk-
sista.

Kotona rokottaminen ei 
valitettavasti ole mahdollis-
ta, sillä rokotteet ovat hyvin 
vaativia kuljettaa ja säilyt-
tää. Lisäksi koronarokotteis-

sa kuten muissakin rokot-
teissa on aina anafylaktisen 
shokin vaara, minkä vuok-
si on tärkeää, että rokote-
paikalla on riittävästi hen-
kilökuntaa ja asianmukaiset 
välineet mahdollisen shokin 
tai muiden jälkioireiden va-
ralta.

Rokotuksiin tultu 
mielellään
Viimeisen viikon aika-
na Oulunkaarella annettiin 
noin 600 rokotusta. Ensim-
mäisen rokotteen on saanut 
tällä hetkellä noin 3700 hen-
kilöä, ja toisenkin rokotteen 
saaneita on noin 430 henki-
löä. Alueen kokonaisväkilu-
ku on noin 26 200, kun mu-
kaan lasketaan myös alle 
16-vuotiaat. Tällä hetkellä 
Suomessa ei ole tehty pää-
töstä alle 16-vuotiaiden ro-
kottamista. Rokotusmää-
rien tiedot päivittyvät parin 
päivän viiveellä. Rokottei-
ta annetaan koko ajan sitä 
mukaa, kun niitä Oulunkaa-
relle saadaan.

Jos epäilee sairastavan-
sa koronaa, tulee soittaa 
oman terveysaseman ajan-
varausnumeroon. Rokotus-
kysymyksissä sen sijaan tu-
lee soittaa kuntakohtaiseen 
koronarokotusnumeroon. 
Ajantasaista tietoa rokotus-
ten etenemisestä saa muun 
muassa Oulunkaaren netti-
sivuilta, Facebook-tililtä ja 
paikallismedioista.

Rokotusajan saaneet ovat 
olleet Oulunkaarella tyy-
tyväisiä, ja rokotuksiin on 
tultu mielellään. Pistämi-
sen jälkeen kuntalaisilla on 
ilmennyt jonkin verran ta-
vanomaisia rokotusten jäl-
kioireita, kuten paikallista 
kipua, nivelkipuja ja lyhy-

taikaista lämmönnousua.
Lääkealan turvallisuus- 

ja kehittämiskeskus Fimea 
on saanut muutamia ilmoi-
tuksia epäilyistä, että Astra 
Zenecan koronarokotteen 
jälkeen olisi aiheutunut ve-
ritulppa. Kuolemantapauk-
sia Suomessa ei kuitenkaan 
ole todettu. Toistaiseksi 
Suomessa ei ole osoitettu, 
että mahdolliset veritulpat 
olisivat johtuneet nimen-
omaan rokotteesta. Sekä Fi-
mea, THL että Euroopan 
lääkevirasto EMA selvittä-
vät asiaa, terveyspalvelu-
johtaja Liisa Cajan-Suokas 
toteaa.

Vs. perhekeskuskoordi-
naattori Kirsi Kähkönen jat-
kaa rokotuksiin liittyvän 
lisähenkilökunnan rekry-
tointia kevään ja kesän ro-
kotuksia varten. Työnteki-
jöitä tarvitaan tuolloin sekä 
puhelinpalveluun, ajanva-
raustyöhön että itse roko-
tustapahtumiin.

Rokotusnumero ja 
soittoaika
Rokotusnumeroista voi ky-
syä lisätietoja koronaroko-
tuksiin liittyen. Myös saa-
mansa ajan voi muuttaa tai 
perua. Tällä hetkellä ajan-
varauksia voivat tehdä soit-
tamalla vain yli 80-vuotiaat 
ja heidän omaishoitajansa, 
muille ryhmille henkilökun-
ta toistaiseksi soittaa kotiin 
ja tarjoaa aikaa. Pudasjär-
vellä rokotusnumero on 08 
5875 5012 palvelee ma-pe 
kello 8-9. Rokotuspaikkana 
on Pudasjärven terveysase-
ma/neuvola, Juhontie 8. 

Oulunkaari tiedotus 

Oulunkaaren uusin koronarokotustiedote

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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Koskitraktori Oy • Logo: IKH Työkalut ja Varaosat • Lehti: Pudasjärvilehti • Ilmestyy: TO 18.3.2021 • Koko: 1/2-sivua, 254 x 180 mm • Aineisto: TI 16.3.2021 • Osoite: ilmoitukset@vkkmedia.fi

TERVETULOA AIDOSTI ASIANTUNTEVAN PALVELUN LIIKKEESEEN!

Työkaluvaunu työkaluilla
•  sis. mm. hylsy- ja kärkisarjoja, kiintolenkkiavain- 

sarja, hankoavainsarja, silmukka-avainsarja,  
piippuavainsarja, elektroniikkameisseli,  
kuusiokoloavainsarja, ruuvimeisselisarjoja,  
lyöntituurna-/talttasarja, vasarasarja,  
pihtisarja, tyhjä kotelo ruuveille ym.

IKH1500 1290,-
Rasvaprässi akulla
•  400 g patruunoille,  

irtorasvalle 450 g,  
että täyttöpumpulle

•  työpaine max. 480 bar
•  sis. akut 2 kpl 18 V 1,3 Ah  

Ni-Mh, latauslaite,  
joustava korkeapaine- 
kumiletku (760 mm), jossa  
nelileukainen hydrauliliitin  
ja kantosalkku

MEG36150 189,-

Automaattinen  
hitsausmaski
•  sävyt 10-11

HM001 2990

Automig 400 V
273MPS-4TF
•  400 V / 10 A
•  lanka Ø 0,6-0,8 mm
•  hitsausvirta-alue 20-250 A

+
MIG hitsauslanka 15 kg
•  0,8 mm

+

Automaattinen  
hitsausmaski

+

 
Ryval
Paineensäätömittari
MISON18-1

+

Pistotulppa voimavirta

Puikkohitsausinvertteri 230 V
ARC 160 PFC
•  puikkohitsaukseen ja TIG-hitsaukseen
•  PFC-toiminnolla
•  sulake 16 A
•  hitsauspuikot  

Ø 1,6 - 4,0 mm

SLW001

299,-

MIGA001

1390,-
Pakettihintaan!

Takuu  

2 vuotta

255 osaa

Täydellinen  

hitsauspaketti!

Uusi myymälä AVATTU!

Ringin kevätkampanja kiinnittää huomion 
pakkauskierrätyksen yhteispeliin ja toimiviin pelisääntöihin

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy kampanjoi 
tuottajavastuun ideaa tutuksi kuluttajille: Pakkausten 
kierrätys on yhteispeliä. Huolehditaan yhdessä siitä, 
että pakkaus kiertää. Pudasjärvellä on kolme Rinki-
ekopistettä ja sijaitsevat K-supermarket Sähkötie 1, 
S-market Kauppatie 8 ja Tokmanni Pietarilantie 46.

K-supermarket Pudasjärvi ekopisteellä on keräyssäiliöt kartonki-, lasi- ja muovipakkauk-
sille, metallille sekä paperille. Piste sijaitsee nykyään piha-alueen laidassa valtatie 20-lä-
hellä mainostolpan juuressa.

Suomessa myytävien tuot-
teiden pakkausten kierrätyk-
sestä huolehtivat ja sen myös 
suurimmaksi osin rahoitta-
vat tuotteita pakkaavat ja 
pakattuja tuotteita maahan-
tuovat yritykset. Kiertoon 
päätyvien pakkausten mate-
riaalit hyödynnetään uusien 
tuotteiden ja pakkausten val-
mistuksessa.

Kuluttajien tehtävänä on 
puolestaan palauttaa tyh-
jät pakkaukset puhtaina ke-
räykseen, joko oman talo-
yhtiön keräysastioihin tai 
lähimpään Rinki-ekopistee-
seen. Kun kaikki hoitavat 
osansa, pakkauksiin käytetyt 
materiaalit saadaan takaisin 
kiertoon ja pakkausten ym-
päristökuormitus pienenee.

– Kampanjassa haluam-
me tuoda tuottajavastuun 
idean kuluttajille tutuksi sel-
keällä tavalla. Tavoitteena on 
herättää oivalluksia siitä, että 
kaikkia tarvitaan pakkausten 
kierrätyksessä: sekä järjestel-
män rahoittavia tuottajavas-

tuullisia yrityksiä että ku-
luttajia, joiden tehtävänä on 
palauttaa tyhjät pakkaukset 
puhtaina keräykseen, kertoo 
RINKI Oy:n toimitusjohtaja 
Juha-Heikki Tanskanen.

Lajittelu ja kierrätys 
ovat luonteva osa 
arkea
Pakkauksen tärkein tehtävä 
on suojata tuotetta mahdolli-
simman hyvin kuljetuksessa, 
kaupassa ja aina kotiin asti. 
Hyvä pakkaaminen sääs-
tää ympäristöä, kun tuottei-
den säilyvyys paranee ja hä-
vikki vähenee. Pakkausten 
osuus esimerkiksi elintarvik-
keiden tuotannon ympäris-
tövaikutuksista onkin vähäi-
nen. Kun pakkaus on tehnyt 
tehtävänsä, se kannattaa vie-
lä lajitella takaisin kiertoon.

Suomessa yli 70 pro-
senttia kaikesta pakkaus-
jätteestä kierrätetään, joten 
pääosa suomalaisista on sel-
västi ottanut lajittelun osak-

si arkeaan. Kuluttajien va-
paassa käytössä on yli 1800 
Rinki-ekopistettä ja lisäksi 
useimmilla kerros- ja rivita-
loilla on omat lajitteluastiat 
pakkausjätteille. Rinki-eko-
pisteet on pyritty sijoitta-
maan sinne, missä kulut-
tajat muutoinkin liikkuvat, 
esimerkiksi kauppojen lä-
heisyyteen. Kun lajittelu ja 
pakkausten tuominen kerä-
ykseen solahtavat arjen luon-
taisiin hetkiin, pakkauskier-
rätyksen toteuttaminen on 
helppoa ja mutkatonta.

Ekopisteiden siisteys 
kaikkien vastuulla
Huolellisesti lajitelluista 
pakkauksista saadaan hy-
vää materiaalia teollisuu-
den käyttöön, jolloin käy-
tetyt pakkaukset saavat 
uuden elämän uusina tuot-
teina tai pakkauksina: kar-
tongista tehdään muun 
muassa laminaattipaperei-
ta ja kartonkihylsyjä, lasista 
uusia lasipakkauksia, lähes 
ikuisesti kiertävästä metal-
lista esimerkiksi polkupyö-
rän runkoja ja lapioita sekä 
muovista muun muassa sii-
vousvälineitä ja kukkaruuk-
kuja.

Keräykseen tuotavien 
pakkausten puhtaus ja la-

jitteluohjeiden noudatta-
minen ovat tärkeitä asioita: 
huonolaatuista kierrätysma-
teriaalia ei voida hyödyntää 
yhtä tehokkaasti kuin oikein 
lajiteltua materiaalia.

Puhtaus liittyy olennai-
sesti myös ekopisteiden siis-
teyteen. Epäsiistit ekopisteet 
hankaloittavat kierrätystä 
niin kuluttajien kuin yrityk-
sienkin näkökulmasta:

– Jotta asiointi Rinki-eko-
pisteillä olisi sujuvaa, on 

keskeistä, että ekopisteisiin 
palautetaan vain niihin kuu-
luvaa kotitalouksien pakka-
usjätettä. Ekopisteisiin ei saa 
viedä sinne kuulumatonta 
jätettä eikä jättää mitään lo-
jumaan keräysastioiden ul-
kopuolelle. Ekopisteiden 
siisteys onkin meidän kaik-
kien käyttäjien vastuulla. 
Jos esimerkiksi keräysas-
tiat ovat täynnä, ekopiste on 
sotkuinen tai puristin epä-
kunnossa, kuluttaja-asiakas-

palvelumme auttaa asias-
sa mielellään. Yhteystiedot 
löytyvät kätevästi keräys-
säiliöiden kyljestä sekä Rin-
gin verkkosivuilta rinkiin.fi, 
Tanskanen summaa.

Ringin viestintäkampan-
ja käynnistyy kansainväli-
senä kierrätyspäivänä 18.3. 
Kampanjan teemoihin voi 
tutustua Ringin verkkosi-
vuilla osoitteessa 

Rinki tiedotus 
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Ensimmäiset pari kuukautta 
valtakunnallista Harrasta-
misen Suomen malli - pilot-
tihanketta ovat takanapäin 
ja mielenkiintoisia harrastei-
ta lapsille ja nuorille on saa-
tu järjestettyä. Tässä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön 
hankkeessa on mukana yli 
100 kuntaa, yli 1000 koulua 
ja yli 200 000 lasta ja nuor-
ta. Harrastamisen Pudas-
järven malli on suunniteltu 
meille soveltuvaksi mallik-
si. Hankkeessa on mukana 
Hirsikampuksen ja Lakarin 
koulun 1-9 luokkien sekä li-
säopetuksen oppilaat. Han-
ke käynnistettiin tämän 
vuoden alussa.

Miksi tällainen hanke 
koettiin Suomessa niin tär-
keäksi, että siihen on va-
rattu pysyvästi rahaa 14,5 
miljoonaa euroa vuosit-
tain? Hankkeen selkeä ta-
voite on parantaa lasten ja 
nuorten hyvinvointia. Jo-
kaiselle lapselle ja nuorel-
le saadaan mahdollisuus 
mielekkääseen, maksutto-
maan harrastukseen helpos-
ti, koulupäivän yhteyteen. 
Harrastustoiminta koulu-
päivän yhteydessä mahdol-
listaa yhdenvertaisen har-
rastamisen mahdollisuuden 
ja kenties antaa perheille 
enemmän yhteistä aikaa, jos 
yksikin harrastus olisi kou-
lupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Pudasjär-
ven mallin mukaisia kerho-
ja on sekä Hirsikampuksella 
että Lakarin koululla. Koro-
nan tuomista rajoituksista 
johtuen koulupäivän aika-
na oleviin kerhoihin voivat 
osallistua vain tietyn luok-
katason oppilaat ja ohjaaji-
na toimivat koulun opettajat 
ja koulunkäynnin ohjaajat. 
Koulupäivän jälkeen ole-
viin kerhoihin voivat osal-
listua myös eri luokkien op-
pilaat ja ohjaajina voi olla 
koulun ulkopuolisia ohjaa-
jia. Kerhotoimintaa ovat jär-
jestämässä myös kaupungin 
liikuntatoimen liikunnan-
ohjaajat, Puikkarin uinnin 
opettajat, lukion opiskelijat 
sekä yhdistyksistä 4H ja Pu-
dasjärven urheilijat. 

Kehitettävää vielä 
löytyy
Harrastamisen Pudasjär-
ven mallin kehittäminen on 
vasta aluillaan, kehitettä-
vää on vielä paljon. Yhtenä 
isona kehittämisen kohtee-
na on kuljetuksessa olevien 
oppilaiden saaminen ker-
hotoimintaan mukaan. Tä-
hän on tulossa pientä helpo-
tusta ensi syksystä lähtein. 
Entä miten saamme kerho-
toimintaan mukaan erityi-
sen tai tehostetun tuen op-
pilaat tai sellaiset lapset ja 
nuoret, joilla ei ole vielä yh-
tään harrastusta? Yhteiset 
harrastukset luovat onnistu-
misen elämyksiä ja tukevat 
kaverisuhteita. Kerho-oh-

Harrastamisen pudasjärven malli
- missä mennään?

liikunnan riemua. liikunnanohjaaja Janika Körkkö ohjaa temppukerhoa (1-9lk) ja Par-
kouria (3-7lk).

Uintikerho Puikkarissa. Kerhossa harjoiteltiin mm. pelastusta lautalle. ohjaajana Jenni 
ylilehto.

jaajia tarvitaan edelleen to-
teuttamaan lasten ja nuor-
ten toiveita. Kumppaneiksi 
toivomme seuroja, järjestöjä, 
yrityksiä ja toimijoita liikun-
nan, kulttuurin tai muun 
lapsille ja nuorille suunna-
tun toiminnan taholta.

Sivukylien koulut  
mukaan ensi syksynä
Hankkeen 2. vaihe alkaa jo 
ensi syksynä. Tällöin mu-
kaan tulevat myös sivu-
kylien koulut. Kipinän, 
Sarakylän, Syötteen ja Hir-
vaskosken koulujen oppi-
laat pääsevät toteuttamaan 
omia harrasteita ensi syk-

systä lähtein. Harrasteisiin 
liittyvä koululaiskysely oli 
avoinna hiihtoloman lop-
puun saakka. 

Hankkeen 3.vaihe siintää 
tulevaisuudessa. Harras-
tamisen Pudasjärven mal-
li pyritään vakiinnuttamaan 
kiinteäksi osaksi lasten kou-
lupäivää kaikilla Pudasjär-
ven kouluilla.

Aivan uudesta kerhotoi-
minnan mallista tässä ei ole 
kyse. Edelleenkin kerhoa-
vustusta myönnetään lasten 
ja nuorten harrastustoimin-
nan järjestämiseen. Ker-
hoavustuksena saaduilla 
varoilla kerhotoimintaa jär-
jestetään sivukylien kouluil-

la sekä futsalia, lentopalloa 
sekä tanssikurssia Tuomas 
Sammelvuo-salilla. Aika 
näyttää, miten kerhotoimin-
ta kehittyy jatkossa. Tulee-
ko käyttöön vain Harrasta-
misen Pudasjärven malli vai 
jotain sen lisäksi.

Uusia kerhoja tulee vie-
lä kevään aikana. Kerhoista 
tiedotetaan wilmassa. Mei-
dät löytää myös instagra-
mista pudasjarven harraste-
kerhot

Aurinkoista kevättä! 
Kerhoasioissa tavataan!

Anne Väyrynen

Oamkiin yli 1 700 
aloituspaikkaa, 

tarjolla uusi 
taloushallinnon 
YAMK-koulutus

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkoi keskiviikko-
na 17.3. Kevään toisessa yhteishaussa on mukana suomen- 
ja ruotsinkielinen koulutus. Oulun ammattikorkeakoulus-
sa (Oamk) on haettavana 1 713 aloituspaikkaa, joista 1 418 
on ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen 
ja 295 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan 
koulutukseen.

Aloituspaikkoja on tarjolla kuudella alalla: informaatio-
teknologia, kulttuuri, liiketalous, luonnonvara-ala, sosiaali- 
ja terveysala sekä tekniikka. Hakuaika päättyy keskiviikko-
na 31.3.

Tutkinnoissa todistusvalinta  
merkittävin valintatapa
Kulttuurialaa lukuun ottamatta todistusvalinta on merkit-
tävien valintatapa. Todistusvalinnan osuus on 60 prosent-
tia. Todistusvalinnassa huomioidaan ylioppilastutkinnon tai 
1.8.2015 jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 
hakijat.

Hakijat, jotka eivät tule hyväksytyksi todistusvalinnassa, 
voivat tulla hyväksytyksi valintakoevalinnan kautta. Kulttuu-
rialaa lukuun ottamatta käytössä on usean eri alan yhteinen 
valtakunnallinen AMK-valintakoe. Tämän hetken suunnitel-
mien mukaan AMK-valintakoe järjestetään paikan päällä am-
mattikorkeakouluissa. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja käy-
tössä on varautumissuunnitelma, jos pandemiatilanne vaatii 
kokeen muuttamisen etäkokeeksi. Kulttuurialalla on omat 
valintakokeet, jotka on päätetty toteuttaa etäjärjestelyin.

Uusi YAMK-koulutus
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä 
mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman 
kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkea-
koulututkinto.

Kevään toisessa yhteishaussa on mukana uusi ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus: tradenomi 
(ylempi AMK), taloushallinnon kehittäminen. Tutkinto-ohjel-
ma on suunniteltu taloushallinnon ammattilaisille, jotka ha-
luavat lisävalmiuksia taloushallintoalan vaativissa asiantunti-
jatehtävissä tai johtotehtävissä toimimiseen.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa kou-
lutusta on tarjolla kaikilla kuudella alalla. YAMK-tutkintojen 
laajuus on 60–90 opintopistettä ja tutkinnosta riippuen kes-
to 1–2,5 vuotta. Tutkinnon voi opiskella työn ohessa, sillä 
koulutukset toteutetaan pääosin verkossa.

Oamk Highway -opinnot suorittaneille
Oamk Highway on syksyllä 2020 alkanut uusi yhteistyömal-
li toisen asteen oppilaitosten kanssa. Toisen asteen opiskelija 
voi suorittaa 15 opintopistettä Oamkin määrittelemiä opin-
toja jo toisen asteen opintojen aikana. Opintokokonaisuu-
den sekä toisen asteen koulutuksen suorittaneille luvataan 
opiskelupaikka määritellyistä tutkinto-ohjelmista.

Ensimmäiset Oamk Highway -opintokokonaisuuden suo-
rittaneet voivat hakea opiskelupaikkaa tänä keväänä eril-
lishaussa, joka järjestetään samanaikaisesti kevään toisen 
yhteishaun kanssa 17.–31.3. Opintokokonaisuuden suoritta-
neiden ei tarvitse osallistua yhteishakuun eikä valintakokee-
seen, vaan heidän valintansa tehdään suoritetun opintoko-
konaisuuden ja toisen asteen koulutuksen perusteella.

Opiskelijat tyytyväisiä
Oamk kerää opiskelijoiden palautetta säännöllisesti esimer-
kiksi vuosittain järjestettävällä opiskelijakyselyllä. Tämän 
vuoden tammi–helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastat-
tiin ennätyksellisen paljon. Opiskelijakyselyn mukaan opiske-
lijat ovat pääasiassa tyytyväisiä opintoihinsa Oamkissa.

Taloustutkimus selvitti viime vuoden syys–lokakuus-
sa, millaisena Oamkin ensimmäisen vuoden opiskelija ovat 
kokeneet rekrytointimarkkinoinnin. Oamkista kertova ma-
teriaali antoi useimmin kuvan luotettavasta, nykyaikaisesta, 
kiinnostavasta ja yhdenvertaisesta ammattikorkeakoulusta. 
Keskeisempiä syitä hakea Oamkiin opiskelemaan olivat kiin-
nostava koulutusala, Oulun houkuttelevuus kaupunkina sekä 
Oamkin tuttuus korkeakouluna. Tutkimuksessa selvitettiin 
myös suositteluhalukkuutta mittaava NPS-indeksi, jonka tu-
los on erinomainen 49.

OAMK tiedotus 


