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PUDASJÄRVI -lehti

Kuntalaiskysely 
kaupunkistrategiasta

 s.  7

Puhoskylän Lähikauppa
M-ketjun väreihin 

huhtikuun alusta s. 9

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

Nro 13 •  TO 1.4.2021

Hyvää ja Maukasta Pääsiäistä!

PUDASJÄRVI-lehti

Ilmoitusaineisto to 8.4. lehteen 
tiistaina klo 14 mennessä 

lehden toimitukseen.

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

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819

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

Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.

Pudasjärven 
Optiikan 

hurja kevään 
aloitus-

kampanja!

Tarjous voimassa kun ostat kehykset ja linssit normaali 
hinnalla. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Huom!  Aukiolot pääsiäisviikolla ma-ke klo 10-17, to 1.4. - ma 5.4. liike kiinni.

Silmälasien ostajalle 
toiSet laSit tai 

polaroidut aurinko-
laSit kaupanpäälle!

Kevään uudet 

aurinkolasimallit 

saapuneet mm. 

Bolle, Julbo yms.

Varaa aika

Aurinkoista 

pääsiäistä!

M 100% Y 100%
PMS 185

K 100%

M-Puhoskylän lähikauppa
Tuttu 

kauppias,
uusi ilme!

Hyvää pääsiäistä! Toivottaa M-Puh� kylän lähikaupan väki

Toimintamme jatkuu M-ketjun 
väreissä, tervetuloa 

palvelevaan lähikauppaasi!

Puhoksentie 4
93390 Puhoskylä
P. 040 132 6499

ATRIA
HIILLOS 
GRILLI-
MAKKARA
• perinteinen ja 
  juusto
• 400 g (4,98 kg)

INGMAN
JÄÄTELÖT 1L
•ei laktoositon

INGMAN
LAKTOOSITTOMAT 
JÄÄTELÖT 1L

PAULIG
JUHLA MOKKA 
KAHVI
• 400–500 g (7,98–9,98 kg)

FORSSAN
ITALIAN-, 
PUNAJUURI-
JA PERUNA-
SALAATTI
• 400 g (4,98 kg)

VAASAN
PÄÄSIÄISLIMPPU
• 500 g (3,98 kg)

SNELLMAN
KUNNON 
KARJALAN-
PAISTI
• 500 g (11,98 kg)

VALIO
PEHMEÄ 
MAITORAHKA
• 250 g (3,16 kg)

VALIO
HERKKURAHKA, HERKKU-
VANUKAS TAI HERKKUMOUSSE
• 100–150 g (6,67–10,00 kg)

2,49PKT

3,99PKT

1,99 PKT

1,99 KPL

5,99PKT

0,79PRK1€ KPL

1,99PKT

Pääsiäisenä 
palvelemme:

2,99PKT

TO 1.4. KLO 8.30–17.00
PE 2.4. KLO 10.00–12.00
LA 3.4. KLO 8.30–14.00

SU 4.4. KLO 10.00–12.00
MA 5.4. KLO 10.00–12.00

Tarjoukset 
voimassa 1.-6.4.

Kiirastorstaina 1.4. klo 9-18
Pitkäperjantaina 2.4. suljettu
Lauantaina 3.4. klo 9-14
Pääsiäispäivinä 4.-5.4. suljettu

Hyvää pääsiäistä!
PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi. Puh. (08) 821 185

PALVELEMME

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

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

Tarjoukset voimassa 10.4.2021 saakka.

1-.

Akkuimuri mAkitA 
DCL180ZB 18V runko

AkkukonesArjA mAkitA DLX3147tX1

595-.

3995

Pääsiäisen pyhät suljettu, la avoinna 9-14
Hyvää Pääsiäistä!

Akkukäyttöinen imuri 18 V:n jännit-
teellä. Hiljaiseen ja nopeaan roskien 
ja pölyn imurointiin esimerkiksi 
lattialta, portaista, työkohteesta 
ja autosta. Erinomainen imuteho. 
Runkoversio ilman akkua ja laturia.

Kattava ammattilaisen 18 voltin 
akkukonesarja. Porakone 
DDF485, monitoimikone DTM51 ja 
pyörösaha DHS680. Akut 2 x 5,0 
Ah, latauslaite ja laukku.
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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

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi ainakin 25.4. saakka 

pääosin YouTuben välityksellä. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Rakas veljemme, setämme, ystävämme

Eino Aukusti
HiltulA
s. 7.7.1935 Pudasjärvi
k. 2.3.2021 Pudasjärvi

Hetkenä aamun hiljaisen
tuli luoksesi rauha ikuinen.
Ovat kätesi ahkerat rauenneet
ja päättyneet arkiset askareet.
On hiljaisuus ja suru sanaton
mut’ tiedämme, sun hyvä olla on.
Kuvasi kultaisen
suljemme kätköihin sydämen.

Rakkaudella muistaen ja 
kaikesta kiittäen
Maija-Liisa
      Pekka
Erkki
Toivo ja Marja-Liisa
      Markku ja Erja
      Mikko ja Aleksandra perheineen 
      Matti ja Mari perheineen
      Eeva-Liisa ja Olli perheineen

Siunattu 20.3.2021 läheisten läsnäollessa. 
lämmin kiitos osanotosta ja muistamisesta. 

Kiitoksemme teille sairaalaan Einoa hoitaneille.

On sanottu, että ihmisen elämää määrittää 
kaksi asiaa: syntymä ja kuolema. Siinä välissä 
eletään elämä, joka on kaikilla omanlaisensa. 
Kuitenkin väistämättä tulee se hetki, kun ih-
minen seisoo jonkun itselleen rakkaan hau-
dan äärellä. Kaikki mahdollinen on tehty ja 
sanottu, jäljellä ovat vain hyvästit. Tilantees-
ta riippuen jäähyväiset voivat olla täynnä kii-
tollisuutta, tai sitten katkeraa surua. Joskus 
näitä molempia. Useimmiten menetysten 
kohdatessa vallitsevana tunnetilana on syvä 
suru, joka tarvitsee tilaa. Kuolemassa on lo-
pullisuuden tuntu. 

Jeesuksen opetuslapset olivat viettäneet 
mestarinsa seurassa paljon aikaa. He olivat 
seuranneet Jeesus Nasaretilaista tilanteesta 
toiseen ja todistaneet ihmeellisiä asioita. He 
olivat palvelleet ja rakastaneet tuota mies-
tä, joka näytti pystyvän mihin vain. Sitten 

yhtäkkiä tuli totaalinen pysähtyminen: Jee-
sus kuoli ristillä kuin rikollinen. Mooseksen 
lain mukaan puuhun ripustettu oli Jumalan 
kiroama (5.Moos. 21: 22-23). Opetuslapset 
olivat shokissa ja vetäytyivät piiloon. Eihän 
tämän näin pitänyt mennä. Näytti siltä, että 
Jeesus ei ollutkaan se, joka hän sanoi ole-
vansa. Opetuslapsia oli petetty.

Sitten koitti pääsiäispäivä. Enkeli ilmoit-
ti naisille haudalla: ”Älkää te pelätkö. Minä 
tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. 
Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.” 
(Matt. 28: 5-6.) Enkelin sanat ovat lähes sa-
mat kuin jouluna paimenille: ”Älkää pelätkö, 
teille on syntynyt Vapahtaja.” Syntymä ja kuo-
lema, mutta nyt elämä ei päätykään kuole-
maan. Jeesus on se, joka hän sanoi olevansa, 
eikä kuolemalla ole häneen valtaa. Haudalle 
seisahtuneet naiset säntäävät liikkeelle: Jee-

sus elää, hän on noussut kuolleista! Shokki 
kuolemasta vaihtuu hurjaan iloon elämästä. 
Kuolema on voitettu kertakaikkisesti. Siinä 
on sanoma, jota kristillinen kirkko juhlii vie-
lä yli kaksi tuhatta vuotta myöhemmin. Pää-
siäinen on meidän suurin juhlapyhämme ja 
ilon aiheemme. Ja miksei olisi? Jeesus elää!

Ei kenenkään tarvitse enää surra köyhyyttään, 
taivasten valtakunta on kaikille avoin; 
ei kenenkään enää tarvitse itkeä syntejään,
anteeksiantamuksen valo on noussut haudasta;
ei kenenkään enää tarvitse pelätä kuolemaa,
Herran kuolema on tehnyt kai-
kista vapaat. 
(Hippolytos Roomalainen, 
suom. Anna-Maija Raittila)

Eva-Maria Mustonen
seurakuntapastori

Pääsiäisenä elämä voittaa

Kiirastorstain sanajumalanpalvelus 1.4. kello 19, toimit-
taa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 2.4. kello 10, toi-
mittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen.  
Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus su 4.4. kello 10, toi-
mittaa Eva-Maria Mustonen, avustaa Jari Valkonen, kantto-
rina Keijo Piirainen.  
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 5.4. kello 10, toi-
mittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen.  

Ehtoollishetket:  
Kiirastorstaina 1.4. kello 17 alkaen seurakuntakodil-
la. Tilaisuuteen voi osallistua yhtaikaa kokoontumisra-
joituksen enimmäismäärä. Tarvittaessa järjestetään tilai-
suudet klo 17.30 ja 18.00. Ei ennakkoilmoittautumista.   
Pääsiäispäivänä 4.4. kello 11.30 seurakuntakodilla.   
2. pääsiäispäivänä 5.4. kello 13, 13.30 ja 14.00 Sara-
kylän kappelissa. Yhteen tilaisuuteen voi osallistua ko-
koontumisrajoituksen enimmäismäärä. Ennakkoilmoit-
tautuminen virastoon to 1.4 mennessä p. 08 882 3100.  
Su 11.4. kello 13 Puhoksen kyläseuran talolla (Möykkä-
lä), Näljängäntie 1391. 

Kohti valoa –konserttitallenne. Pudasjärven seurakunta 
tarjoaa kuultavaksi Suomalaisen barokkiorkesterin (FiBO) 
toteuttaman pääsiäisajan musiikkia sisältävän konserttital-
lenteen. Konsertissa esiintyvät Suomalainen barokkiorkes-
teri ja tenori Juho Punkeri. Konsertti on katsottavissa 2.-
5.4. Linkki konserttiin löytyy kotisivuilta. 
Pääsiäisnäytelmä seurakunnan YouTube-kanavalla. 
Lapsiparkkia EI OLE pe 2.4., Pitkäperjantai. 
Perhekerho YouTube-kanavalla ke 7.4. kello 10. Tervetu-
loa katselemaan ja kuuntelemaan! 
Ystävän kammari YouTube-kanavalla to 8.4. 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. men-
nessä sähköpostitse timo.niskanen@evl.fi. 
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Viikol-
la 14 kirkkoherranvirasto on avoinna ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100.  
Rauhanyhdistykset: Nettiseurat su 4.4. kello 16 (Jukka 
Jaakkola). Osallistumislinkki seuroihin löytyy Pudasjärven 
Rauhanyhdistyksen nettisivuilta osoitteesta https://rauhan-
yhdistys.fi/pudasjarvi/
Haudattu: Elvi Maria Saarikoski 91 v, Senni Annikki Pir-
nes 86 v, Risto Johannes Keränen 77 v, Rauno Matti Jalma-
ri Arola 61 v, Matti Ilmari Isomursu 58 v.

Rakkaamme

Elvi Maria
SAARiKOSKi
s. 27.6.1929 Pudasjärvi
k. 6.3.2021 Pudasjärvi

Äitiä, mummua ja isomummua 
syvästi kaivaten

Eila, Jonne, Petra, Leo ja Joel
Irma, Vesa, Suvi ja Pasi
Timo
Seppo
Janne, Niina, Emma ja Aapo
Tommi, Heidi, Eevi ja Alvar
Anneli ja Juha
sisaret perheineen
edesmenneen sisaren perhe
sukulaiset ja tuttavat

Äiti rakkain on pois nukkunut,
mummu kultainen taivaaseen muuttanut.
Saatoimme sinut uneen rauhaisaan,
isän vierelle nukkumaan.
Mitään et pyytänyt, kaikkesi annoit,
meitä aina muistit ja huolta kannoit.
Ei kaipuuta sanat, kukkaset peitä
on sydän, silmät täynnä kyyneleitä.

Rakkaamme on siunattu 27.3.2021 läheisten läsnä ollessa. 
lämmin kiitos meitä suuressa surussamme muistaneille.

Talvi on ollut eteläistä Suomea myöten runsasluminen. Olem-
me päässeet nauttimaan hiihtämisestä ja ulkoilusta. Kunnon 
talvi on ollut Luojan lahja meille poikkeusolojen väsyttämille 
elämän vaeltajille. Hiippakunnan pohjoisosissa talvi pitää vie-
lä luontoa otteessaan, mutta aikanaan aurinko sulattaa pak-
sutkin lumikerrokset juokseviksi puroiksi. Kevään ihme alkaa 
taas olla käsillä.

Näissä kevään odotuksen tunnelmissa minua on aivan eri-
tyisesti puhutellut pääsiäisvirsi 105, Aurinkomme ylösnousi. 
Sen on sanoittanut Kalajokilaakson alajuoksulta Rautiosta ko-
toisin ollut maanviljelijä, kansanedustaja ja lestadiolainen maal-
likkosaarnaaja Leonard Typpö (1868–1922).

Virrellä on sen sanoittajan kotiseutuun ja lestadiolaiseen 
uskonkieleen liittyvien syiden vuoksi vahva kytkentä Oulun 
hiippakuntaan. Tämän vuoksi virttä onkin kutsuttu Oulun hiip-
pakunnan nimikkovirreksi. Tuntuu erityisen hienolta, että hiip-
pakunnan virsi liittyy nimenomaan pääsiäiseen, kristikunnan 
suurimpaan juhlaan.

Monia on puhutellut virren kohta, jossa sanotaan hieman 
runollisesti ja salaperäisesti ”aurinko on ristin päällä valkoi-
nen ja punainen”. Mitä tämä kielikuva tarkoittaa? Aurinko on 
kuva Kristuksesta. Kristus-aurinko loistaa ristin päällä punai-
sena ja valkoisena. Punainen on Jeesuksen sovintoveren väri. 
Se viestittää pitkäperjantain tapahtumista. Kristuksen sovinto-
veri vuoti meidän syntiemme vuoksi. Valkoinen aurinko viittaa 
pääsiäisen ihmeeseen, kun Kristus ylösnousi ja kukisti kuole-
man vallat.

Omalta osaltani tulevaa pääsiäistä sävyttää kauan odotettu 
Ylivieskan uuden kirkon vihkiminen. Toimitan vihkimisen tar-
kalleen viisi vuotta vanhan kirkon traagisen palon jälkeen. Sil-
loin ylivieskalaiset kulkivat päät painuksissa poroksi palaneen 
rakkaan kirkkonsa raunioille. Ylivieskalaisten suruun liittyivät 
monet ympäri maata kuullessaan sydämiä vavahduttavan uu-
tisen kirkon palosta.

Tulevana pääsiäisenä, viisi vuotta myöhemmin, tunnelma on 
täysin toinen. Saamme katsella kaunista uutta Ylivieskan kirk-
koa, joka on kuin ylösnousemuksen aamun ihme. Se on kyy-
nelten ja tuhkan keskeltä noussut ilon katedraali. Jo olemas-
saolollaan se kertoo samaa sanomaa, jonka enkeli ilmoitti 
hämmentyneille naisille tyhjän haudan äärellä: Jeesus on nous-
sut kuolleista. Tässä Ylivieskan seurakunnan suuressa juhlassa, 
Kalajokilaakson ylemmillä latvavesillä, lauletaan edellä mainit-
semani Leonard Typön virsi Aurinkomme ylösnousi. Sata vuot-
ta syntynsä jälkeen virsi kajahtaa uudessa kirkossa julistaen 
Kristusta, joka on ristin päällä valkoinen ja punainen; Kristus-
ta, joka on sovittanut syntimme ja voittanut kuoleman. Ylivies-
kan kirkon vihkiäisjuhla on koko Oulun hiippakunnan juhlapäi-
vä. Seurakunnat Perhosta Utsjoelle yhtyvät iloon. 
Kristus nousi kuolleista, totisesti ylösnousi! Pää-
siäisen alla 2021,

Jukka Keskitalo 
Oulun hiippakunnan piispa

Punainen ja valkoinen aurinkoRakkaamme

Eeva Eliisa
KuKKA
s. 1.10.1944
k. 26.2.2021

Kaivaten

siskot ja veljet perheineen
sukulaiset ja ystävät

Niin kuin muuttolintusen tie 
Taivasta kohti matka vie.

Siunaus toimitettu Helsingissä 27.3.2021. Kiitos osanotosta!
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Tavallista parempi

pääsiäinen

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

TARJOUKSET VOIMASSA Ke-MA 31.3.-5.4. ELLEI TOISIN MAINITA

KyMppIMAUKKAAT 
KyMppiMäMMi
700 g (2,84/Kg)

199
rAs

pULLApIRTTI 
pääsiäisliMppu 
500 g (3,78/Kg) 
siivutettu

189
Kpl

1.4. Torstai 7 - 21
2.4. Pitkäperjantai 7 - 21

Palvelemme pääsiäisen aikaan:
3.4. Lauantai 7 - 21
4.4. Sunnuntai Pääsiäispäivä 10 - 21

5.4. Maanantai Toinen 
          pääsiäispäivä 9 - 21

Hyvää 

pääsiäistä!

Uutuus!
AMppAri, leppis jA 
touKKis liMonAdit 
0,33 tlK (3,45)  
sis. pAntin 0,15 129

Kpl

K-RUOKAMESTARIN

tAKuuMureAt nAudAn 
ulKofileepihvit

2495
Kg

voimassa Ke-lA 31.3.-3.4.

1290
Kg

HäTäLä

tuore  
ruodoton lohifilee
C-leiKAttu, vAKuuMipAKAttu,  
KAsvAtettu norjA 
rAjoitus 2 pKt/tAlous

850

KULTA KATRIINA

jAuhetut KAhvit
450-500 g (5,67-6,30/Kg) 
Myös tuMMAt, luoMu jA reilu 
ei eriKoisseKoituKset eiKä plus KAhvit 
rAjoitus 1 erä/tAlous

Kypsä  
sAvulAMMAspAisti
n. 900 g

-15%
Plussa-kortilla

-33-35%
Plussa-kortilla

-10%
Plussa-kortilla

-24%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 19,90 kg

1690

uuden  
sAdon perunA
pesty, espAnjA

099
Kg

Kg

5.-

10.-

VALIO

AurA  
sinihoMejuustopAlA
170 g (14,71/Kg)

AINO

KerMAjäätelöt
900 Ml (3,70/l) 
ei lAKtoosittoMAt eiKä  
KAurAjäätelöt 
rAjoitus 1 erä/tAlous

Ilman Plussa-korttia 2,79 kpl (16,41/kg)

Ilman Plussa-korttia 4,39 rs (4,88/l)

Ilman Plussa-korttia 4,29-4,39 pkt (8,58-9,76/kg)

2
kpl

3
rs

3
pkt

ruodoton

erä

voimassa Ke-lA 31.3.-3.4.

tuore suoMAlAinen 
superior Kirjolohi
KAsvAtettu, AhvenAnMAA
rAjoitus 2 KAlAA/tAlous

699
Kg

voimassa Ke-lA 31.3.-3.4.

erä SUOMI

SUOMI

LIEKSAN

pAshAt
90 g (9,44/Kg)

ATRIA

wilhelM  
grilliMAKKArAt
350-400 g (5,98-6,83/Kg)

BRUNO

MAndAriini

ruuKKunArsissi
3 Kpl, suoMi

tuMMA 
rypäle
500 g (2,98/Kg)
etelä-AfriKKA/Chile

149
rAs

SUOMI

KINdER 

surprise 
yllätysMunAt 
20 g (40,00/Kg)

fAzER

tutti frutti jA  
reMix MAKeispussit
300-350 g (5,71-6,67/Kg)

TAffEL

MAgApussit
140-325g (6,15-14,29/Kg)

HARTwALL

jAffA  
virvoitusjuoMAt jA viChy
1,5 l (1,07/l) 
sis. pAntin 0,90

085
prK

450

-5%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 2,39/pkt 

2
pkt

399
Kg

599
KAssi

Plussa-kortilla

480
Ilman Plussa-korttia 0,87 kpl (43,50/kg)

6
kpl

-18-21%
Plussa-kortilla

4.-
Ilman Plussa-korttia 2,79 kpl (16,41/kg)

2
pss

-30%
Plussa-kortilla

4.-
Ilman Plussa-korttia 2,79 kpl (16,41/kg)

2
pss

4.-
Ilman Plussa-korttia 2,49-2,95 pl (1,39-1,70/l) sis. pantin 0,40

2
plo

-23-37%
Plussa-kortilla
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NUOHOUS
044 980 7025
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Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 29.3. todeten, 
että seurakunnan kirkollis-
verotulojen toteuma oli vii-
me vuonna 1,142 miljoonaa 
euroa. Toteuma oli noin 40 
000 euroa alkuperäiseen ta-
lousarvioon nähden suu-
rempi ja puolestaan noin 
20 000 euroa edellisvuoden 
kirkollisverotuloihin ver-
rattuna pienempi. Verotu-
loennustetta korjattiin tam-
mikuussa 2020, joka vastasi 
toteutunutta verokertymää. 
Valtionrahoitusta kertyi 
noin 154 000 euroa, joka on 
sama määrä kuin edellisenä 
vuonna ja noin 3 000 euroa 
arvioitua pienempi. Vero-
tulojen täydennysavustus-
ta saatiin 112 000 euroa, joka 
oli 15 000 euroa arvoitua vä-
hemmän, sekä 10 000 euroa 
vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.

Kirkon energiakorjaus-

hanke valmistui 30.10.2018. 
Energiakorjaukseen saatiin 
kirkkohallituksen avustus 
66 400 euroa, jonka kirkko-
hallitus tilitti kesällä 2019. 
Kirkkoneuvosto haki ener-
giakorjaukseen lisäavustus-
ta ns. hiilineutraaliavustus-
määrärahasta joulukuussa 
2019, 11 000 euroa. Kirkko-
hallitus myönsi poikkeuk-
sellisesti haettua enempi eli 
noin 14 000 euroa lisäavus-
tusta vuonna 2020.

Seurakunnan varsinai-
sen toiminnan ja investoin-
tien nettorahavirta oli vii-
me vuonna plussalla 301 
000 euroa. Rahoitustoimin-
nan rahavarojen muutos oli 
kertomusvuonna noin plus-
salla 295 000 euroa. Rahoi-
tusomaisuuden kasvuun 
vaikutti erityisesti Liepeen 
pappilan ja kanttorilan 
myyntitulo 163 000 euroa 
sekä koronan takia aiheu-
tunut toimintakulujen sääs-

töt sekä henkilöstökulujen 
säästöt. Hautainhoitorahas-
ton tilinpäätös osoittaa 6 670 
euron ylijäämää ja taseen 
loppusumma on 157 361 eu-
roa. Tilikauden tuloksen 27 
998 euroa sekä poistoeron 
vähennyksen 20 019 euroa 
jälkeen muodostuva ylijää-
mä 48 017 euroa neuvosto 
esittää siirrettäväksi taseen 
yli-/alijäämätilille.

Maa-alueen vuokraus 
ja kanttorin palkan 
vahvistus 
Kiinteistöhuolto Riekki Oy 
on vuokrannut seurakun-
nalta Kuusamontien ja He-
teharjun teollisuusalueen 
vieressä olevan 1050 neli-
ön maa-alueen varastointi-
alueeksi, joka kuuluu Pap-
pilan tilaan. Neuvosto 
hyväksyi vuokrasopimuk-
sen jatkamisen ja valtuutti 
kirkkoherran ja talouspäälli-

kön allekirjoittamaan vuok-
rasopimuksen.

Kirkkovaltuusto siirsi 
joulukuussa 2020 kokouk-
sessaan kanttori Keijo Piirai-
sen B-kanttorin virkaan ku-
luvan vuoden alusta alkaen. 
Hyväksyttiin b-kanttorin 
tehtävänkuvaus ja vahvis-
tettiin virasta maksettava 
peruspalkka.

Kiinteä ja irtain  
omaisuus tarkistettu
Kiinteän ja irtaimen omai-
suuden tarkastajat ovat pi-
täneet katselmuksen 23.2., 
jolloin he tutustuivat seu-
rakunnan omaisuuteen ja 
sen hoitoon talouspäällikön 
laatiman selonteon pohjal-
ta. Katselmuksesta laadittu 
kertomus saatettiin kirkko-
neuvostolle tiedoksi.

Pudasjärvi-lehti

Kirkollisverotulojen toteuma 
oli arvioitua suurempi

Pääsiäisajan barokkimusiikkia 
tenori Juho Punkerin ja 

Suomalaisen barokkiorkesterin esittämänä 
Pudasjärven seurakun-
ta tarjoaa pääsiäisenä Suo-
malaisen barokkiorkesterin 
(FiBO) toteuttaman pääsiäis-
ajan musiikkia sisältävän 
konserttitallenteen. Pääsiäi-
nen on useimmiten freelan-
cereina työskenteleville ba-
rokkimuusikoille vuoden 
tärkeimpiä ajankohtia niin 
ohjelmiston kuin työmah-
dollisuuksien kannalta. Nyt 
jo toisen kerran peräkkäin 
poikkeusolot estävät perin-
teisten passioiden esittä-
misen, mutta pääsiäiskon-
serttitallenne tarjoaa niin 
työtilaisuuden barokkimu-
siikin ammattilaisille kuin 
kuulijoille mahdollisuuden 
nauttia pääsiäisajan musii-
kista. 

FiBOn Kohti valoa -ni-
men saaneessa pääsiäiskon-
sertissa tenori Juho Punkeri 
laulaa valittuja paloja Georg 
Friedrich Händelin Mes-
sias-oratoriosta ja aarian Jo-
hann Sebastian Bachin kan-
taatista Komm, du süße 
Todesstunde. Händelin ja 
Georg Philipp Telemannin 
loistokas orkesterimusiik-
ki juhlistaa pääsiäisen ilo-
sanomaa, ja kokonaisuuden 
päättää Bachin Air orkeste-
risarjasta D-duuri. 

Noin tunnin mittai-
sen konsertin voi katsoa 
ja kuunnella 2.–5.4. Linkki 
konserttiin löytyy seurakun-
nan sivuilta. 

Musiikin edelläkävijä 
monella tavalla
Vuonna 1989 perustettu 
Suomalainen barokkiorkes-
teri (FiBO) on ollut koko 

historiansa ajan monella ta-
valla edelläkävijä. Alun pe-
rin Kuudennen kerroksen 
orkesteri -nimisenä toimi-
neella orkesterilla oli aluk-
si tärkeä rooli barokkiliik-
keen tuomisessa Suomeen. 
Nykyään orkesteri tunne-
taan Suomessa ja ulkomailla 
taidokkaista esityksistään, 
rohkeista ja innovatiivisista 
työskentelytavoistaan, luo-
vasta ohjelmistosuunnitte-
lustaan ja ainutlaatuisista 
konsepteistaan, jotka hou-
kuttelevat erilaisia yleisö-
jä. Ytimessä on barokkimus-
iikki, mutta orkesteri tarttuu 
usein myös muiden aika-
kausien teoksiin varhaisba-
rokista aina varhaisroman-
tiikkaan asti. FiBO soittaa 
myös barokkiorkesterille sä-
vellettyä uutta musiikkia ja 
on kantaesittänyt useita ti-
laamiaan teoksia. 

Juho Punkeri on niit-
tänyt mainetta erityises-
ti vanhan musiikin ja liedin 
tulkkina. Monipuolisen mu-
siikillisen taustansa ja kau-
niin lyyrisen äänenvärinsä 
ansiosta Punkeri on kysytty 

ja arvostettu muusikko. Hän 
esiintyy niin suurten kirk-
komusiikkiteosten solistina 
kuin omin konsertein usei-
den pianistien kanssa. Pun-
keri valmistui vuonna 2016 
Sibelius-Akatemian ooppe-
rakoulutuksesta. Sitä ennen 
hän suoritti toisen maiste-
rintutkinnon pääaineenaan 
kirkkomusiikki. Punkeri 
voitti Helsinki Lied -kilpai-
lun yhdessä pianisti Marit-
ta Mannerin kanssa 2015, ja 
Lappeenrannan laulukilpai-
lussa 2013 hänet palkittiin 
erikoispalkinnolla. Elokuus-
sa 2017 hän oli kansainvä-

Suomalainen barokkiorkesteri maskeissa kotisalissaan Ritarihuoneella Helsingissä on 
Akifoton kuvaama.

Juho Punkeri, tenori.

lisen Pietro Antonio Cesti 
-kilpailun finalisti Innsbruc-
kissa Itävallassa. 

Pääsiäisnäytelmä seurakunnan  
YouTube-kanavalla 
Pudasjärven seurakunnan YouTubessa- kanavalla on tiistaina 
30.3. julkaistu pääsiäisnäytelmä. Näytelmässä käydään läpi pää-
siäisen ajan tapahtumia aina palmusunnuntaista pääsiäiseen asti. 
Asioita käydään läpi draaman keinoin ja välillä lauletaan tuttu-
ja virsiä. Näytelmän ovat kirjoittaneet Anna-Maari Tölle ja Kirsi 
Junnonaho ja sitä on aiemmin esitetty mm Limingassa. Pudas-
järvellä on aiemmin toteutettu pääsiäisvaelluksia, mutta tämä 
verkkoon kuvattu versio on nyt toteutettu tässä muodossa en-
simmäistä kertaa. 

Pudasjärvi-lehti

Ostetaan
• Kovapaalain
• Hytillinen  

leikkuupuimuri
• Sekä muita  

maatalous-
 koneita

P. 040 566 9472

VUORattaVana
Remontoitu 
YKSIÖ 31,5 m2 

Juhontie 2A2, 395€/kk.
Remontoitu 

YKSIÖ 
(1h+kk+alkovi+sauna+

parveke) 39 m2, 
Puistotie 12A13, 429€/kk.
P. 0400 681 895 / Pertti

Takavuosina Pudasjärven kaupungilla oli erittäin ihana to-
teutus ikäihmisten viimeisten vuosien kodiksi. Jokirannas-
sa rivitalon päädyssä taisi olla kanojakin. Oululaisena kävin 
jopa kysymässä leikkimielisesti, saisinko varata paikan it-
selleni vanhuuspäiviä varten. Koin paikan hengen ikäihmis-
tä arvostavaksi, itsenäisyyttä kunnioittavaksi ja tunnelman 
sopivan vapaaksi. Organisaatiomuutokset lopettivat paikan. 

Nyt asun täällä ja oikeasti pitäisi miettiä, missä haluan 
viettää aikani, kun en enää pysty huolehtimaan itsestäni. 
Onkohan asialla väliäkään, jos en pysty toimimaan? ON! 
Minusta ei tehdä objektia, jolle tehdään määrätyt rutiinit. 
Haluan olla subjekti, joka vaikuttaa asioihinsa loppuun asti, 
edes jotenkin. Haluan kokea lämpöä, virikkeellisyyttä, mi-
nua viedään ulos säännöllisesti, huoneessani ei haise kakka 
ja minulle laitetaan huulipunaa ja välillä soi rokki radiosta. 
Pieni konjakkiryyppykin maistuu joskus.

Ammatillisena opettajana kiersin silloista Oulun lääniä 
vastaanottamassa opiskelijoiden näyttöjä ja   ohjaamassa 
lähihoitajaopiskelijoita työpaikoillaan. Näin kaikenlaista hy-
vää, jos kamalaakin. Tein lapsilleni listan, mihin paikkakunnil-
le tai vanhusten paikkoihin minua ei saa viedä. Tuolloin ta-
jusin viimeistään, että lasten kanssa pitää olla väleissä. He 
valitsevat minulle viimeisen sijoituspaikkani. Pelkään tule-
vaksi tilanteen, että olen ollut märissä vaipoissa tuntitolkul-
la talon säästötoimenpiteiden takia ja hoitaja sanoo, ”Mi-
nulla loppuu työvuoro” ja lähtee. 

Syy ei ole hoitajien, vaan resurssien, työn organisoinnin 
ja johtamisen sekä vanhusten ja työntekijöiden arvostami-
sen. Yritin hakea kaupunkimme sivuilta vanhustyön strate-
giaa, mutta en löytänyt tai en osannut hakea sitä. Vanhusten 
määrä lisääntyy koko ajan ja Pudasjärvellä on tehty paljon 
hyvää työtä ikäihmisten hyväksi. Tiedän sen. 

Oma haaveeni on ollut yrittäjänä perustaa koti, jossa on 
liikunta- ja taidepainotteisuutta ja monenmoista muuta vi-
rikettä. Hainkin sopivaa rakennusta tosissani, mutta kus-
tannukset nousivat yli varojeni. Kun Oulunkaareltakaan ei 
tultu vastaan edes palvelusetelin vertaa, niin loppukin into 
hävisi. Alueella, johon tätä suunnittelin, eivät ikäihmiset saa 
juuri mitään julkisia palveluja kotihoidon lisäksi. Ei ainakaan 
ns. päivätoimintaa tai virkistystoimintaa, jota halusin tarjo-
ta yhtenä työmuotona. Toki voin tarjota virkistyspäiviä ihan 
itseksenikin. Nyt jo tiedän yhteydenotoista, että kyläyhdis-
tykset antavat tiloja käyttööni mielellään, kunhan järjestän 
toimintaa. Kiitos Teille. Vapaaehtoistyö on mukavaa, mutta 
yrittäjänä myös kustannuksia pitäisi kattaa jotenkin.

Minulla on omina keinoina mahdollisuus pitää huolta 
toiminta- ja liikkumiskyvystäni. Jos säästyn muilta vakavilta 
sairauksilta, niin näillä pärjään kotona loppuun asti. Tiedän 
olevani ns. hankala potilas/asiakas, jos mi-
nua yritetään makuuttaa päivästä toiseen. 
Minulla on perusoikeus liikkumiseen, niin 
kuin puhtauteen ja ruokaankin. 

Katri Virtanen

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

kannanottoja ja tökkäyksiä.

Tulevaisuuden kotini 
ei ole sängyssä
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Pudasjärven kaupunki on 
uudistamassa kaupun-
kistrategiaa kevään 2021 ai-
kana. Strategiatyötä varten 
kaupungin johtoryhmä laati 
yhdessä valtuuston kanssa 
kuntalaiskyselyn kaupun-
kistrategiasta, johon asuk-
kailla ja muilla paikallisilla 
sidosryhmillä oli mahdolli-
suus vastata ajalla 8.3.−19.3. 
Kyselyyn pystyi vastamaan 
sähköisesti tai paperilomak-
keella, joita oli sijoitettu kes-
keisiin palvelupisteisiin 
kaupungin alueelle. Tule-
van strategian halutaan hei-
jastavan vahvasti pudas-
järveläisten näkemyksiä ja 
mielipiteitä, minkä vuok-
si kuntalaiskysely päätettiin 
järjestää. 

Kyselyyn vastasi yhteen-
sä 216 henkilöä, joista 93 
prosenttia asuu Pudasjär-
vellä ja seitsemän prosenttia 
asuu muualla, mutta omis-
taa kiinteistön Pudasjärvel-
lä. 

Kyselyssä vastaajilla oli 
mahdollisuus luonnehtia 
Pudasjärveä omin sanoin 
sekä tuoda esille kehitys-
kohteita. Kuvauksissa esil-
le nousevia positiivisia kä-
sitteitä, mielikuvia ja arvoja 
olivat luonto, rohkeus, tur-
vallisuus ja rauhallisuus. 
Vastauksissa mainittiin 
myös hyvät peruspalvelut, 
kaupungin sopiva koko, 
maaseutukaupunkimai-
suus, toimivat etäyhteydet 
ja vireän elinkeinoelämän 
merkitys. Lisäksi sana ’aito’ 
esiintyi useammassa vas-
tauksessa. 

Kehitettävinä asioina 
puolestaan nähtiin työpaik-
kojen lisääminen, talou-
denhoitoon panostaminen 
ja yrityselämän toiminta-
mahdollisuuksien paranta-
minen. Usea vastaaja toivoi 
omakotitalotonttien kaavoi-
tusta hyville paikoille kes-

Kuntalaiskysely kaupunkistrategiasta 
Pudasjärvellä parasta luonto, puhtaus, ihmiset, turvallisuus, 

rauhallisuus, harrastusmahdollisuudet ja Syöte

Iijoki alkaa vapautua jäistä. Joki virtaa Pudasjärven läpi ja tarjoaa mm. merkittävän mahdollisuuden virkistyskalastukseen. Kuvassa näkyy Liepeen 
pappila oikealla ja takana keskellä Laidunalueen rivitalot.

Vastaajien ikärakenne oli seuraava: alle 18-vuotiaita 
2 %, 18−29-vuotiaita 8 %, 30−49-vuotiaita 40 %, 50−69-vuotiai-
ta 39 % ja yli 69-vuotiaita 11 %. Vastaajat oli myös jaoteltu roo-
lin perusteella: 84 % vastaajista vastasi kuntalaisen roolissa, 1,4 
% luottamushenkilönä, 1,9 % järjestön/yhdistyksen edustajana, 
5,2 % yrittäjänä ja 7,6 % kaupungin työntekijänä.

kustassa ja Syötteellä. Mu-
kana oli myös kommentteja 
tarjolla olevista luonnonan-
timista, joille ei ole tarpeeksi 
kerääjiä sekä toiveita ilmas-
tonmuutoksen vastaisista 
toimista, energiansäästöstä 
ja luonnon monimuotoisuu-
den turvaamisesta. Lisäk-
si ehdotettiin painopisteen 
vaihtamista hirsirakentami-
sesta yleensä puurakenta-
miseen. Tässä osiossa mai-
nittiin myös paremmat 
opasteet ja kattavampi tie-
dottaminen kaupungin pal-
veluista. 

Kyselyssä pyydettiin va-
litsemaan tärkeitä paino-
pisteitä eri osa-alueilta, 
jotka tulisi näkyä kaupun-

kistrategian päivitykses-
sä. Jalostunut bio- ja puu-
teollisuus -osiossa kärkeen 
nousi pitkäjänteinen kor-
keakoulu- ja oppilaitosyh-
teistyö ja paikallisen bio- ja 
metsäenergiaverkoston ke-
hittäminen. Asukaslähtöis-
ten palvelujen osalta eni-
ten kannatusta saivat lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden 
palvelut sekä koulutusmah-
dollisuuksien turvaaminen. 
Kuntademokratian edistä-
miseksi toivottiin päätök-
senteon avoimuutta ja osal-
lisuutta, ja mahdollisuutta 
vaikuttaa päätöksenteossa. 
Elinkeinoelämän edistämi-
sessä tärkeimmiksi koettiin 
paikallisuuden huomioimi-

nen hankintapolitiikassa, 
monipuolinen elinkeinora-
kenne sekä hyväkuntoinen 
tieverkosto. Kestävä kunta-
talouden hoidossa kulma-
kivenä nähtiin ajantasainen 
tilannekuva ja perustel-
lut ennusteet, joiden avul-
la muodostetaan tasapainoi-
sen talouden perusta. 

Kyselyyn vastanneis-
ta 75 prosenttia suositteli-
si Pudasjärveä asuinpaik-
kana. Perusteena mainittiin 
mm. turvallisuus, rauhalli-
suus, sopivan pieni, edul-
linen, helppo arki, palve-
lut lähellä, hyvät palvelut, 
luonnonläheisyys, tilavuus, 
uudistuvuus, positiivisuus 
ja monipuoliset liikunta-

mahdollisuudet. Kielteisiä 
vastauksia perusteltiin pal-
velujen puutteella sekä vä-
häisillä työpaikoilla ja kou-
lutusmahdollisuuksilla.

Pudasjärvellä paras-
ta yhdellä sanalla oli: luon-
to, puhtaus, ihmiset, tur-
vallisuus, rauhallisuus, 
harrastusmahdollisuudet ja 
Syöte. 

Strategiatyö on tarkoi-
tus saattaa päätökseen ke-
vään 2021 aikana. Kaupun-
ginvaltuuston hyväksymä 
strategia julkaistaan muun 
muassa kaupungin verkko-
sivuilla.

Kaupunki tiedotus,
kuva Juha Nyman

Vanhus- ja vammaisneuvosto mukana 
Hyvän olon keskus Pirtin opastesuunnittelussa
Hyvän olon keskus Pirtin 
opastemaailma on tärkeä 
osa talon sujuvaa toimintaa. 

Selkeät ja informatiiviset 
opasteet auttavat asiakkai-
ta löytämään palvelut suju-

vasti. Pirtin opasteasioita on 
mietitty yhdessä arkkiteh-
tien ja käyttäjien kanssa vii-

Sirpa Timonen-Nissi, Heleena Talala ja Kaija Kuiri tutkivat tulevia opasteita. Kuva Sinik-
ka Mosorin.

me vuoden lopusta alkaen. 
Opasteisiin haluttiin mie-
lipiteitä myös tulevilta asi-
akkailta. Vallitsevien rajoi-
tusten vuoksi ei laajempaa 
tilaisuutta ollut mahdollista 
järjestää, joten täytyi miettiä 
pienempi ryhmä, joka edus-
taisi monipuolista asiakas-
kuntaa. Opasteita päätettiin 
esitellä vanhus- ja vammais-
neuvostolle, johon Pudas-
järven kaupunginhallitus 
on nimennyt jäsenet eri jär-
jestöjen, Oulunkaaren kun-
tayhtymän sekä Pudasjär-
ven seurakunnan esitysten 
mukaisesti.

Tammikuun alussa pro-
jektikoordinaattori Kai-
ja Kuiri esitteli teamsin 
välityksellä opastesuun-

nitelmia. Vanhus- ja vam-
maisneuvostolta tuli hyviä 
näkökulmia, joiden poh-
jalta suunnitelmiin teh-
tiin muutamia korjauksia. 
He toivoivat mm. kuvaele-
menttejä tekstien yhteyteen, 
jotta lukutaidotonkin pys-
tyisi löytämään rakennuk-
sessa oikean paikan. Lisäksi 
esimerkiksi asiakas wc:n nä-
kyvyyttä parannettiin.

Tällä viikolla saimme 
nähtäväksi oikeassa mitta-
kaavassa olevia malliesi-
merkkejä opasteista. Mu-
kaan päässeet vanhus- ja 
vammaisneuvoston pu-
heenjohtaja Heleena Talala 
ja Pudasjärven kehitysvam-
maiset ry:n puheenjohtaja 
Sirpa Timonen-Nissi olivat 

tyytyväisiä, että ovat saa-
neet olla mukana vaikutta-
massa tuleviin opasteisiin 
ja pääsivät vielä näkemään 
miltä opasteet näyttävät oi-
keassa koossa. Vanhus- ja 
vammaisneuvoston sihtee-
ri ja järjestöyhdyshenki-
lö Sinikka Mosorin on ollut 
mukana järjestämässä kun-
talaisten näkökulman mu-
kaan ottamista jo suunnitte-
luvaiheessa.

Kaupunki on pyrkinyt li-
säämään kaupunkilaisten 
osallistamista ja tässä on 
hieno esimerkki siitä kuin-
ka yhteistyöllä saadaan toi-
mivampia ratkaisuja aikai-
seksi.

Lähde: Kaupungin nettisivut 
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RAUTAOSASTOLTA

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LELUOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA KENKÄOSASTOLTA

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

8-19
9-16

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 
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KEVÄT UUTTA! Nokian KUMI-
SAAPPAAT 
pienille ja 

isoille!
Kontio classic, Piha, 

Vikla, Nanso...7290
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5495

6450

3950

MUKAVAA AJANKULUA KOKO PERHEELLE! LAAJA VALIKOIMA PALAPELEJÄ 
KAIKEN IKÄISILLE!
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1590 1150

2590
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Fisherman
PILKKISETTI 

Veka 3
PILKKISETTI

AVANTO-
PUMPPU

Pilkkijöille
matoja, toukkia 

ja pilkki-
tarvikkeet

hyvä valikoima 

Nero
PILKKIAHKIOT
M-Koko 85x45x22 cm

L-Koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25 cm

Nero
KELKKA-AHKIO
210cm x 80 cm

Motul
2T SNOw POwER 
öLJy 4 l

Pisla
RULLA-
KAIHTIMET
pimentävät
-luonnonvalk.
Esim.120x180 cm

Naisten
PUSERO
Koot: S-3XL
95% viskoosi
5% elastaani

Naisten
fARKKUHOUSUT
joustava, lyhyellä lahkeella
Koot: 38-50

Miesten
REISITASKU-
HOUSUT
harmaa- ja 
vihreäsavy
Koot: S-2XL

Nuorten miesten
NEULE-
TAKKI
Cross Hatch
Koot: S-2XL

Miesten Senator
VAPAA-
AJANKENKÄ
Koot: 41-46

Naisten Piqant
KÄVELyKENKÄ
Koot: 36-41

Miesten 
Topman Ajavat
KÄVELyKENKÄ
tilava lesti. Koot: 40-46

Naisten Fly Flot
VAPAA-
AIKAKENKÄ
Koot: 36-41

HAI
uusi väri 
vaaleanvihreä

VIKLA
kirsikka/pinkki

3D 
LAbyRINTTI

KIMbLE

RAPPAKALJA
ORIgINAL

EScAPE ROOM
fAMILy JUNgLE

TRIVIAL PURSUIT
PERHEPAINOS

MONOPOLy
cLASSIc

PHASE 10 ja 
SKIP-bO

cLASSIc
JENgIA

KOOTTAVA
LENTOKONE
kaksi erilaista mallia

Paljon erilaisia pelejä, esim.

Esim.
MySTEERI-
PALAPELIT
1000 palaa

AIHE-
PALAPELIT
1000 palaa

3D PALAPELI
MAAPALLO
toimii myös 
yövalona

AIHE-
PALAPELIT
500 palaa

PALAPELIT 
PIENILLE

Alkaen

Alkaen

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

8-19
9-16

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

Hyvää 
Pääsiäistä

toivoo M-tavaratalon väki

TORSTAI-KESKIVIIKKO 1.-7.4.2021

Atria
ATRIllI 
gRIllI-
mAKKARA
400 g

Tuore
nORjAn
lOhIfIlEE
2 kalaa/talous
rajoitettu erä

Niemitalon 
tuore
lEIpäjuuSTO
500 g

Flora
VAnIllA 
2,5 dl
vähälaktoosinen

100
pkt

1195
kg

Atria 
Perinteinen
hIIllOS-
mAKKARA 
400 g

189
pkt

595
kpl

300

3 plo

Atria Kanan
fIlEE-
SuIKAlE 300 g
pehmeän pippurinen500

Eldorado
pITKä-
jyVäInEn 
RIISI 
1 kg

199
pkt

Atria 
Perhetilan
KAnAn 
pAISTIlEIKE 
600 g, lempeä chili

349
pkt

Porsaan
gRIllIKylKI
talon mausteella 695

kg

Irto
KARjAlAn-
pAISTI 995

kg

Valio
KuOhu-
KERmA
3,3 dl 249

plo

Eldorado
pERSIKKA
840/470 g 199

Vihreä
KESä-
KuRpITSA
Espanja 229

kgOlvi
cOlA lIghT

0,95 l
sis. pantit

200

SuKlAAhIppu 
muffInSI 300 g tai 
mInImuffInSIT  
300 g 149

pkt

Olvi
lImSAT
0,95 l
sis. pantin 100

Grandiosa
KIVIuunI-
pIzzAT
310-350 g 299

Old El Paso
TORTIllA
8 kpl/326 g 100

pkt

Oikia
SIpSIpuSSIT
250 g 199

pss

PullaPirtin
pääSIäIS-
lImppu 
500 g

179
pss

Valio
AppElSIInI
TäySmEhu 
1 l

300

Atria
ITAlIA-, 
punAjuuRI- tai 
pERunA-
SAlAATTI 400 g129

ras

Valio
OlTERmAnnI 
juuSTOT
250 g 250

2 ras

2 prk

2 prk

2 pkt

Atria takuumurea
nAudAn
ulKOfIlEE-
pAlA
n. 800 g/kpl

1490
kg

Karitsan
pAAhTO-
pAISTI
n. 800 g/kpl 1990

kg

prk

Tuore
mAnSIKKA
400 g
Espanja 399

ras

Bimi
VARSA-
pARSAKAAlI 
200 g
Espanja

249
pkt

Karitsan
luuton
pAISTI
n. 1.4 kg 1590

plo

kpl

kg

PÄÄSIÄISeen M-TAVARATALOSTA
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RAUTAOSASTOLTA

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA
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8-19
9-16

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

1000

599 1490

3500

2800

1990

2590

29900

2890

3990

4995

3150

3590

KEVÄT UUTTA! Nokian KUMI-
SAAPPAAT 
pienille ja 

isoille!
Kontio classic, Piha, 

Vikla, Nanso...7290

8400

9890

5495

6450

3950

MUKAVAA AJANKULUA KOKO PERHEELLE! LAAJA VALIKOIMA PALAPELEJÄ 
KAIKEN IKÄISILLE!

3690

1690

2690

3950

5490

4195

1490

2690

2990

1590 1150

2590

750

1390

Fisherman
PILKKISETTI 

Veka 3
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AVANTO-
PUMPPU
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hyvä valikoima 

Nero
PILKKIAHKIOT
M-Koko 85x45x22 cm

L-Koko 100x52x26 cm
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KELKKA-AHKIO
210cm x 80 cm

Motul
2T SNOw POwER 
öLJy 4 l
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KAIHTIMET
pimentävät
-luonnonvalk.
Esim.120x180 cm

Naisten
PUSERO
Koot: S-3XL
95% viskoosi
5% elastaani

Naisten
fARKKUHOUSUT
joustava, lyhyellä lahkeella
Koot: 38-50

Miesten
REISITASKU-
HOUSUT
harmaa- ja 
vihreäsavy
Koot: S-2XL

Nuorten miesten
NEULE-
TAKKI
Cross Hatch
Koot: S-2XL

Miesten Senator
VAPAA-
AJANKENKÄ
Koot: 41-46

Naisten Piqant
KÄVELyKENKÄ
Koot: 36-41

Miesten 
Topman Ajavat
KÄVELyKENKÄ
tilava lesti. Koot: 40-46

Naisten Fly Flot
VAPAA-
AIKAKENKÄ
Koot: 36-41

HAI
uusi väri 
vaaleanvihreä

VIKLA
kirsikka/pinkki

3D 
LAbyRINTTI

KIMbLE

RAPPAKALJA
ORIgINAL

EScAPE ROOM
fAMILy JUNgLE

TRIVIAL PURSUIT
PERHEPAINOS

MONOPOLy
cLASSIc

PHASE 10 ja 
SKIP-bO

cLASSIc
JENgIA

KOOTTAVA
LENTOKONE
kaksi erilaista mallia

Paljon erilaisia pelejä, esim.
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MySTEERI-
PALAPELIT
1000 palaa

AIHE-
PALAPELIT
1000 palaa
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toimii myös 
yövalona
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PALAPELIT
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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

Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Lämmin lounatuuli saa mi-
nut hymyilemään. 

Ohjastan suomenhevosen pirtin eteen.
- Ptrrr, seis pysähdy, sanon hevoselle.
Ajokoira tepastelee minua vastaan. 
- No nyt on käyty ostamassa kirkonkylältä ruokaa pääsiäisen 

ajaksi. Hain vaatturilta piialle hameen ja rengille pussihousut, sanon 
ja rapsutan ajokoiraa. 

Nuori pohjanpystykorvakin tulee kopista ulos ja venyttelee.
Nostan ostokseni reen päältä pirttiin. Piika on siivonnut pirtin 

ja silittänyt kauniit keväiset verhot ikkunoihin. Keltainen kaunis kai-
taliina on pirtin pöydällä.

Asettelen keltaiset tulppaanit valkoiseen emalimaljakkoon.
- Milloin laitan lampaanlihan leivinuuniin?, kyselee piika.
- Laita vaan navettahommien jälkeen, vastaan nostaen huivia ot-

salta.
Isäntä on ollut viikon auttamassa naapurin isäntää savottahom-

milla. Renki astelee pirttiin.
- Onko pirtisä tuoretta sumppia?, utelee renki. 
- Ei taia olla. 
Alan keittämään tuoretta sumppia. 

-Jouathan vähän aikaa mittaamaan pirtin penkkiä, sanon ja lisään 
samalla vettä kahvipannuun. 

- Jouan toki, vastaa renki. 
Piika alkaa leipomaan rieskaa ja rahkapiirakkaa.
- Minä siivoan aitat teille, niin saatte puhtaudesta nauttia, sanon, 

samalla laittaen pööniä kahvipannuun. 
Pääsiäisvalmisteluja tehdään iloisin mielin köökin puolella. 
Jonkin ajan päästä sumpit alkaa olla valmiina nautittavaksi.
Navettakissa Mustikin on laskeutunut uunin pankolta alas. Puk-

kii jalkoja ja maukuu. 
Istahdetaan yhdessä pirtin pöydän äärelle rupattelemaan kera 

sumppien ja herkullisten korvapuustien.
Käydään läpi navettahommat pääsiäisen ajaksi. Suunnitellaan 

pääsiäiskokon sytyttämistä rantaan. Perinteisesti rantasauna läm-
piää pääsiäisen aikana useana iltana. 

Talon isäntä astelee pirttiin väsyneen näköisenä tuohireppu se-
lässä.

- Nyt se alkoi savotalta loma. Saisi keskittyä maatilan pääsiäisen 
viettoon, tuumaa isäntä samalla karvareuhkaa nostaen.

- Olet ansainnut pääsiäisvapaat, sanoo piika. Taputtaa ohimen-
nen olkapäälle talon isäntää.

Renki lähtee jatkamaan puiden hakkuuta metsään. Piika leipoo 
pääsiäisherkkuja.

- Käyn katsomassa navetassa, että kaikki on hyvin, sanon ja as-
telen navettaan.

Huomaan, että lehmä on alkanut poikimaan. Seuraan tilannet-
ta rauhallisena.

Autan lehmää. Ensin tulee etujalat ja pää. Avautumis- ja ponnis-
tusvaiheet etenevät normaalisti. 

- Terve vasikka, kiljahan. 
Samassa isäntä tulee katsomaan mitä on tapahtunut.
Emä nuolee vasikan kuivaksi ennen vasikkakarsinaan siirtämistä.
- Haen vasikalle heti ternimaitoa, sanoo isäntä.
Onnellinen tapahtuma saa minut hymyilemään ja silmiini on-

nenkyyneleet.
Pääsiäistä hiljennytään viettämään hyvän ruuan ja yhdessäolon 

merkeissä.
Nautitaan rantasaunan lempeistä löylyistä. Kat-

sellaan, kuinka pääsiäiskokko palaa iloisesti rannassa. 

Hyvää Pääsiäistä lukijoille!

Anna-Riikka Huhta

Haaveilen maatilan pääsiäisestä

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
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Kaksi kalamiestä tapaa Kipinässä:  – Oliko Ahti an-
tava? Make kysyy.
     – Kahdeksan komeaa kalaa ja kaikki naaraspuolisia, Kake 
kehaisee. 
     – Ai jaa. Ja mistäs sen sukupuolen niin tarkasti tietää?
     – No kas kun ne kaikki olivat jääneet verkkoon suustaan! 

* * *
Hevosmiesten Uuden Uutistoimiston Pudasjär-
ven toimipiste (PuHuTTI) tiedottaa, että Nokia laajentaa 
toimialuettaan. Yhtiö on ostanut Pudasjärveltä ryijykutomon. 
Vielä joulumarkkinoille on luvassa langattomia 5 G-ryijyjä.

* * *
Historiantunnilla opettaja kertoo, että ennen oli tapana 
kirjoittaa ihmisen arvonimi hänen nimensä jälkeen. – Sellai-
sia olivat esimerkiksi Kaarle Herttua ja Birger Jaarli. Keksii-
kö joku jonkin muun esimerkin?
   Hetken miettimisen jälkeen Kalle-poika viittaa ja sanoo: 
”Hertta Kuningas.” 

* * *
Isä ja poika keskustelevat perinteisistä asioita. Isä kertoo 
kukista ja mehiläisistä. Poika kuuntelee otsa kurtussa, epäröi 
hetken, mutta rohkaistuu sitten kysymään: – Isä, synnyinkö 
minä siis kukkatarhassa vai mehiläispesässä?

* * *
Päivällisellä: – Kultaseni, vaimo sanoo miehelleen, – lää-
käri sanoi, että minun täytyisi terveyteni takia viettää pääsiäi-
nen etelässä. Mihin minä sinun mielestäni menisin, Espanjaan 
vain Portugaliin? – Toiselle lääkärille! mies urahtaa.

* * *
Mummo istuu kiikkutuolissa ja lukee hartauskirjaa. 
Pikkuinen Laura kiipeää mummon syliin ja kysäisee: – Onko 
mummolla tulossa jo lopputentti? 

* * *
Pentti sai syntymäpäivälahjaksi mopon eikä oikein osan-
nut puhua muusta. Firman juhlassa hän teki tanssin pyörteis-
sä osaston sihteerille tunnustuksen: 
     – Voi Laila kun sinä tanssit ihanasti. Ihan kuin olisi kakko-
nen silmässä!

* * *
Pubissa: – Onko se totta, että vaimosi ansaitsee itse lei-
pänsä? Make kysyy Kakelta. – On se, mutta kaiken muun 
maksankin sitten minä!

* * *
Kahvilassa: – Molemmat avioliittoni ovat olleet epäonnis-
tuneita, Tarmo tunnustaa Jarmolle. – Ensimmäinen vaimo jät-
ti, mutta toinen ei.

* * *
Pikkuinen Ville lyö kaupassa 20 euron setelin tiskiin ja 
tokaisee myyjälle: – Kymmenen kiloa sokeria ja kilo hiivaa. 
Isä leipoo tänään!

* * *
Rouva lukee miehensä horoskooppia: – Tämän 
mukaan sinä olet pitkä, komea, tumma, tulinen, rikas ja äly-
käs. Ja jopa ammattisikin on väärä!

* * *
Rouvakutsuilla: – On se kumma, että nainen muistaa 
koko ikänsä oman hääpäivänsä, mutta mies ei sitten millään. 
rouva Verevä naurahtaa.
  – Mikäs kumma se on? rouva Terävä tuumaa. – Jokainenhan 
muistaa sen päivän, jolloin sai suurimman kalansa, mutta ky-
sypäs kalalta, milloin se oli!

* * *                                                     
Vanhainkodissa: – On se niin mukava kun muisti vielä 
pellaa, Sarakylän muori haastaa. – Minäkin muistan vielä ne 
leikit, mitä neljävuotiaina leikittiin.
    – Vaan minäpä muistan siitä viisi vuotta aikaisempaakin ai-
kaa, Hetekylän pappa naurahtaa. – Kun menin Jyrkkäkosken 
lavalle isän kanssa ja tulin takaisin äidin kanssa!                                                                

* * *
PuHuTTi tiedottaa: Uutinen Nokian 5 G-lan-
gattomista ryijystä on APRILLIA!                                             

* * * 
Pääsiäiskortti Laihialta. – Ajattele, miten nopeasti ih-
minen muuttuu, rouva sanoo miehelleen. – Se naapuriperhe, 
joka muutti eläkepäiville Laihialle, lähetti meille pääsiäiskor-
tin, jossa luki: Hyvää pääsiäistä vuosina 2021–2025!  
  
Martti Kähkönen
Tietokirjailija Oulu 

”Ei kaipaa kallaa 
ko on lohta!” 

Puhoskylän Lähikauppa 
M-ketjun väreihin huhtikuun alusta
Puhoskylän Lähikaup-
pa aloittaa huhtikuun alus-
sa uudistuneena M-ketjun 
kauppana ja nimikin muut-
tuu M-Puhoskylän lähikau-
paksi. Vuoden vaihteessa 
loppui valtakunnallinen Tar-
mo-ketju ja se vauhditti yh-
teistyöneuvottelujen aloitta-
mista M-ketjun kanssa. 

Kauppiassisarusten 
Anne Pääahon ja Mervi 
Mannisen kertoivat olevan-
sa tyytyväisiä uudesta yh-
teistyökuviosta. 

-Valikoimamme laaje-
nevat, kampanjoita pysty-
tään pitämään ja M-ketjulta 
tulee myös markkinointi-
tukea. Uutena tulee myyn-
tiin muun muassa Laiti-
lan pienpanimon tuotteita. 
Uudistuksen merkeissä on 
pääsiäisen aikaan M-ket-
jun kampanjoihin kuuluvia 
hyviä tarjouksia. Avajaiset 
pidetään, kunhan korona-
rajoitukset helpottuvat. Sil-
loin myös myymälässä on 
uudet teippaukset, jotka to-
teutetaan lähiaikana ilmojen 
lämmettyä, kertoivat kaup-
piassisarukset Pääaho ja 
Manninen.

Kahdeksan uutta 
kauppaa M-ketjuun – 
Puhos ensimmäisenä
-Puhoskylän lähikaupan 
kanssa samassa tilantees-
sa on ollut useita muitakin 
Tarmo-ketjuun kuuluvia 
kauppoja Suomessa. Niistä 
kahdeksan on muuttumas-
sa M-kaupoiksi, Puhoskylän 
lähikauppa ensimmäisenä 
Suomessa, kertoi M-ketjun 
hallituksen puheenjohta-
ja Marko Valkama Ylihär-
mästä. Valkama on M-mar-
ket kauppias Ylihärmässä ja 
Kauhajoella. 

Valkama kertoi Suomes-
sa olevan reilut 50 M-ket-
juun kuuluvaa kauppaa; 
marketteja ja tavarataloja, 
joista yksi on pitkään Pudas-
järven keskustassa toimi-
nut M-Tavaratalo Pudasjär-
vi. Tarmokauppiaiden tulon 
jälkeen ketjun myymälöitä 
on lähes 60.

-M-ketju koostuu itse-
näisistä kauppiaista. Kaik-

ki myymälät ovat erilaisia. 
Ketju ei määrää ketään tiet-
tyyn muottiin. Ketjun pää-
yhteistyökumppani on tuk-
kuliike Wihuri Oy Aarnio, 
josta saadaan kova- ja kui-
vatavara. Tuoretavaran yh-
teistyökumppaneita ovat 
muun muassa Valio, Atria, 
HK ja Saarioinen. Kauppi-
aat käyttävät paljon myös 
paikallisia palveluja. Kukin 
kauppias tekee omat ratkai-
sunsa. Olemme avoin ket-
juorganisaatio, joka hoi-
taa tavaroiden ylläpitoa, 
markkinointia ja hinnoitte-
lua sekä pitää kauppiaiden 
puolta hintaneuvotteluissa 
ja markkinoinnissa. Ketjun 
toimesta myös suunnitel-
laan ja neuvotellaan tava-
rantoimittajien kanssa kes-
kitetysti tiettyjä valikoimia 
myymälöille. Ketjun pää-
paikkana on Hyvinkää, jos-
sa on myös pääkonttori. Pal-
kattua henkilökuntaa on 
vain toimitusjohtaja ja hä-
nen apunaan toimistotyön-
tekijä. Muu ketjun organi-
saatio koostuu kauppiaista, 
kertoi hallituksen puheen-
johtaja Valkama.

-Olemme ketjussa mielis-
sämme ketjun uusista kaup-
piaista. Toivotaan menes-
tystä. Rohkeasti voi ottaa 
ketjuun yhteyttä, kun tar-
vitsee apua ja tietoa. Mielel-
lään aloitamme yhteistyön 
Puhoskylän lähikaupan 
kanssa. Odotan myös mie-
lenkiinnolla tilaisuutta käy-
dä jossain vaiheessa paikan 
päällä tapaamassa kauppi-
assisaruksia Puhoksella, toi-
vottelee Valkama. 

Kauppatoimintaa 
1920 lähtien
Puhoskylällä Rajamaan ta-
lossa on ollut kauppatoi-
mintaa 1920-luvulta lähtien. 
Se tunnettiin vuosikymme-
niä naisten kauppana, jota 
pitivät Saimi Turpeinen ja 
Pirkko Manninen. Heiltä 
siskokset Pääaho ja Manni-
nen ostivat kaupan vuon-
na 1997. Kauppa toimi al-
kuun kolmen vuoden ajan 
vuokratiloissa entisessä Ra-
jamaan talossa. Oma kaup-

parakennus valmistui mar-
raskuussa 2000 ja liiketiloja 
laajennettiin 2006. Kauppa 
vietti 20-vuotisjuhlaa syys-
kuussa 2017, joten ensi 
vuonna tulee neljännesvuo-
sisadan merkkivuosi. 

Monipuoliset palvelut
Kauppiassiskokset kertoi-
vat, että kaupasta löytyy 
mahdollisimman monipuo-
lisesti ruoka- ja päivittäista-
varoiden lisäksi muutakin, 
kuten lahja-, taloustava-
roita ja autotarvikkeitakin. 
Kaupasta löytyvät veikka-
uspalvelut, postin ja aptee-
kin palvelupiste, kahvio, 
kalastusluvat ja kotiinkulje-
tuspalvelu. Pitkän etäisyyk-
sien kyläläisille on tärkeää, 
että siellä on myös poltto-
aineiden jakelupiste. Viime 

Puhoskylän kauppakiinteistö on rakennettu vuonna 2000 ja sitä laajennettiin vuonna 2006. M-ketjun teippaukset ja vä-
rit toteutuvat ilmojen lämmettyä. 

vuosina on aloitettu myös 
kirpputoritoiminta, johon 
kuuluu myös lehtien ja kir-
jojen vaihtopiste. Uutena 
on myös Schenkerin nouto-
piste, joka palvelee muun 
muassa verkkokaupan os-
toksissa. 

Kauppa on auki arki-
sin 8.30-17, lauantaisin 8.30-
14 ja sunnuntaisinkin kaksi 
tuntia kello 10-12. Pääsiäis-
pyhinä noudatetaan sun-
nuntain aukioloaikoja. 

- Olemme facebookissa ja 
sivujemme kautta asiakkaat 
näkevät ilmoituksemme. 
Sitä kautta mekin saamme 
lukea asiakkaiden mielipi-
teet ja toiveet. Asiakkaiden 
palautteet ovat meille tär-
keitä, kauppiaat sanoivat.

Heimo Turunen

Kauppiassisarukset Anne Pääaho ja Mervi Manninen toi-
vottavat asiakkaat tervetulleeksi uusittuun kauppaan. 
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jongun alueen kyläyhdistys ry:n 
vuoSIKoKouS 
kylätalolla (Niskalantie 9) 

su 11.4.2021 klo 13. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen voi 

osallistua etänä tai tulemalla paikanpäälle. 
Etukäteisilmoittautuminen vaaditaan viestillä
ella.viljamaa@pudasjarvi.fi tai 040 545 6941. 

Tervetuloa! Hallitus

Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n     

Johtokunta

KevätKoKouS    
tiistaina 20.4.2021 klo 18.00. 

Esillä sääntömääräiset asiat
Koronarajoitusten vuoksi kokous pidetään etäkokouksena 

ja vaatii ennakkoilmoittautumisen 16.4.2021 mennessä 
sp.sirpa.timonen-nissi@pudasjarvi.fi. Etäkokous luodaan 

Teams yhteyden kautta.

OSTETAAN

PUDASTORI

Polttopuurankaa koivua tai 
sekapuuta rekan nuppikuor-
ma. P. 040 524 2541/Kalle 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /ostoil-
moitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalli-
set ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 
riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilötunnuksesi laskutusta varten.

Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistys ry:n

vuoSIKoKouS 
perjantaina 9.4. klo 18

Kokous pidetään Teams etäkokouksena. Lisäksi varaamme  
viidelle hengelle mahdollisuuden tulla paikan päälle Karhukun-
naantie 2 (Metsähallitus). Etäyhteyden takia kokoukseen on jo-
kaisen ilmoittauduttava joko spostilla pirkko-liisa.luhta@gmail.
com tai soittamalla (0400 293 023 Luhta). Etäkokoukseen il-
moittautuneille  lähetetään liittymislinkki ennen kokousta. 
Kokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi Virpi Sahi ker-
too Suomen luonnonsuojeluliiton vesivuodesta 2021. Tämä 
vuosi on myös yhdistyksen 50. toimintavuosi!

Tervetulleeksi toivottaa 
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:n hallitus

Kevätjoogaa kotona
Pudasjärvellä toimiva Hyvinvointitupa-hanke järjestää etäjoo-
gaa huhtikuun aikana. Luvassa on lempeää ja rauhallista hatha-
joogaa sekä syvärentoutusta. Neljästi järjestettävän kevätjoo-
gan ensimmäinen kerta on heti pääsiäisen jälkeen tiistaina 6. 
huhtikuuta. Joogaan ovat tervetulleita kaikki riippumatta sii-
tä, onko aloittelija vai jo kokenut joogaaja. Osallistumaan pää-
see kotoa käsin, tarvitsee vain laitteen, jossa on toimiva in-
ternet-yhteys. Jooga järjestetään Teams-ohjelman avulla ja 
mukaan pääsee ilman erillistä sisäänkirjautumista. Osallistu-
mislinkin saa Hyvinvointitupa-hankkeen sivuilta. Ohjaajana toi-
mii Kati Yypänaho.

Mikäli kaipaa sykettä nostavaa liikuntaa, Hyvinvointitu-
pa-hankkeen ja liikuntapalveluiden sykejumppa tarjoaa kun-
nonkohotusta keskiviikkoisin. Sykejumppa jatkuu kevään ajan, 
ohjaajana toimii liikuntapalveluiden Janika Körkkö. Osallistu-
mislinkki löytyy Pudasjärven kaupungin tapahtumakalenteris-
ta.

Tiedotus Hyvinvointitupa -hanke
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu

Kesänopeusrajoituksilla 
autoillaan jo pääsiäisenä
Talvi- ja pimeän ajan alennetut nopeusrajoitukset poistetaan 
keväällä 2021 Pohjois-Pohjanmaalla keskiviikkona 31.3. alkaen 
ja tavoite on, että kaikki muutokset ovat tehtynä torstain 1.4. 
aikana.

Tiekohtaiset nopeusrajoitukset tulevat voimaan heti, kun 
merkit on vaihdettu. Tarvittaessa alennettuja rajoituksia jäte-
tään voimaan sellaisissa tienkohdissa, joissa liikennemerkein 
varoitetaan huonokuntoisesta päällysteestä ja päällysteen kun-
to sitä edellyttää.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa oli viime talvikaudella 
alennettu tiekohtainen 80 km/h nopeusrajoitus noin 1100 tie-
kilometrillä. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla oli käytössä talvikau-
den 70 km/h nopeusrajoituksia 180 tiekilometrillä.

Varaudu kelien muutoksiin
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus korostaa kevään vaihtele-
vien keliolosuhteiden huomioon ottamista liikenteessä. Ke-
vään aikana saattaa vielä esiintyä lumi- ja räntäsateita, jolloin 
ajonopeus tulee sovittaa vallitsevien olosuhteiden mukaisek-
si. Yölämpötilat laskevat vielä usein pakkasen puolelle, jolloin 
edellispäivän sulamis- ja sadevedet voivat jäätää tienpinnat. Eri-
tyisesti yöllä ja aikaisin aamulla tienpinnat voivat olla yllättä-
vän liukkaita.

Keli vaikuttaa myös rengasvalintaan. Uuden tieliikennelain 
myötä oikea rengasvalinta on entistä enemmän kuljettajan vas-
tuulla ja sidoksissa keliin. Talvirenkaita on käytettävä maalis-
kuun loppuun saakka, jos sää tai keli sitä edellyttää. Monilla 
talvirenkaina on nastarenkaat. Nastarenkaita saa käyttää maa-
liskuun loppuun saakka ja toki myöhemminkin, jos sää tai keli 
sitä edellyttää. Jos ajat talvisilla teillä, ei kannata vielä pääsiäi-
seksi kiirehtiä renkaiden vaihtamisen kanssa.

Kevät tuo myös lisää liikkujia maanteille. Erityisesti pyö-
räilijät ja mopoilijat on syytä ottaa huomioon. Autoilijan vel-
vollisuutena on jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohi-
tettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä 
olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin 
itse ajoradalla. 

Lisäksi kevään edetessä hirvieläimet alkavat liikkua aktiivi-
semmin. Jos havaitset hirven liikenteessä, niin hiljennä vauhtiasi 
ja valmistaudu tarvittaessa pysähtymään nopeasti. Hirvionnet-
tomuuden riski on suurimmillaan juuri ennen auringonlaskua.

Ely-keskus tiedotus

Jaakko valmistui sähköasentajaksi 
hyvässä aikataulussa
OSAO, Pudasjärven yksi-
kössä juotiin tiistaina 30.3. 
valmistujaiskahvit. Valmis-
tujia juhlitaan tämän tästä, 
koska opiskelijat valmistu-
vat omissa aikatauluissaan, 
kun tavoiteltu osaaminen 
on saavutettu. Juhlittavana 
oli Raivion Jaakko, joka val-
mistui sähköasentajaksi hy-
vässä aikataulussa. Samalla 
Jaakko kertoi opiskeluajan 
kokemuksista ja varsinkin 
vinkkejä sähköalan työelä-
mäoppimisjaksoille nuo-
remman kurssin opiskeli-
joille. Jaakon tavoitteena 
valmistumisen jälkeen on 
töiden tekeminen ja miksei 
muutaman vuoden päästä 
myös jatko-opinnot.

Jaakko aloitti peruskou-
lun jälkeen lukion, mutta 
ammatillisen koulutuksen 
työelämäläheinen koulu-
tus alkoi vetää puoleensa. 
Ensin toista alaa kokeil-
tuaan hän oli varma, että 
sähköala olisi häntä var-
ten. Yksi syy hänen sähkö-
alan opintojen aikataulun 
lyhenemiseen oli lukiossa 
suoritettujen opintojen tun-
nustaminen osaksi perus-
tutkinnon yhteisiä tutkin-
non osia. 

Sähköalan opinnoissa 
täytyy erottaa oikea vääräs-
tä eli jos alan tai lähialojen 
aiempaa kokemusta ei ole, 
opiskellaan sähköalalla en-
simmäinen vuosi oppilai-
toksessa käytännön har-
joitteita tehden. Työelämän 
perustaidot on hankittava 
ja alan turvallisuus osatta-
va ennen työelämäjaksoja. 

-Opinnot olivat ensin 
sellaista pään raapimista, 
ennen kuin kytkentöihin 
ja sähköalaan pääsi sisälle, 
kuvasi Jaakko opintojen al-
kuaikoja. 

Ensimmäisen vuoden 
aikana suoritetaan työ-
elämässä vaadittavat nel- Opettaja Esko Siven onnittelee tuoretta sähköasentajaa. 

jä korttia sähkötyöturvalli-
suudesta ensiaputaitoihin. 
Yhteisiä tutkinnon osia 
opiskellaan rinnan amma-
tillisten opintojen kanssa. 

Toisena vuonna Jaakko 
pääsi sähköalan työmail-
le oppimaan. Hän neuvoo 
nuoremman kurssin opis-
kelijoita: -Teidän täytyy va-
kuuttaa työnantajat hyvällä 
asenteella. On oltava moti-
voitunut ja jaksettava työ-
päivän mitta töitä tehdä. 

Turvallisuus työmaalla 
on a ja o paitsi tekemises-
sä myös suojavarusteiden 
käytössä. Jaakko opiskeli 
työelämäjaksot etupäässä 
Juhotec Oy:llä. Ensin kou-
lutussopimuksella palkat-
ta, mutta myös palkkaa saa-
den oppisopimusjaksoilla. 
Toinen syys Jaakon nope-
aan valmistumiseen oli-
kin kesäoppisopimus. Työ 
Juhotecillä on ollut moni-
puolista, mikä opintojenkin 
kannalta on tärkeää. Jaak-
ko antaa vielä yhden vin-
kin opiskelijoille: -Opiskel-
kaa englantia, sitä tarvitaan 

työmailla. Työporukois-
sa on välillä ulkomaisia-
kin työntekijöitä sekä useat 
käyttöohjeet ovat englan-
niksi.

Tavoitteena Jaakol-
la on nyt sähköalan töi-
den tekeminen. Ensim-
mäinen työpäivä oli 

keskiviikkona 31.3. valmis-
tuneena sähköasentajana. 
Sitäkään Jaakko ei pois sul-
je, että muutaman vuoden 
kuluttua jatkaisi insinöö-
riopintojen pariin. 

Kaisu Möttönen

Jaakko Raivion valmistumista sähköasentajaksi juhlittiin opiskelukavereiden ja opetta-
jien kanssa.

Puhoskylän kyläseuran 
SääntÖmääRäInen 

vuoSIKoKouS
su 11.4.2021 Möykkälässä klo 12.00.

Muistakaa suositusten mukainen 
toiminta kokouspaikalla. 

Johtokunta

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Halutaan oStaa oKt 
1995->, makuuhuoneita 4+, 
sijainti Kurenalan lähettyvillä 

tai Ouluun päin.
Kaupassa voidaan antaa 

vaihdossa rivitalokolmio Iijoki 
varresta. P. 0400 582 522
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Rakkauden hauta Vammelsuussa
”Sitten tuli pääsiäinen ja me 
menimme aamujumalan-
palvelukseen siihen kaunii-
seen kirkkoon, jonka hau-
tausmaalle isä oli haudattu 
ja missä istui ajatuksiinsa 
vaipunut nainen pronssisen 
karhunpentunsa kanssa.” 
(Vera Andrejeva) 

Vera Andrejeva viet-
ti lapsuutensa Kannaksella 
Uudenkirkon Vammelsuus-
sa, jonne hänen isänsä, ve-
näläinen kirjailija Leonid 
Andrejev, rakennutti talon. 
Andrejevit asuivat siellä 
toistakymmentä vuotta. 

Veran mainitsemat 
pronssiveistokset naisesta ja 
karhunpennusta sekä kirk-
ko olivat ennen viime so-
tia Kannaksen kuuluisimpia 
nähtävyyksiä. Turistit ni-
mesivät paikan Rakkauden 
haudaksi.

Erheellisesti on kerrottu, 
että haudan veistoksineen 
ja kirkon rakennutti venä-
läinen upseeri, jonka vaimo 
asui Vammelsuussa miehen 
rellestäessä Pietarissa tai Pa-
riisissa. Kun mies lopulta 
saapui kotiin, vaimo oli me-
nehtynyt ikävään. Huonoa 
omaatuntoa poteva mies ra-
kennutti kirkon ja hankki 
veistokset.

Edellisessä tarinas-
sa on hiven tottakin. Vam-
melsuussa asuivat Marijoen 
kartanossa Maria ja Jevge-
ni Kartavtsev. Maria oli kir-
jailija, ja Jevgeni toimi pank-
kiirina Pietarissa. Hän joutui 
työnsä takia olemaan paljon 
poissa kotoa. 

Maria sairastui syöpään 
ja hänet leikattiin Saksassa. 
Siellä hän sai lahjaksi Wil-
ly-nimisen nallen, jolla piti 
olla parantavia ominaisuuk-
sia. Maria toi lelun Suomeen 
ja sitä kohdeltiin kuin per-

heenjäsentä. Vaikka hän vä-
lillä toipuikin, hän menehtyi 
vuonna 1910. Hänet haudat-
tiin Marijoen lähelle kumpa-
reelle, josta oli näköala Suo-
menlahdelle.

Lohduton Jevgeni Kar-
tavtsev halusi vaimolleen 
näyttävän muistomerkin. 
Hauta ympäröitiin kivi-
aitauksella ja kookkaalle 
hautapaadelle pystytettiin 
pronssiveistokset Marias-
ta ja Willystä. Lisäksi Karta-
vtsev muisti, että Maria oli 
haaveillut omasta kirkosta. 

Niinpä haudan vierel-
le valmistui vuonna 1916 
kultakupolinen pihkova-
laistyyliä edustava kirkko, 
joka vihittiin Neitsyt Ma-
rian Kaikkien surevien ilo 
-nimisen ikonin muistol-
le. Sopusuhtainen rakennus 
korkeine ja kapeine ikkunoi-
neen oli vailla venäläisille 
kirkoille ominaista ylenpalt-
tista koristeellisuutta. 

Vera Andrejeva ku-
vaa kirkkosalin tunnelmaa: 
”Kupolin alla lentävät kau-
niisti vikkelät pääskyset. Ne 
leikkaavat auringon säteen, 
joka sinisenä pylväänä kat-
kaisee korkean holvin hä-
märyyden ja tässä säteessä 
uiskentelevat suitsutussa-
vun siniset virrat, ja kapei-
den ikkunoiden värilliset la-
sit leiskahtelevat vihreinä ja 
punaisina tulina.” 

Paikka jäi sotien jalkoi-
hin. Jo ennen talvisotaa kir-
kon kellot oli ammuttu rik-
ki. Jatkosodan aikaan kirkko 
tuhoutui. Saksalaisten on 
epäilty vieneen pronssi-
veistokset, joita ei ainakaan 
vuonna 1941 haudasta ote-
tussa SA-kuvassa enää ole.

Pronssi-Willy näyttää 
kuitenkin joutuneen eroon 
emännästään, sillä se oli 

päätynyt erään kannakse-
laishuvilan parvekkeelle. 
Huvilaan oli asemasodan 
aikana majoittunut suoma-
laisia sotilaita, muun muas-
sa eläinlääkäri Yrjö Kokko, 
joka tuolloin kirjoitti sa-
tuaan Pessistä ja Illusiasta. 
Hän näppäsi luotien puhko-
masta pronssikarhusta ku-
van ja julkaisi sen kirjassaan 
Sota ja satu.

Vammelsuu on nykyisin 
nimeltään Serovo. Rakkau-
den haudan pronssiveistok-
set on korvattu jäljennöksil-
lä ja kirkko on masentava 
rauniokasa. Vuosikymme-
nien aikana kasvanut metsä 
peittää näköalan Suomen-
lahdelle.

Hautapaadesta on kui-
tenkin edelleen luettavissa 
Jevgenin suru: ”Koko elä-
män aikana en ole tarpeek-
si ymmärtänyt ja huoman-
nut sinua, rakas Marjushka, 
mutta sen sijaan kuolemas-
sa lupaan pyhästi täyttää 
tahtosi, unelmasi ja toivee-
si. Kaikesta sielustani ja sy-
dämestäni Sinun Jevgeni.” 
(Suom. Heikki Ikonen)   

Lähteitä: Vera Andre-
jeva: Talo Vammelsuus-
sa (1977); Yrjö Kokko: Sota 
ja satu (1964); Tuovi Paju 
& Maijaliisa Kalliomäki: 
Kolme naista Kannaksel-
ta (2015); Jaakko Terentti-
lä: Rakkauden hauta (1950); 
Vaienneet temppelit (1953).  

Hauta nykyasussaan.

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärveläis-

lähtöinen tietokirjailija. Hän 
asuu nykyisin Rovaniemellä ja 
harrastaa matkailua.

Jevgenin murhe.

Kerran niin kaunis kirkko on nyt masentava rauniokasa. 

Rakkauden hauta pronssiveistoksineen ja kirkko 
1920-1930-luvulla. (Kuva: Ilomantsin Museosäätiö. Kuvaa-
ja tuntematon.) 
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www.pudas-kone.fiPudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

49€

MENOPELIT KEVÄÄSEEN
E3 28” 3 V.

HELKAMA 
SÄHKÖ-
PYÖRÄT: 
MADE IN 
HANKO

• Moottori: Shimano Steps DU-E5000
• Moottorin teho: 250W – 36V – 40Nm
• Akku: Li-Ion BT-E6000, 418Wh
• Akun toimintasäde: 
  jopa 125 km
• Vaihteisto: napavaihteisto Shimano
  Nexus 3
• Jarrut: jalka/käsijarru
• Runko: alumiini, 48 cm
• Valot: Etu-ja takavalo, Led
• Väri: harmaa

1990€
E7 28” 7 V.

•  Moottori: Shimano Steps DU-E5000
•  Akku: Li-Ion BT-E6000, 418Wh
•  Akun toimintasäde: jopa 125 km
•  Vaihteisto: napavaihteisto Shimano Nexus 7
•  Jarrut: jalka/käsijarru
•  Runko: alumiini, 48 cm
•  Valot: etu-ja takavalo
•  Värit: musta ja valkoinen

2190€

CE8 28” 8 V.
•  Moottori:  Shimano Steps E6100
•  Akku: Li-Ion BT-E8010, 418Wh
•  Akun toimintasäde:  jopa 180 km
•  Vaihteisto:  Shimano Acera 8v
•  Jarrut: hydraulinen levyjarru
•  Runko: alumiini, 52 cm
•  Haarukka: joustohaarukka
•  Valot: etu-ja takavalo, Led
•  Väri: musta

2740€

FE 10 sähköläskipyörä

779€

•  Runko: alumiini, 32 cm
•  Jarrut: hydrauliset levyjarrut
•  Vaihteisto: Shimano Altus 8v.
•  Väri: Mattasininen/valkoinen

2950€

Nishiki DUrANGO 24”  8V. 

HuOLLATA NYT 
PYÖRÄSI KuNTOON! 

HuOLTOPAKETIT:
1v

59€

Napavaihteinen 
3-8 V 

Monivaihteinen 
9-30V  10€

Sähköpyörät: 
Huoltopaketti 

+ 

69€

•  Moottori: Shimano Steps E7000 250 W, 60 Nm
•  Akku: integroitu Shimano 8020 Li-ion 504 Wh 36 V
•  Latausaika: n.6,5 h
•  Toimintasäde: jopa 100 km
•  Takavaihtaja: Shimano Deore RD-M6000 10-v Shadow
•  Jarrut: Shimano MT200 hydraulinen levyjarru 180/180 mm 

levyillä
•  Renkaat: Schwalbe Jumbo 
    Jim 26x4,8” Performance 
•  Runko: alumiini
•  Väri: Mattamusta ja harmaa 

• runko:  alumiini, 48 cm
• jalka/käsijarru
• Etu-ja takavalo, Led
• napavaihteisto Shimano Nexus 3 
• Moottori : Shimano Steps DU-E5000
• Moottorin teho:  250W – 36V – 40Nm
• Akku:  Li-Ion BT-E6000, 418Wh
• Akun toimintasäde: 125 km
• väri: harmaa

RAJOITETTu ERÄ

RAJOITETTu ERÄ

RAJOITETTu ERÄ

RAJOITETTu ERÄ

VAIN 1 KPL

TÄHTÄÄ
TÖIHIN
Opiskele Pudasjärvellä

Yhteishaku  
23.2.–7.4.2021 

Lähihoitaja 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sahaprosessinhoitaja 
puuteollisuuden perustutkinto

Sähköasentaja 
sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Valma 
ammatilliseen koulutukseen valmentava
koulutus

Yhteishaku  
www.opintopolku.fi

Jatkuva haku  
23.2.–8.4.2021 

Lähihoitaja 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sahaprosessinhoitaja 
puuteollisuuden perustutkinto

Sähköasentaja 
sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Puuteollisuuden  
ammattitutkinto 

Hae koulutuksiin  
osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja: Anna Kuosmanen,  
opinto-ohjaaja, 050 598 8068
Kaisu Möttönen, (oppisopimukset),  
050 573 2584

www.osao.fi/pudasjarvi

OSAO Ovi -hakijapalvelu ohjaa ja 
neuvoo, 040 826 6060, osao.fi/ovi

Aamu- ja iltapäivä- 
toiminnan ohjaus  

tutkinnon osa kasvatus- ja  
ohjausalan ammattitutkinnosta
• haku päättyy 16.5.2021
• hakijoiden haastattelu sovitaan  
 henkilökohtaisesti
• opinnot alkavat 31.5.2021 
 ja kestävät noin 7 viikkoa

Pohjois-Pohjanmaan alu-
eellinen koronakoordinaa-
tioryhmä linjasi alueen uu-
sista koronasuosituksista 
23.3. kokouksessaan. Poh-
jois-Pohjanmaa on epide-
mian kiihtymisvaiheessa. 
Pohjois-Pohjanmaalla voi-
massa olevat suositukset ja 

rajoitukset ovat 25.4. saak-
ka.

Tilanne Pudasjärvellä 
on rauhallinen ja kaupun-
gilla on nopea reagointival-
mius, jos tautitilanteessa 
tulee muutoksia tartunto-
jen määrän nousun vuoksi. 
Tässä tilanteessa tarkistel-

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä 
linjasi 24.3. kaupunkikohtaisia 

koronarajoituksia. Palveluihin ja toimintaan 
jatketaan nykyisiä rajoituksia 25.4. saakka.

Kaupunkikohtaisia rajoituksia jatkettiin Pudasjärvellä
laan kaupunkikohtaisia ra-
joituksia uudelleen. 

Rajoitukset jatkuvat 
25.4. saakka:
Virkistysuimala Puikkarin 
allasosasto ja saunat sekä 
niiden välittömässä yhtey-
dessä olevat pukeutumis-
tilat ovat suljetut yleiseltä 
käytöltä. 

Kaupungintalon neuvot-
teluhuoneita, Otso ja Otava, 
ja Pohjantähden tiloja ei voi 

varata ulkopuolisten yhdis-
tysten ja järjestöjen käyt-
töön.

Kaupungintalo ja asia-
kaspalvelupiste ovat toi-
minnassa, tietyin rajoituk-
sin.

Asiakaspalvelu toimii 
tietyin rajoituksin normaa-
leilla aukioloajoilla, ma-pe 
8-16, puhelinnumerossa 040 
826 6417. 

Alle 12-vuotiaiden sekä 
12 – 17-vuotiaiden ryhmä-
harrastustoimintaa Tuomas 

Sammelvuo –salilla voi-
daan jatkaa. Lisäksi lasten 
ja nuorten harrastustoimin-
ta voi jatkua muissa kau-
pungin hallinnoimissa ti-
loissa tietyin edellytyksin.

Valtakunnallisissa sar-
joissa pelaavat tai nii-
hin pääsyyn oikeuttaviin 
karsintoihin pyrkivät yli 
18-vuotiaiden joukkueet 
voivat harjoitella varatuilla 
vuoroillaan Tuomas Sam-
melvuo –salissa. Toimin-
nassa noudatetaan samo-

ja rajoituksia, mitä lasten ja 
nuorten ryhmäharrastuk-
siin on annettu.

Kirjastossa rajoitettu pal-
velu. Kirjastoauto Iso Kar-
hu liikennöi reitillä rajoite-
tuin asiakasmäärin.

Asioidessa kaupungin 
hallinnassa olevissa tilois-
sa, asiakkailta edellytetään 
kasvomaskin käyttöä sekä 
huolehtimaan hyvästä käsi-
hygieniasta ja turvaväleistä.

Kaupunki tiedotus 

Koronarokotusten tilanne Oulunkaarella 30.3.
Yli 75-vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat omaishoita-
jat voivat varata koronarokotusajan kuntakohtaises-
ta rokotusnumerosta. Myös lähiomainen voi varata 
ajan ikäihmisen puolesta. Pudasjärvellä on käynnis-
sä myös 70-74-vuotiaiden ja heidän kanssaan asu-
vien omaishoitajien rokotukset. Heille henkilökunta 
soittaa ja tarjoaa rokotusaikaa. Kuntalaisten ei tar-
vitse muuta kuin vastata myös tuntemattomiin nu-
meroihin. 

Yli 70-vuotiaiden osalta sairaudet eivät vaiku-
ta rokotusjärjestykseen, vaan vuoro määräytyy pel-
kästään iän mukaan. Alle 70-vuotiaiden riskiryhmä-
läisten rokotukset jatkuvat, kun kaikki yli 70-vuotiaat 
on rokotettu, näillä näkymin huhtikuussa. Koronaan 
liittyvää työtä tekevät työntekijät sekä ikäihmisten 
asumisyksiköiden asukkaat ja henkilökunta ovat saa-
neet ensimmäisen rokotteen ja osa jo vahvistusro-
kotteenkin. 

Jos käyttää vakituisesti muun kuin oman kotipaik-
kansa terveysaseman palveluja, tulee koronarokotus-
aika varata itse ja ensisijaisesti kotipaikan koronaro-
kotusnumerosta. 

Seuraamme tiiviisti, muuttuvatko kuntalaisten ro-
kottamiskuljetukset jatkossa Kela-korvattaviksi. Vi-
rallista valtakunnallista päätöstä Kela-korvauksista ei 
toistaiseksi ole, joten toistaiseksi henkilökuntamme 
ei voi kirjoittaa taksilappuja. 

Kotona rokottaminen ei valitettavasti ole mah-
dollista, sillä rokotteet ovat hyvin vaativia kuljettaa ja 
säilyttää. Lisäksi koronarokotteissa kuten muissakin 
rokotteissa on aina anafylaktisen shokin vaara, minkä 
vuoksi on tärkeää, että rokotepaikalla on riittävästi 
henkilökuntaa ja asianmukaiset välineet mahdollisen 
shokin tai muiden jälkioireiden varalta. 

Ensimmäisen rokotteen on saanut Oulunkaaren 
alueella tällä hetkellä noin 4700 henkilöä, ja toisen-
kin rokotteen saaneita on noin 430 henkilöä. Rokot-
teita annetaan koko ajan sitä mukaa, kun niitä Oulun-
kaarelle saadaan. 

Jos epäilee sairastavansa koronaa, tulee soittaa 
oman terveysaseman ajanvarausnumeroon. Roko-
tuskysymyksissä sen sijaan tulee soittaa kuntakohtai-
seen koronarokotusnumeroon. 

Vs. perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkönen 
jatkaa rokotuksiin liittyvän lisähenkilökunnan rekry-
tointia loppukevään ja kesän rokotuksia varten. Työn-

tekijöitä tarvitaan tuolloin sekä puhelinpalveluun, 
ajanvaraustyöhön että itse rokotustapahtumiin.   

Astra Zeneca -rokotetta yli 
65-vuotiaille 
THL:n linjauksen mukaan Astra Zeneca -rokotetta 
on annettu jälleen maanantaista lähtien yli 65-vuo-
tiaille. Rokotukset Astra Zenecalla olivat noin viikon 
ajan keskeytettynä, kun THL ja Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimea selvittivät sen tur-
vallisuutta. 

Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi ai-
volaskimotukosta Astra Zenecan rokotteen saami-
sen jälkeen. Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on 
verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskite-
kijöitä, ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken. 
THL:n mukaan havaitut poikkeukselliset oireet ovat 
erittäin harvinaisia, eikä toistaiseksi ole varmuutta sii-
tä, liittyvätkö havaitut hyytymishäiriöt rokotukseen. 

Oulunkaaren alueella muutama yksittäinen hen-
kilö on päätynyt kieltäytymään Astra Zenecan rokot-
teesta. THL:n linjauksen mukaan kuntalaiset eivät voi 
valita, minkä rokotteen he saavat. Jos ei halua ottaa 
tarjottua Astra Zeneca -rokotetta, joutuu toisen val-
mistajan rokotteella tapahtuvaa rokottamista odot-
tamaan mahdollisesti useita viikkoja.

– Uudet tutkimustulokset Astra Zeneca -rokot-
teesta osoittavat, että rokote on yhtä tehokas kuin 
muut rokotteet. Teho vakavaa tautia vastaan on lähes 
sata prosenttia, THL:n tiedotteessa todetaan. 

Oulunkaarella kuntalaisilla on ilmennyt jonkin 
verran tavanomaisia rokotusten jälkioireita, kuten 
paikallista kipua, nivelkipuja ja lyhytaikaista lämmön-
nousua.     

Rokotusnumero ja soittoaika 
Rokotusnumeroista voi kysyä lisätietoja koronaro-
kotuksiin liittyen. Myös saamansa ajan voi muuttaa 
tai perua. Tällä hetkellä ajanvarauksia voivat tehdä 
soittamalla vain yli 75-vuotiaat ja heidän omaishoi-
tajansa, nuoremmille ryhmille henkilökunta toistai-
seksi soittaa kotiin ja tarjoaa aikaa. 

Pudasjärvellä rokotusnumero on 08 5875 5012 
palvelee ma-pe kello 8-9, rokotuspaikkana on Pu-
dasjärven terveysasema/neuvola, Juhontie 8. 


