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ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTA JALLE0€
Tarjous koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. S-Etukortilla 
Bonus tuplana kampanja -aikana maksetuista ostoksista, jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Tarjous on voimassa 16.5.2021 asti.

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI TAI 010 190 200 (mpm/pvm)
Osta silmälasit, saat kaupan päälle mitkä tahansa samanarvoiset tai edullisemmat
silmälasit, merkkiaurinkolasit tai piilolinssit – ja S-Etukortilla Bonus tuplana! 

KAHDET LASIT,  
 YKSI HINTA.

Ei rajoitteita!

PIDENSIMME
KAMPANJAA
16.5. ASTI!

Korkein luottoluokitus
©Soliditet 2013

Merkittävä metalliromun kerääjä
ROMULIIKE UTACON OY

Varastotie 9, Utajärvi    p. 0400 892 414
www.utacon.fi    sakari.kantojarvi@utacon.fi

OSTETAAN JA NOUDETAAN  
ROMUAUTOT JA METALLIROMUT

Myös kuparit, messingit ym. ym. 
NYT ROMULLA HYVÄ HINTA! Muista romutuspalkkio! 

Olemme virallinen vastaanottopiste.

traktori- ja kaivurityöt 
ojanreunojen ja 

tienreunojen 
murskaus. 

Ketjumurskaimella.
Kaivurityöt giljotiini 

ja kaivutyöt. Puh. 0400 313 002

HUOM! METSÄNOMISTAJAT 
SUORITAMME METSÄMAAN MUOKKAUKSIA.

ÄESTYS + KYLVÖ + METSÄMAAN AURAUKSET
URAKOITSIJA SUORITTAA MITTAUKSEN JA LASKUTUKSEN.

EI MUITA KULUJA, EDULLISET HINNAT.

0400 383329
PUDASJÄRVI

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

1-.

Puutarhamulta 
Cello 40l

895 4
SÄKKIÄ

1295 4
SÄKKIÄ

1000 5
SÄKKIÄ

Puutarhamulta 
Biolan 40l

Puutarhan 
musta multa 
Biolan 45l

Plussaa ostoksistasi!

Tilaukset: 
Tuomo 0440 822 130/040 769 5206

KATISKAT
-  Pyytäviä
-  Käsintehtyjä
-  50 cm korkea, minkkiverkko

PÖNTTÖ
-  Kierrätysmateriaalista tehty
-  Reiän koko 30 mm. 
 (tiainen, kirjosieppo)

TYÖPETARILTA SAATAVANA 
KATISKOJA JA 

LINNUNPÖNTTÖJÄ

8€/kpl   

15€/2kpl85€ Linnunpönttö 

kaupan päälle!

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Toyota Corolla 1,6 
bens. farmari, vm. 2004, 
NÄTTI PUNAINEN, hyvät 
kahdet renkaat, ilmas-
tointi, aj. 312 500 km, 
kats. 4/2021.  
 2850 €

Toyota Avensis  1,8 
bens. farmari, vm. 2007, 
HYVÄ,  kahdet renkaat 
aluilla, ilmastointi, aj. 331 
100 km, kats. 3/2021.   
  
 3900 €

Volvo V70 2,5 T bens. 
vm 2003, HIENO, au-
tomaatti, nahkasisusta, 
ilmastointi, aj. 293 200 
km, kahdet renkaat aluil-
la, kats. 6/2020.    
 3900 €

Toyota Corolla farma-
ri 1,4 diesel, vm. 2005, 
HALPA, juuri katsastettu, 
kahdet renkaat, ilmas-
tointi, aj. 451 000 km, 
webasto.   
 
 1700 €

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

Toyota Corolla 1,6 
bens. farmari, vm. 2004, 
ISO HUOLTO tehty, uu-
det kesärenkaat, hyvät 
talvirenkaat, ilmastointi, 
aj. 310 000 km, kats. 
10/2020.    
 2800 €

Pudasjärven kaupunki ja seurakunta huomioivat 
kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisten suo-
situsten ja rajoitusten mukaisesti internetin välityk-
sellä.
Videolähetys lähetetään Pudasjärven seurakunnan 
YouTube -kanavan kautta. Lähetys käynnistetään 
viimeistään 3 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. 
Seurakunnan kotisivuilla on linkki (nettikirkko), josta 
pääsee kanavalle. Kanava löytyy myös kirjoittamalla 
Googlen hakutoimintoon ”Pudasjärven seurakunta 
YouTube”.

klo 12.00 HARTAUS JA KAUPUNGIN TERVEHDYS
Suoratoisto seurakuntakodilta
• Hartaus, kirkkoherra Timo Liikanen
• Veteraanipäivän tervehdys, kaupunginjohtaja 

Tomi Timonen
• Yksinlaulu, Vesa Holmström
• Sellomusiikkia, Johanna Kilpijärvi
• Virsi 577, 1-4 ja 9

SEPPELPARTIO SANKARIHAUDOILLE
• Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

Tampereen kaupunki toteuttaa yhteistyössä Yleis-
radion kanssa Tampere-talolla taltioitavan veteraa-
nipäivän 27.4.2021 valtakunnallisen pääjuhlan lähe-
tyksen, jonka Yle TV1 lähettää klo 15 - 16. Lähetys on 
katsottavissa jälkikäteen myös Yle Areenasta.

Pudasjärven veteraani- ja maanpuolustusjärjes-
töt, Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven kau-
punki

Pudasjärven kaupunki ja seurakunta huomioivat 
kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisten suo-
situsten ja rajoitusten mukaisesti internetin välityk-
sellä.
Videolähetys lähetetään Pudasjärven seurakunnan 
YouTube -kanavan kautta. Lähetys käynnistetään 
viimeistään 3 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. 
Seurakunnan kotisivuilla on linkki (nettikirkko), josta 
pääsee kanavalle. Kanava löytyy myös kirjoittamalla 
Googlen hakutoimintoon ”Pudasjärven seurakunta 
YouTube”.

klo 12.00 HARTAUS JA KAUPUNGIN TERVEHDYS
Suoratoisto seurakuntakodilta
• Hartaus, kirkkoherra Timo Liikanen
• Veteraanipäivän tervehdys, kaupunginjohtaja 

Tomi Timonen
• Yksinlaulu, Vesa Holmström
• Sellomusiikkia, Johanna Kilpijärvi
• Virsi 577, 1-4 ja 9

SEPPELPARTIO SANKARIHAUDOILLE
• Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

Tampereen kaupunki toteuttaa yhteistyössä Yleis-
radion kanssa Tampere-talolla taltioitavan veteraa-
nipäivän 27.4.2021 valtakunnallisen pääjuhlan lähe-
tyksen, jonka Yle TV1 lähettää klo 15 - 16. Lähetys on 
katsottavissa jälkikäteen myös Yle Areenasta.

Pudasjärven veteraani- ja maanpuolustusjärjes-
töt, Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven kau-
punki
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KANSALLINEN 
VETERAANIPÄIVÄ

27.4.2021
Ihmisten välillä hyvä tahto
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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

Sanajumalanpalvelus su 25.4. kello 10 toimittaa Jari Val-
konen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Hannele 
Puhakka. 

Kansallisen veteraanipäivän juhla ti 27.4 kello 12 YouTu-
be-kanavalla. Ks. Lisätiedot kaupungin erillisetä ilmoituk-
sesta. 

Lapsiparkki pe 23.4. 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.

Ystävän kammari YouTube-kanavalla to 22.4 kello 12

Perhekerho YouTube-kanavalla ke 21.4. ja ke 28.4. kello 
10. Katsottavissa myös jälkikäteen viikon ajan. 

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

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.  

Haudattu: Puhakka Erkki 91 v, Juurikka Maija Margaree-
ta 87 v.

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan 25.4. saakka 
pääosin YouTuben välityksellä. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

”Muista Luojaa nuoruudessasi, ennen kuin 
pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, 
joista sanot: Nämä eivät minua miellytä" 
Saarn. 12:1. 

Kukaan meistä ei tiedä elämänsä päi-
vien määrää. Emme tiedä niiden pituut-
ta, emmekä mitä ne tuovat tullessaan. Ih-
minen monesti kuvittelee saavuttavansa 
vanhuusiän. Kuitenkin näemme ja kuu-
lemme päivittäin, että kaikenikäisiä pois-
tuu keskuudestamme.

Jumala yksin tietää meidän elämäm-
me päivät. Ne ovat kirjoitettuina Hänen 
kirjaansa jo ennen kuin ensimmäinenkään 
niistä oli tullut. Hän on asettanut päivil-
lemme myöskin rajan, jota ei pysty ylit-
tämään.

Jokainen eletty päivämme on näin lah-
ja Jumalalta. Tämän tulisi muistuttaa mei-
tä käyttämään lahjaamme oikein ja kiittä-
mään Häntä kalliista armon ajasta. Kerran 
meidän on tehtävä tili itsestämme Juma-
lan edessä. Senpä vuoksi Raamattu ei tur-
haan kehota meitä etsimään Jumalaa jo 
nuoruudessamme.

Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä 
puhtaana? Siten, että noudattaa sinun sa-
naasi (pitämällä sen sinun sanasi mukai-

sena). Minä etsin sinua koko sydämestä-
ni. Älä salli minun eksyä sinun käskyistäsi. 
Olen kätkenyt sanasi sydämeeni, etten te-
kisi syntiä sinua vastaan, Ps.119 :9. Tässä 
tulee ilmi tuo, että kätkemme sanan sydä-
meemme jo nuorena. Silloin Jumalan tah-
to, hänen pyhä sanansa ei ole ainoastaan 
ulkokohtaisesti käytössämme, vaan pää-
see vaikuttamaan sisimmässämme uudis-
taen ja muuttaen meitä Jumalan tahdon 
mukaisiksi. Siihen Jumala antaa voiman-
sa Pyhän Henkensä kautta ja varjellum-
me tekemästä syntiä Jumalaa vastaan sekä 
varjellumme tekemästä vahinkoa omalle 
elämällemme.

Kuinka kalliit, kirkkaat ja todet ovat-
kaan Jumalan sanan ohjeet. Meille ne ovat 
”jalkamme lamppu ja valkeus teillämme”. Jo 
nuorena luovutettu elämä Jumalan huo-
lenpitoon on tyydyttävämpää, rikkaam-
paa ja helpommin kestettävissä vaikeuk-
sien keskellä. Sillä niiltähän meistä kukaan 
ei voi välttyä. 

Ilman Jumalaa eletty elämä voi myös 
vanhuudessa käydä katkeraksi ja jopa toi-
vottomaksi, kun ikä tuo mukanaan sai-
rautta, heikkoutta, fyysisiä rajoituksia ym. 
Jumalan yhteydessä eletty elämä on tyy-

dyttävämpää ja helpommin kestettävissä.
Meidän tulisi pitää tarkoin huoli siitä, 

että tämä kallein asia on varmasti kun-
nossa, olipa lähtömme hetki milloin ta-
hansa. Elämän syvin tarkoitus on löytää 
Jeesuksen Kristuksen kautta pelastus ja 
uusi elämä Hänessä, joka siirtää meidät 
synnin ja kuoleman vallan alta iankaikki-
sen elämän tielle.

Usko merkitsee luottamusta Jumalan 
armoon, rakkauteen, hyvyyteen, huolen-
pitoon ja kantaa läpi vaikeuksienkin. Joka 
uskoo, niin hän jo näkee hengellisessä to-
dellisuudessa sen, mikä ei ole vielä tul-
lut todeksi tässä näkyvässä maailmassa. 
”Usko on luja luottamus siihen, mitä toivo-
taan, varmuus siitä, mikä ei näy”, Hebr. 11:1.

Kuinka turvattu on ihminen, joka pa-
nee toivonsa Herraan Jeesukseen. Häntä 
ei horjuta mitkään vaihtuvat olosuhteet, 
sillä Herra on kaikkien olosuhteitten ylä-
puolella. Hän on sama eilen, tänään ja ian-
kaikkisesti.

Siunattua kevättä sinulle!

Kaija Vikström

Jokainen eletty päivämme on lahja Jumalalta

Vietämme parhaillaan 
18.4.-25.4. valtakunnallis-
ta sydänviikkoa liputtaen 
ruoan ja ruokailon puoles-
ta, jolloin ruokapöydässä 
vatsamme kyllästämisen li-
säksi luomme hyvää tun-
nelmaa, onnistumisen iloa 
ja yrittämistä hellien koko 
perheen sydänterveyttä. 
Tasainen ateriarytmi 5-6 
kertaa päivässä pitää niin 
lapset kuin aikuiset jaksa-
vina ja energisinä. Jousta-
vaan ja hyvään syömiseen 
mahtuu niin kasvikset, vä-
lipalat kuin herkutkin.

Sydänterveydestä huo-
lehtiminen kuuluu kaikkiin 
ikäryhmiin vastasyntyneis-
tä vanhuksiin. Haasteellis-
ta on suvuittain esiintyvä 
familiaalinen hyperkoles-
terolemia, jolloin kohonnut 
kolesteroli voi esiintyä jo 
vauvaiässä. Sydän- ja val-
timoterveyden omaseuran-
taa on hyvä tehdä säännöl-
lisesti mm. punnitsemalla 
aamupaino, mittaamalla 
vyötärönympärys, leposy-
ke, syke, verenpaine ja ve-
rensokeri. On hyvä seura-
ta liikunta-aktiivisuutta, 
pitää 2-3 pv ajan ruoka-
päiväkirjaa sekä mittaut-
taa sydänammattilaisella 
myös 1-2 kertaa vuodes-
sa kehonkoostumus, jol-

Sydänterveyden edistäminen lähtee perheestä

loin saa samalla ammatti-
laisen tulkinnan tuloksista 
ja ohjeistuksen kirjallisen 
raportin kera. Nykylaitteil-
la kotonakin voi tehdä pi-
ka-analyysinä mm. veren 
lipidiarvojen (rasvojen), 
INR:n (veren hyytymisajan 
poikkeaminen normaalis-
ta hyytymisajasta) tai he-
moglobiinin mittauksia. 
Terveydenhuollon ammat-
tilaisten tekeminä labora-
toriomittaukset on syytä 
tehdä lääkärin määräyksen 
mukaan hoitotasapainon 
varmistamiseksi.

Kauppaan on hyvä läh-
teä ostoslista valmiiksi 

suunniteltuna ja kylläise-
nä. Sydänmerkki -tuotteis-
sa rasvan laatu on hyvää 
eli pehmeää, suolan ja so-
kerin määrä on maltillinen 
sekä kuitua on reilusti. Sy-
dänmerkki on EU:ssa re-
kisteröity ravitsemusväite 
ja ainoa symboli Suomessa, 
joka kertoo tuotteen ravit-
semuksellisesta laadusta. 
Sydänmerkki -tuotteita va-
litsemalla varmistuu per-
heittemme terveyden edis-
täminen.

Perheen hyvinvointiin 
kuuluu monipuolinen ja 
ravitseva ruoka. Ruokahet-

ki voi joskus olla lapsiper-
heessä piinallista lapsen 
valikoivan tai nirsoilevan 
ruokailun takia. Vanhem-
mat haluaisivat lapsen syö-
vän terveellisesti, mut-
ta lapsi saattaakin suostua 
syömään vain yhtä ruoka-
lajia kerrallaan. Tyypillistä 
on pelkkien ranskanperu-
noitten syönti. Neuvokas-
perhe-ohjeistukset ovat Sy-
dänliiton kädenojennus 
lapsiperheille. Sivuilta löy-
tyy paljon käytännöllisiä 
vinkkejä ruokailun lisäk-
si liikuntaan, lepoon ja per-
heen toimivaan arkeen. 

Pudasjärven alueen Sy-
dänyhdistyksessä on rei-
lut 130 jäsentä. Yhdistys 
tarjoaa eri ikäisille jäsenil-
leen mm. sydänkerhotoi-
mintaa, joissa mukana eri 
asiantuntijoita, retkiä ja lii-
kuntatapahtumia. 

Odotamme korona-
rajoitteista vapautumis-

ta mm. ohjattuun sy-
dänkävelypäivään, joka 
pidetään heti koronarajoi-
tusten vapauduttua ja tie-
dotamme tapahtumasta. 

Heimo Turunen 
Sydänyhdistyksen 
puheenjohtaja

Mari Halkola päivitetyn sydänfysioterapeutti Pro -tutkinto-
todistuksen kanssa. 

Sydänyhdistyksellä 
monipuolista toimintaa

Terveydenhuoltoalan 
ammattilaisina katsomme, 
että lapsen kasvu ja kehi-
tys edellyttävät vanhem-
milta paneutumista per-
heen hyvinvointiin. Tässä 
työssä haluamme olla tuke-
massa perheitä ja vanhem-
pia. Sydänviikolla on hyvä 
muistaa sydänterveyttäm-
me, jonka perusteet raken-
netaan jo lapsuudessa. Sy-
dänviikon ja neuvokas 
perhe teemaan kannattaa 

tutustua laajemmin sydan.
fi/sydanviikko -sivulla.

Mari Halkola 
Terveystieteiden maisteri, 
sydänfysioterapeutti Pro 
hyvinvointivalmentaja, 
Medikko Oy

Katri Virtanen 
Filosofian tohtori, fysiote-
rapeutti, terveystieteiden 
opettaja, FysioKV

Sydänterveydessä vaali-
taan hyvinvointia myös juh-
lahetkissä, toteaa Katri Vir-
tanen. 
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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 ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 22.-25.4. ELLEI TOISIN MAINITA

990
kimppuIlman Plussa-korttia  

1,99 pkt (4,98-6,22/kg)

399
rs

penSaSmUSTikka
300 g (13,30/kg)  
Espanja/Marokko

079
ps

jää- 
SalaaTTi
100 g (7,90/kg)  
Suomi

199
kpl

Fazer
pizzaTaikina
4 kpl/600 g  (3,32/kg) 
Pakaste

1.-kpl

Classic
jääTelöpUikOT
59-85 g (11,76-16,95/kg)

Ilman Plussa-korttia  
1,65 kpl (19,41-27,97/kg)

Atria

HiillOS 
grillimakkaraT  
ja makkarapiHViT
320-400 g (3,75-4,69/kg) 
Rajoitus 2 erää/talous

-24%
Plussa-kortilla

piOni
3 kpl 
Ranska/Hollanti

Varaslähtö

grillaUkSeen

-39%
Plussa-kortilla

SUOMI 4.-

Valio

OiVariiniT 350-400 g  
Tai jUOkSeVa 400 ml  
(5,00-5,71/kg)
Rajoitus 1 erä/talous

2
kpl

-27%
Plussa-kortilla

K-Ruokamestarin

TakUUmUrea 
naUdan 

UlkOfilee Tai  
enTrecOTe palana

1895
kg

SUOMI

3.-

HK

amerikan
pekOni
170 g  
(8,82/kg)

2
pkt

3.-2
pkt

GRIllAA tAI SAVUStA

Voimassa TO-LA 22.-24.4.

TUOre Taimen  
Kasvatettu Norja

1495
kg

Dennis

pikkUpizza
Kinkku-ananas tai  

meetwursti-paprika
100 g (19,90/kg)

199
kpl

Olemme avanneet 
ruoan verkkokaupan! 

Verkkokaupasta on 
mahdollista tilata tuotteet 
noutona sekä toimitukset 

5 km säteellä 
myymälästä!

Lisätietoa: 
www.k-ruoka.fi/kauppa

HerkkUTOrilla 
SUSHiBaari! 
perjanTaina 
klO 10-17.30!

meilTä nyT  
SUOSiTUT 

OUlUlaiSen 
HUOViSen 
leipOmOn 
TUOTTeeT! 

Uuden tekniikan verkkokauppa ja 
kotiinkuljetuspalvelu
K-Supermarket Pudasjärvel-
lä on otettu käyttöön uuden 
tekniikan verkkokauppa ja 
kotiinkuljetuspalvelu!

-Meillä on ollut aiemmin-
kin keräily ja toimitus toimin-
taa jonkin verran, asiakkaiden 
toiveista, olemme aloittaneet 
uuden sukupolven verkko-
kauppa toiminnan kaupas-
samme. Verkkokauppa toimii 
osoitteessa k-ruoka.fi ja sieltä 
valitaan kaupaksi K-Super-
market Pudasjärvi tai K-Ruo-
ka mobiilisovelluksen kautta, 
kertoo kauppiasyrittäjä Tom-
mi Niskanen. 

Verkkokaupasta voi vali-
ta ”Tilaa ja nouda palvelun” 
silloin asiakas noutaa tilaa-
mansa tuotteet kaupalta, ti-
laa ja nouda pisteeltä, kau-
pan lastauslaiturin läheltä. 
Opasteet hakupisteeseen asi-
akkaille asennetaan tällä vii-
kolla. Asiakkaan ollessa kau-
pan pihalla tilaa ja nouda 
pisteellä soitetaan kyltissä 
olevaan numeroon ja henki-
lökunta tuo ostokset autolle 
asiakkaan luokse. Tilauksen 
sisältäessä alkoholituottei-
ta, pyydetään asiakas mui-
den tuotteiden luovutuksen 

jälkeen kaupan takatilassa 
olevaan toimistopisteeseen, 
missä suoritetaan ikärajaval-
vonta ja luovutetaan ikäraja-
valvotut tuotteet.

Asiakkaan valitessa ko-
tiinkuljetuksen verkkokau-
pasta, on kuljetusaikoja arki-
päivisin aamulla kello 8-9.30 
ja iltapäivällä 14-16, mistä 
asiakas voi valita itselleen 
parhaiten sopivan. Ensi vai-
heessa kuljetusalue on vii-
den kilometrin säteellä kau-
pasta.

Kuljetukset kaupalta asi-
akkaille hoitaa Pohjan rah-

ti Oy. Kauppias Tommi on 
erittäin iloinen siitä, että 
paikkakunnalta löytyi val-
miiksi ammattitaitoinen kul-
jetusliike, jolla on kokemusta 
asiakkaille kuljetuksien suo-
rittamisesta. 

-Yhteistyö on lähtenyt 
hienosti liikkeelle.

Verkkokauppatilaukset 
maksetaan verkkokaupas-
sa maksukortilla. Lisäksi jos 
asiakkaalla on tili kaupalla, 
pystyy verkkokauppaostok-
sen tekemään myös tilille. 

-Tilauksien kerääminen 
myymälässä on aiempaa hel-

pompaa henkilökunnallem-
me, koska tuotteet kerätään 
suoraan kuljetuslaatikoihin 
ja tilaukset näkyvät suoraan 
kannettavalla päätteellä, 
millä ne käsitellään loppuun 
saakka. Eli kassalla tuottei-
ta ei enää käytetä. Tämä no-
peuttaa toimintaa huomatta-
vasti, selvittää Niskanen. 

Viestikentässä asiakas 
voi laittaa myös toimitusoh-
jeita tai tilata tuotteita, joi-
ta ei suoraan verkkokaupas-
ta löydy.

Heimo Turunen

Jäteopas
Kierrätyksen ja lajittelun tietopaketti  
kotiin ja mökille jaetaan tällä viikolla.

Jäteopas jaetaan Kiertokaaren toimialueelle. Reklamaatiot 
jäteoppaan jakelusta tulee tehdä viimeistään 6.5.2021 

puhelinnumeroon 08 5584 0010 tai jatehuolto@kiertokaari.fi. 

Sisältää 

    p
uutarhajätekuponkeja

OLEN mYYmÄSSÄ 
TUOTTEITA NESTEELLÄ 

PE 23.4. KLO 9-17. p. 044 508 2029

Kauppias Tommi Niskanen luovuttamassa tiistaina 20.4. ensimmäisiä kotiinkuljetuslähe-
tyksiä Pohjanrahdin kuljetettavaksi, josta kuvassa ovat Erkki Lauhikari, Janne Ylitalo ja 
Mikko Lauhikari.
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Postipalvelut K-Supermarketista
Pudasjärven K-Supermar-
ketissa on kokemusta re-
montin tekemisestä viimei-
siltä vuosilta ja myös uusien 
palveluiden tarjoamisesta 
asiakkaille. Kauppias Tom-
mi Niskanen kertoi Postin 
ottaneen yhteyttä ja tarjon-
neen mahdollisuutta Pos-
ti-toimintojen aloittamiseen 
kaupassa. Neuvottelujen jäl-
keen on päätetty, että Pos-
tin palvelut siirtyvät S-Mar-
ketistä K-Supermarkettiin 
maanantaina 10.5. Palvelui-
hin kuuluvat kaikki perus-
postipalvelut, myös posti-
lokerot.  

-Haasteena oli aluksi, 
mistä saadaan järjestettyä 
tila postitoiminnoille. Koim-
me Postin suurivolyymisena 

ja tärkeänä liiketoimintana, 
joten aloimme suunnittele-
maan seinän kaatamista ja 
kaupan takatilan käyttötar-
koituksen muutosta. Suun-
nitelma onkin edennyt mu-
kavasti, eli saamme postille 
tilan kassojen luokse, otta-
malla takatiloja postin käyt-
töön, eli myynnissä olevilta 
tuotteilta tila ei vähene.

Niskasen mukaan Pos-
ti on kokenut paljon raken-
nemuutosta viime vuosina. 
Kirjepostin määrä on vähen-
tynyt ja samaan aikaan pa-
kettiliikenne kasvaa hurjaa 
vauhtia. 

-Tässä rakennemuutok-
sessa me olemme valmiit 
kantamaan kortemme ke-
koon ja tarjoamaan asiak-

kaillemme parhaat mahdol-
liset lähipalvelut. Koemme, 
että postipalvelut ovat asi-
akkaillemme tärkeä lisä-
palvelu ja sopii liiketoimin-
taamme ja liikeideaamme 
mainiosti. Samalla pidäm-
me yllä ja kehitämme Pu-
dasjärven palvelurakennet-
ta, selvittää Niskanen.

-Posti kulkee ja ”Kus-
ti polkee” tulevaisuudessa 
K-Supermarketissa, Terve-
tuloa asioimaan!

Heimo Turunen
Kauppias Tommi Niskanen 

näyttää kassojen lähellä, 
että tästä kohdasta kaupan 
seinää aloitetaan tekemään 

reikää postipalvelujen 
tiskille.

Pudasjärven kaupunki osallistuu 
Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun
Pudasjärven kaupunki on 
osallistunut ainutlaatuisuut-
ta ja aitoutta ilmentäväl-
lä Järjen äärellä -kampan-
jalla Kuntamarkkinoinnin 
SM-kilpailuun 2021. 

Kuntamarkkinoinnin 
SM-kilpailu kokoaa vuosit-
tain Suomen kuntien ja seu-
tujen markkinoinnin tekijät 
oppimaan hyvistä käytän-
nöistä kilpailuun osallistu-
vien töiden avulla. Kilpailun 
hyväksi koetut käytännöt 
ovat vapaasti hyödynnettä-
vissä kuntien markkinoin-
nissa ja viestinnässä. Järjes-
täjinä toimivat Kuntaliitto, 
SEKES ry ja SUOMA ry. Kil-
pailun yhteistyöyritykset Sa-
noma ja Miltton mahdollis-
tavat kampanjapalkinnot. 
Tänä vuonna Kuntamark-
kinoinnin SM-kilpailu jär-
jestetään 16. kerran kaikille 
kuntataustaisille organisaa-
tioille. Kilpailuaika on 1.3. 
-9.4. Kilpailuun osallistutaan 
vuoden 2020 aika toteutetul-
la markkinointi- tai viestin-
täkampanjalla. Semifinalistit 
esitellään ja voittajat palki-
taan Kuntamarkkinat-tapah-
tumassa 15.9. viestintä- ja 
markkinointiseminaarissa. 

Järjen äärellä  
-kampanja 
Järjen äärellä (www.jarje-
naarella.fi) on Pudasjärven 
asukkaiden vahvaan osal-
lisuuteen perustuva vies-
tintäkampanja, jonka ta-
voitteena on tuoda esille 
Pudasjärveä aitona ja veto-
voimaisena kaupunkina. Re-
hellinen viesti loi erottuvan 
kuntabrändin, joka vetoaa 
eri kohderyhmiin. Järjen ää-
rellä –kampanja on toteu-
tettu vuosina 2019-2020 ja 
kampanjan materiaalia hyö-
dynnetään edelleen mo-
nipuolisesti Pudasjärven 
markkinoinnissa, brändäyk-
sessä ja imagon luonnissa. 

Järjen äärellä -kampanja 

on kokoelma aitoja tarinoi-
ta pudasjärveläisistä ja Pu-
dasjärven kylistä. Tarinoissa 
kerrotaan yksilöiden syis-
tä ja näkemyksistä Pudas-
järvellä asumisesta. Kerron-
ta tehdään koreilematta ja 
suoraan. Kampanjan tärkein 
periaate oli antaa asukkai-
den kertoa tarinansa sensu-
roimatta tai kaunistelemat-
ta sitä. Mikään kunta ei ole 
täydellinen, mutta tarinansa 
kertovat ihmiset asuvat tääl-
lä jostain syystä. Nämä tari-
nat haluttiin kuulla ja niiden 
antamien viestien välittyvän 
mahdollisimman laajalle. 

Paikkakunnalle muut-
to tehdään henkilökohtai-
sista syistä ja kampanjan 
tarkoituksena on tuoda tari-
nat lähelle tavallista ihmis-
tä. Johonkin tarinoista voi 
jokainen henkilö samaistua. 
Kampanja on saanut paljon 
huomiota kaikissa kohde-
ryhmissä ja lähes poikkeuk-
setta erittäin myönteisen 
vastaanoton. Maaseutumai-
set kaupungit ja luonnonlä-
heisyys (esim. retkeily) ovat 
nousseet esiin pandemian 
myötä. Nämä seikat ovat 
vaikuttaneet positiivisesti 
Pudasjärven vetovoimaisuu-
teen ja lisänneet kampanjan 
vaikuttavuutta entisestään. 

Kampanjan sisältö ja 
jatkokäyttö 
Järjen äärellä -kampanja to-
teutettiin kolmiosaisena 
kahden vuoden aikana ja 
sen kokonaisbudjetti oli 58 
800 euroa. Kampanja teh-
tiin yhteistyössä kaupun-
ki, Pudasjärven Kehitys Oy 
ja Syötteen matkailuyhdis-
tys ry., joiden kesken myös 
kustannukset jaettiin. Kam-
panjaa luotsasi Viestintä-
toimisto NTRNZ Oy, joka 
valittiin tehtävään Pudas-
järven Kehitys Oy:n kanssa 
solmitun kilpailutetun pui-
tesopimuksen kautta. Kam-

Järjen äänellä kampanjaan liittyvä valokuva.

panja aloitettiin kuvaamalla 
kymmenen pudasjärveläi-
sen henkilötarinat vuosien 
2019-2020 aikana.

Henkilötarinoiden vies-
tintä keräsi odotettua suu-
remman ja positiivisemman 
vastaanoton, minkä vuoksi 
toimintamallia haluttiin jat-
kaa ja kehittää. Siten kesällä 
2020 käynnistettiin tarinoi-
den keruu kyläyhdistysten 
kautta. Prosessin aikana ky-
lien ja kaupungin välinen 
yhteistyö kehittyi ja yhtey-
denpito syveni. Jokaisen ky-
län tarinat ja kuvat koottiin 
sivustolle, ja niille tehtiin 
viestintätoimiston toimesta 
kylän henkeä viestivä logo. 

Kampanjan päätyttyä 
ollaan vuoden 2021 aika-
na siirtymässä Järjen äärel-
lä -kokonaisuudessa mal-
liin, jossa kylät ottavat oman 
viestinsä askel kerralla hal-
tuunsa. Sivustolla on pudas-

järveläisten tarinoita ja tari-
noita kylistä, joten sen on 
hyvä toimia linkkinä kylien 
omille verkkosivuille. 

Järjen äärellä -kampan-
ja on johtanut myös liitän-
näiskampanjoihin ja ta-
pahtumiin. Pudasjärven 
kaupunki on hyödyntänyt 
materiaalia laajasti viestin-
nässään, kuten rekrytoin-
nissa, mainonnassa sekä 
kuntalaisille suunnatuissa 
kampanjoissa (esim. Käve-
lykampanja). Syötteen mat-
kailuyhdistys ry on tehnyt 
kampanjan nimeltä Kuu-
si tarinaa Syötteeltä, joka 
kertoo ihmisistä, jotka ovat 
omistautuneet työlleen Suo-
men eteläisimmällä tunturi-
alueella. Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n tekemä kampanja, 
Toimi ihmeessä, on kohden-
nettu Pudasjärven alueesta 
kiinnostuneille yrityksille, 
ammatinharjoittajille tai yri-

tystoimintaa suunnittelevil-
le henkilöille. 

Aitous ja rehellisyys 
Pudasjärven kaupungin kil-
pailutyö Järjen äärellä erot-
tuu muista kilpailutöistä 
nimenomaan aidolla ja re-
hellisellä viestinnällä. Sitä 
ei ole kaunisteltu, siloteltu 
eikä viilattu viimeistä pilk-
kua myöten. Siinä kerrotaan 
asiat kuten ne ovat. 

Koko kampanjan ajan 
kaupunki on luonut uutta 
toimintamallia, jossa vies-
tintää on luovutettu enem-
män kuntalaisille. Tämä 
luottamus kuntalaisiin on 
saatu moninkertaisesti ta-
kaisin tämän upean kam-
panjan myötä. Järjen ää-
rellä -kampanja on tuonut 
selkeästi esille, että Pudas-
järvellä on kaiket edellytyk-
set menestykseen. Kampan-
ja luo uskoa tulevaisuuteen. 

Se saa huomaamaan paikka-
kunnan tarjoamat mahdolli-
suudet sekä herättää halun 
vaikuttaa asioihin. Viestin-
nällisestä näkökulmasta ha-
luttiin luoda yhteisöllisyyttä 
ja elinvoimaa. Tehokkain-
ta on aina kuntalaisten oma 
viesti toisilleen ja ulkopaik-
kakuntalaisille. 

Järjen äärellä -kampanja 
on kunnianosoitus paikal-
lisia kohtaan, joiden ääni ja 
olemus eivät aiemmin ole 
olleet kaupungin viestin-
nässä mukana. Kunta on 
olemassa kuntalaisia varten. 
Nyt annetaan heidän äänen-
sä siis kuulua! 

Lopuksi voitaneen tuoda 
vielä esille, että kilpailuun 
osallistuu myös Oulun kau-
punki, joten me tietysti läh-
detään voittamaan ”naapu-
ripitäjä” komiasti!

Anu Koivusaari 
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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 23.-24.4. ma-ti 26.-27.4. ke-to 28.-29.4.

595

500179

995

295

695

149

399

299

pkt

100

kg

1295
kg

199

1195
kg

195

kg

295
pkt

100

595

2 pkt/talous

099
pss

599

kg

250

plo

169
kpl

2 filettä/talous 2 pkt/talous2 kg/talous

2 pkt/talous

695

249
pkt

199
prk

pkt

pss

kg

2 pkt

2 pkt

kg

ras kg

pkt

ras

prk

ras

3290

1690

3690

2590

4990

2590

3190

3790

3590 2190

pkt

2 kg/talous

249

100

HK 
Ohuen ohuet
leikkeleet
300 g

pe-to 23.-29.4. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Malaco
salmiakkisekoitus

aakkoset 280 g

Tuore irto
ruodoton 

norjan lohifilee

Naudan
paisti-

jauheliha

maalais-
lihahyytelö

Vihreä kivetön
rypäle

500 g

PullaPirtin
hillomunkki

8 kpl/560 g

jauheliha
sika-nauta

Kananpojan
paneroidut 

nuggetit 200 g

Kotimainen tuore
silakkafilee

pyyntivaraus

Valio
oltermannit

250 g

Valio
jogurtti

1 kg

HK 
aito nakit

350-420 g

Kananpojan
paistileike
700 g, marinoitu

Porsaan
grilli-

kyljykset

Viennetta
jäätelökakut

0,65 l

Hartwall
pepsi maxi
1,5 l, sis. pantin

Atria
gotlermakkara

palana

Suomalainen
kirsikka-

tomaatti 250 g

Valio
voi 500 g

normaalisuolainen

Tuore porsaan
sisäfilee n. 500 g
pehmeän pippurinen

Snadi
pillimehut
10x2 dl

Eldorado
lettu-
hillo
420 g

plo

Wasa Sport
näkkileipä
550 g

Vip
sima
1,5 l
sis. pantin

Kinnusen Myllyn
vehnäjauho

2 kg

2,7 l

Rakentajan
puuöljy
esim. pähkinä
0,9 l

6501695

Master lock 
avainsäilö-
kotelo

3490

puuterva
esim. 2,5 l

2995
Black&Decker 
akkuporakone-
sarja  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990Sievin 
kumi-
saappaat
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

Koottava
katiska

1599
Mustang
kamina-
puhallin

65,-

Aiconkompressori  
24L 3HP 2-syl
Teho 3.0hp/2.2kW  

259,-

- Suoravetoinen  
- 2-sylinterinen   
  V-lohko  
- Käyttöjännite:   
  230V~ 50Hz
- Vapaatuotto  
  413 l/min,  
  paineen alainen  
  tuotto  
  noin 330 l/min
- Max. työpaine 
  8 bar

- 1 kpl pikaliitin 
  ulosottoa
- 2 mittaria
- 5” umpikumi- 
  renkaat
- Paino: 37 kg 

479
satsi

sis. sanko, fariinisokeria, 
sitruuna, hiivaa ja rusinoita

simasatsi

uutta naisille!

uutta miehille!

Oxide
urheilu-
takki
Koot: 122-164 cm

uutta lapsille!
True North
softshell
takki
Koot: 122-164 cm

True North 
ulkoilu-
housut
Koot: 122-164 cm

Oxide
urheilu-
housut
Koot: 122-164 cm

True North
softshell 
takki
Koot: 34-42

True North
paksu
ulkoiluhuppari
Koot: 34-44

True North 
reisitasku-
housut
Koot: 34-44

True North
urheilu-
housut
Koot: 34-44

M.X.O Sports
college-
housut
Koot: S-3XL
vetuketjutaskut

True North
fleece-
takki
Koot: S-XXL

kenkä-

osAstollA 

pAljon 

kevätuuttA 

kAiken 

ikäisille!



6 nro 16PUDASJÄRVI -lehti 22.4.2021

Ei oppi ojaan kaada, vaan avartaa ymmärrystä
Harvoin olen saanut olla 
mukana sellaisessa yhtei-
sessä opiskelu-, harras-
tus- tai muussa ryhmätoi-
minnassa, johon mukaan 
lähteneet ovat olleet lähes 
jokaisella kokoontumis-
kerralla sataprosenttises-
ti läsnä. Kevättalvella to-
teutettu kansalaisopiston 
järjestämä Älypuhelinkurs-
si oli tällainen tilaisuus. Yksi 
syy opiskelijoiden vahvaan 
sitoutumiseen oli varmasti 
todellinen halu päästä kär-
ryille älypuhelimen tarjoa-
mista lukemattomista mah-
dollisuuksista helpottaa ja 
avartaa puhelimen kaut-
ta omia toimintamahdolli-
suuksiaan. Toinen kurssin 
kiinnostavuuden ja mielek-
kyyden perustekijä ja veto-

voima oli mainio, kärsiväl-
linen ja pätevä opettajamme 
Mika Suonperä.

Kansantajuisesti ja ym-
märrettävästi opettajam-
me Mika opasti meitä äly-
puhelimen käyttöliittymiin 
ja asetuksiin sekä älypuhe-
limen käyttöön tavallisena 
puhelimena. Tärkeitä oh-
jeita saimme älypuhelimen 
käytöstä hätätilanteissa, eri-
laisten kontaktien hallin-
nassa, puhelimen mukana 
olevista työkaluohjelmista, 
lisälaitteista ja tietoturvas-
ta sekä Googlen palveluis-
ta ja ohjelmista. Facebookin 
ja Whatsappin peruskäy-
tön kertausta ja uusia taitoja 
tuli meille useimmille. Valo-
kuvaus ja kuvien sekä pa-
pereiden skannaus älypu-

helimella herätti mukavasti 
kysymyksiä ja ilahtumisen 
tunnetta, kun jo harjoitelles-
sa jokin näistä toiminnoista 
onnistui.

Opettajamme sai kurssi-
laiset hämmästyksen, oival-
luksen ja suuren kiinnos-
tuksen valtaan neuvoessaan 
keinot, joilla älypuheli-
men karttasovellusten avul-
la pääsee matkustelemaan 
oman ja muiden paikkakun-
tien eri alueille. Päästiin-
pä katselemaan jopa omaa 
asuintaloa ja -seutua. Kou-
kuttavaa ja mahtavaa oli 
lähteä maailmanympärys-
matkalle tutustumaan vie-
raiden maiden, kaupunkien, 
kylien ja nähtävyyksien hy-
vinkin tarkkoihin näkymiin. 
Käyttökelpoinen tapa oppia 

maantietoa, historiaa ja yh-
teiskuntaoppia. 

Yhteistuumin oli help-
po todeta, että kaikenlainen 
opiskelu kannattaa aina, an-
taa itseluottamusta ja jokai-
selle meistä tarpeellista so-
siaalista kanssakäymistä 
nykyhetken vaatimia varo-
toimia noudattaen.

Antoisan kurssin ja ope-
tuksen päätteeksi kurs-
silaiset lähettivät kan-
salaisopistolle pyynnön 
vastavanlaisten kurssien 
järjestämisestä ja opettajak-
si halutaan tietenkin Mika 
Suonperä.

Opettajaa ja kurssikave-
reita kiittäen ja mielenvaloi-
saa kevättä toivottaen,

Sointu Veivo

Älypuhelinkurssilaiset olivat aktiivisesti läsnä jokaisessa kokoontumisessa.

Pudasjärven väkiluku pienenee ja vanhusväestön määrä kasvaa. Pu-
dasjärven kaupungin ja Oulunkaaren täytyy huomioida tämä asia 
tulevaisuudessa. Hoivapaikkoja pitää olla riittävästi ja mikäli niitä ei 
ole, tulee niitä hankkia, vaikka ostopalvelujen kautta. Näin koro-
nan aikana tarvittaisiin mahdollisimman paljon virikkeitä ikäänty-
ville ihmisille, etteivät he tylsistyisi kotona koronan vuoksi. Lisäksi 
tarvitaan asianmukaista tietoa kaikille ikäihmisille koronatilantees-
ta paikkakunnalla ja siihen liittyvistä riskeistä. Ettei kukaan menetä 
mielenrauhaa, kun joutuu miettimään asioita yksikseen. 

Ikääntyvät ihmiset haluavat muistaa vanhoja ystäviä myös ystä-
vän pois menon jälkeen. Aivan samalla tavalla pitkän yhteisen elä-
män jälkeen jäljelle jäänyt puoliso haluaa muistaa ja viedä kukkia 
ja kynttilöitä edes menneen puolison haudalle. Tämä on monelle 
ikääntyneelle vaikea tilanne, kun autolla ajaminen alkaa olla vaikeaa 
ja kävelemällä kirkkomaalle on pitkä matka. Tämän vuoksi olisi hyvä, 
että kirkolle tehtäisiin turvallinen pyörätie mitä pitkin voisi turvalli-
sesti käydä tervehtimässä lähimmäisiä, ketkä ovat siirtyneet Taivaan 
kotiin. Aivan samalla pyörätie palvelisi myös nuorempaakin polvea. 
Turvallinen Pyörätie on tärkeä kasvavan rekkaliikenteen vuoksi.

Ikääntyvät ihmiset haluavat harrastaa ja tehdä yhdessä asioita. 
Tämän vuoksi täytyy lisätä myös palvelua ikääntyville ihmisille. Saa-
mani palautteen mukaan Hyvän Olon Keskuksen ”yhteiseen olo-
huoneeseen” tulee hankkia biljardi myös varttuneimmille ihmisil-
le. Nuorisotiloihin varmaan sellainen tulee, mutta varttuneemmalla 
väellä on iso kynnys lähteä pelaamaan nuorisotiloihin eri pelejä. Ko-
ronan taittuessa varttuneille tulisi järjestää yhteisiä turinatuokioita 
ja siihen mukaan sitten pikkuinen liikunta-annos – voisiko Pudasjär-
ven Urheilijoiden kuntourheilujaosto ottaa tästä pallon itselleen? 
Heimo Turunen? Hempan hölkän yhteydessähän tätä voisi kokeilla? 

Lehtien palstoilla on ollut puhetta vanhuspalveluiden tilantees-
ta. Se on varmaan seuraavan valtuustokauden asia, jolloin pitää tar-
kemmin seurata asioita. Saamani palautteen mukaan Oulunkaaren 
henkilökunta on asiansa osaavaa ja erittäin hyviä ammatissaan ja 
palveluaste on todella korkea. Hyvän Olon Keskus valmistuu aika-
taulun mukaisesti ja silloin tulee tarkastella asioita myös vanhuspal-
veluiden ja hoivapalveluiden osalta ja uskon että kaupungin virka-
miehet ja luottamushenkilöt paneutuvat asioihin ja saadaan heidän 
tekeminä hyviä ratkaisuja kaikkien kuntalaisten parhaaksi.  

Toivotan koronasta huolimatta 
oikein aurinkoista kevättä kaikille ja 

liikunnan riemua! 

Marko Koivula 
Kuntavaaliehdokas, Keskusta 

Virikkeellinen ja 
turvallinen vanhuus

Pudasjärven kaupungin 
kaikkien aikojen suurimman 
rakennushankkeen, Hyvän 
olon keskuksen rakentami-
nen etenee suunnitellussa ai-
kataulussa. Samanaikaisesti 
keskukseen tulevat taidete-
okset muotoutuvat taitelijoi-
den käsissä, odottaen pääsyä 
omille paikoilleen.

Taiteen edistämiskeskus 
myönsi Pudasjärven kau-
pungille Hyvän olon kes-
kuksen taidehankintoihin 
50 000 euroa. Huhti-tou-
kokuussa 2020 järjestettiin 
avoin portfoliohaku, jolla 
haettiin taiteilijoita taidete-
osten toteuttajiksi. Taiteili-
jahakuun jätti hakemuksen 
178 taiteilijaa/taiteilijaryh-
mää. Taiteilijoiden haastatte-
lut toteutettiin kesällä 2020, 
ja niiden pohjalta pyydettiin 
luonnokset kahdelta taiteili-
jalta ja yhdeltä taiteilijaryh-
mältä.

Lokakuussa 2020 Hyvän 
olon keskuksen kirjastosalin 
taiteilijaksi valittiin kuvan-
veistäjä Martti Aiha. Pääsi-
säänkäynnin edustan teok-
sen toteuttaa taiteilijaryhmä 
NEON: arkkitehti Mark 
Nixon ja kuvataiteilija Vilii-
na Koivisto. Luoteiskulman 
julkisivuun tulee valosuun-
nittelija ja kuvataitelija Tü-
lay Schakirin teos.

Pyysimme taiteilijaryh-
mä NEONia esittäytymään 
ja kyselimme mitä heille ja 
tulevalle taideteokselle kuu-

Pirtin pääsisäänkäynnille tuleva 
taideteos – sen tekevät NEON

luu. Viliina ja Mark kertoivat 
työskentelevänsä taiteen, 
muotoilun ja arkkitehtuurin 
välimaastossa ja tekevän-
sä usein teoksia julkiseen ti-
laan. He ovat kiinnostuneita 
arkipäivästä ja niistä ympä-
ristöistä, joissa he viettävät 
suurimman osan ajastaan.

Kun Hyvän olon kes-
kuksen taideohjelman ha-
kuilmoitus julkaistiin viime 
vuonna, se kiinnosti heti Vi-
liinaa ja Markia. He halusi-
vat osaksi projektia. Taide-
ohjelman teemat, luonto ja 
hyvinvointi ovat aihealuei-
ta, joiden parissa Viliina ja 
Mark työskentelevät usein ja 
he kokevat ne tärkeiksi.

Idea taideteokseen syn-
tyi, kun taiteilijat viettivät 
viikon Pudasjärvellä tut-

kimassa paikallista luon-
toa. Viliina on lapsuudessa 
viettänyt paljon aikaa Poh-
jois-Suomessa, mutta Mar-
kille, joka on kotoisin Eng-
lannista, alue ja sen luonto 
olivat ihan uutta. Markin 
kautta myös Viliina katsoi 
maisemia, kasveja ja eläimiä 
ihan uusin silmin.

Työhön lisähaastetta toi 
pandemia. Teos valmiste-
taan Pudasjärvellä ja Vilii-
nan ja Markin aikomukse-
na oli tulla käymään paikan 
päällä talven aikana, mutta 
koronan vuoksi se ei ole ol-
lut mahdollista. Siitä huo-
limatta projekti on eden-
nyt mukavasti puhelimen ja 
sähköpostin välityksellä. He 
odottavat jo kovasti kesää ja 
sitä, että teos pystytetään ja 

he pääsevät näkemään sen 
Hyvän olon keskuksen pi-
hassa.

Viliina ja Marki koki-
vat Pudasjärven maisemis-
sa viettämänsä ajan todel-
la inspiroivaksi. He pääsivät 
myös vierailemaan Hyvän 
olon keskuksen rakennus-
työmaalla ja tutustumaan 
hirsirakentamiseen, joka 
oli heille molemmille mel-
ko uutta ja todella kiinnos-
tavaa.

Viliina ja Mark toivovat 
teoksen tuovan iloisia het-
kiä ja myös mahdollisuuksia 
pysähtyä ja rauhoittua kes-
kellä kiireistä arkea.

Lähde Pudasjärven  
kaupungin nettisivut

NEON: Viliina Koivisto ja Mark Nixon.

Pohjois-Pohjanmaan 
kevään tulvahuipuista 

odotetaan tavanomaisia

Vuoden 2021 sulanta alkoi lämpimän sään vallitessa maaliskuun 
viimeisillä viikoilla. Sulanta alkoi voimakkaana, jolloin jokien virtaa-
mat lähtivät nopeaan kasvuun. Sään pakastumisen myötä virtaa-
mat tasaantuivat nykytasolleen. Tällä hetkellä tulvahuippuja Kii-
minkijoen eteläpuolisella alueella odotetaan saapuvaksi suurin 
piirtein huhtikuun 14.–30. päivien aikana. Kevään tulvahuippujen 
odotetaan olevan tavanomaisen suuruisia. Mahdolliset suuret ve-
sisateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja aiheuttaa odotettua 
suurempaa tulvimista. 

Jokijäitä on vielä jäljellä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan, joissa lu-
kuun ottamatta Oulujokea. Pitkän sulamisjakson vuoksi jokijäiden 
oletetaan monin paikoin pehmentyvän ja sulavan osin paikoilleen 
pienentäen jääpatoriskiä. 

Oulun eteläpuolisilla alueilla lumen vesiarvo oli ennen sulami-
sen alkamista tavanomaista suurempi. Kiiminkijoella lumen vesi-
arvo oli ennen sulamista 160 mm, josta jäljellä oli 125 mm. Iijoel-
la suurin arvo oli noin 150 mm, josta on jäljellä tässä vaiheessa 
125 mm. Vaikka lumen vesiarvot ovatkin paikoitellen pienentyneet 
merkittävästikin, se ei vielä tarkoita, että tulvan uhka olisi ohitse. 
Lumesta tullut sulamisvesi täyttää ensin paikalliset painanteet ja 
matkaa sitten hiljalleen kohti jokia ja sitä kautta mereen. Mahdol-
liset sateet lumien sulaessa voivat vaikuttaa tulvahuipun suuruu-
teen merkittävästi.

Yksityiskohtaisemmin tämän hetken vesistöennusteiden mu-
kaiset tulvahuiput, ennustetut huiput voivat vielä muuttua sään 
myötä: Kiiminkijoki, virtaamat loivassa laskussa, tulvahuippu 
22.–28.4.Iijoki, virtaama tasainen loivassa nousussa, tulvahuippu 
toukokuun 1. viikolla.

Ely-keskus tiedotus 

Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuippujen odotetaan 
olevan tavanomaisen suuruisia. Kiiminkijoen etelä- 

puolisella alueella tulvahuippuja odotetaan saapuvaksi 
huhtikuun loppupuolella. Mahdolliset suuret vesisateet 

voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja aiheuttaa odotettua 
suurempaa tulvimista. Iijoella tulvahuippu ajoittunee 

toukokuun ensimmäiselle viikolle.
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Sähkön tie 
Pudasjärvelle 

Suomessa sodan jälkeisen jälleenrakentamisenkauden päästes-
sä käyntiin rakennettiin paljon pieniä paikallisia sähkölaitok-
sia sähkön tuotantoon. Laitokset kuitenkin olivat käymässä 
tehoiltaan pieniksi. Maakuntatasolla huomattiin nopea ja voi-
makas talouden kehittyminen ja kasvaminen, joka johti suu-
reen ja voimakkaaseen sähköenergian tarpeen kasvamiseen. 
Tulevaisuuteen suuntautuen tuli tarve kehittää suuria maakun-
nallisia sähkölaitoksia, jotka vastaisivat maaseutujen harvaan 
asuttujen alueiden sähköistämisestä.

Alkuun Pudasjärvellä harkittiin, Hirvaskosken ja Sarakos-
ken voimaloiden lisäksi Siuruan, Kitusen ja Puhoksen myllyjen 
valjastamista sähkön tuotantoon. Harkinnan tuloksena luovut-
tiin pienten paikallisten voimalaitosten valjastamista sähkön 
tuotantoon niiden pienen sähkötehon tuoton takia ja tulevaa 
talouden kehittymistä ajatellen. 

Taloudelliset seikat pakottivat etsimään yhteistyön muoto-
ja, sillä maakunnan kehitys vaati ehdottomasti alueiden säh-
köistämistä. Helmikuun 19. päivänä 1950 pidettiin Pudasjär-
vellä kokous, missä Pudasjärveä edustivat talousneuvos J. 
Rajamaa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja V. Honkanen, kun-
nanjohtaja V. Räisänen, maanviljelijä K. Pietarila, kansanedusta-
ja E. Rytinki ja I. Sormunen. Hirvaskosken voimalaitosta edus-
tivat Arthur, Jussi ja Osmo Holmström ja Pohjolan Voimaa Di 
A. J. Salmela ja ins. E. Jämsä. Kokouksessa olivat myös edustajat 
Kuusamon, Posion, Ranuan ja Taivalkosken kunnista. 

Kokouksessa tuli yhdeksi vaihtoehdoksi Pohjolan Voiman 
suunnitelma sähköenergian toimittaminen Kemin Isohaaran 
alueelta 45 kilovoltin eli kV:n (45 000 voltin) syöttöjohdol-
la. Toisena vaihtoehtona kokouksessa nousi esille valtuuston 
pj. V. Honkasen esitys erityisen toimikunnan perustamisesta 
ajamaan maakunnan sähköistämistä. Esitystä kannatti kunnan-
johtaja V. Räisänen. Kokous esitti asianomaisten kuntien val-
tuustoja asettamaan Koillis-Pohjanmaan kuntien kesken talou-
dellisen toimikunnan ajamaan sähköistämisasiaa Koillismaalla. 

Kun sähköistämisasia ei edennyt toivotulla tavalla, maaher-
ra Kalle Määttä pani Oulun teknillisen seuran puheenjohtaja 
Di Viljo Lehdon asiaa vauhdittamaan. Hänen toimestaan järjes-
tettiin kokous Oulussa 22.5.1950. Kokouksessa oli läsnä kym-
menien maakunnan edustajien lisäksi mm. teollisuusneuvos H. 
J. Numminen Kauppa- ja teollisuusministeriöstä, Di S. Björk-
bom Maaseudun sähköistyskomiteasta, apulaistoimitusjohtaja 
F. Boliman Imatran Voimasta ja Di A. J. Salmela Pohjolan Voi-
masta. Kokouksessa päätettiin mm. Maaseudun sähköistämis-
komitean mietinnön mukaisesti rakentaa paikallista koskivoi-
maa ja aloittaa 20 kV runkojohdon rakentaminen Muhoksen 
Pyhäkosken voimalaitos – Ylikiiminki - Pudasjärvi välille. Suur-
jännitteinen 20 kV runkojohdon rakentaminen saatiin vuonna 
1951 Pudasjärven Kurenalle ja siellä Pikkukankaalle, josta säh-
köistämistä edelleen jatkettiin 20 kV jännitteellä koko harvaan 
asutun Pudasjärven eri kyläkulmille.

Koillis- Pohjan Sähkö Oy:n yhtiöjärjestys vahvistettiin 19. 
joulukuuta 1950 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 30. joulu-
kuuta samana vuonna. Yhtiön toimitusjohtajaksi tuli 15. helmi-
kuuta 1951 ins. Pertti Airaksinen. Yhtiön toimitiloiksi oli valit-
tu Pudasjärven Kurenalan keskustasta ns. Perttalan talo Iijoen 
törmältä. Yhtiön palvelukseen palkattiin konttoripäälliköksi 
dipl. merkonomi Pekka Poropudas ja pääkirjanpitäjäksi merko-
nomi Kyllikki Pääskylä. Muita alkuaikojen henkilökuntaa kuulu-
neita olivat tekn. Osmo Eerola, ins. Pauli Kaitala, ins. Simo Saa-
rinen ja asentajat Eino Hiitola, Kalle Pätsi, Tauno Paso ja Pekka 
Talala. Koillis-Pohjan Sähkön Oy:n täyttäessä 30 vuotta vuonna 
1981 ins. Pertti Airaksinen haastattelussa mainitsee ”kunnallis-
neuvos Veikko Honkasen, jonka kanssa hän on elämäntehtä-
vänä toteuttanut maaseudun sähköistämisen”. (Koillis-Pohjan 
Sähkö N:o 1, 1981)

Kuntapäättäjät näkivät 71 vuotta sitten sähkössä uu-
den mahdollisuuden harvaan asutun maaseudun kehittämi-
senä ja elinkelpoisuuden lisäämisenä. Kehi-
tys vei maaseudut pois päreiden, karbidi- ja 
öljylamppujen aikakaudelta kohti digitaalista 
maailmaa. Näistä viisaista ja kauaskantoisista 
päätöksistä on nyt meidän kiittäminen aikan-
sa kuntapäättäjiämme.

Reijo Talala

Mitä sana kotihoito sinussa 
herättää? Tuoko se mieleen 
autoilevat hoitajat? Suu-ne-
näsuojin varustetut ihmiset? 
Ripeät askeleet ja iloisesti 
ovelta kuuluvan tervehdyk-
sen ja kuulumisten kyselyn? 
Voisiko sinusta olla kotihoi-
don tiimiin työntekijäksi? 
Oulunkaaren jokaisessa kun-
nassa toimii kotihoito. Ko-
tihoidon työkenttä tarvitsee 
tekijöitä, joiden ammattitai-
to on riittävää. Kenenkään 
ei kuitenkaan tarvitse pystyä 
yksin kaikkeen, sillä yhdessä 
tekemisessä ja tiimityössä on 
voimaa! Suurin asiakasryh-
mä kotihoidossa ovat ikäih-
miset. 

Kun kysyin Oulunkaa-
ren kotihoidon ammattilaisil-
ta työn mielekkyydestä, sain 
vastaukseksi useita eri näkö-
kulmia työn palkitsevuudes-
ta. Niitä ovat asiakkaiden ja 
omaisten motivoituminen 
omaan hoitoon, etälaitteiden 
antamat mahdollisuudet ja 
etälaitteiden opettelu yhdes-
sä asiakkaiden kanssa, työn 
tuomat haasteet ja niissä on-
nistuminen, hyvä työyhtei-
sö, omaisyhteistyö, hoitoon-
sa tyytyväinen asiakas sekä 
asiakkaan kanssa jaetut het-

ket ja asiakkaan osoittama 
luottamus. Oman osaamisen 
hyödyntäminen ja laaja työn-
kuva antavat usealle ammat-
tilaiselle tunteen, että työl-
lä on merkitystä. Kotihoidon 
ammattilaiset kokevat, että 
oma ja työkaverin osaaminen 
antaa pohjan työlle ja yhdes-
sä asiakkaiden kanssa tehty 
arki tuo siihen sisällön. 

Kotihoidon työhön voi 
kuulua myös kotisairaala. 
Niin kotihoidossa kuin ko-
tisairaalassakin korostuu 
moniammatillinen osaami-
nen, jossa jokaisen tehtävä 
on tärkeä. Moniammatilli-
seen tiimiin voi kuulua usei-
ta eri ammattilaisia kuten 
kodinhoitaja, lähihoitaja, sai-
raanhoitaja, lääkäri, fysiote-
rapeutti, palveluohjaaja, pal-
veluesimies, talonmies ja 
monia muita ammattilaisia. 
Kotisairaalan avulla asiakas 
saa tarvitsemansa avun ko-
tiin, ja tervehtyminen ja kun-
toutuminen voivat tapahtua 
kotona, omassa tutussa ym-
päristössä. 

Kun tervehtyminen ja 
kuntoutuminen ovat hyväl-
lä mallilla, tarvitaan asiak-
kaalle tukiverkostoja, jotka 
tukevat tarvittaessa päivit-

täisten asioiden ja askarei-
den hoitamisessa. Tukiver-
kostoon voi kuulua omaisia, 
läheisiä, naapureita, yksityi-
siä palveluntuottajia, erilaisia 
järjestöjä ja vapaaehtoisia toi-
mijoita sekä kotihoidon työn-
tekijöitä, alansa ammattilai-
sia. Näiden kartoittamiseen 
tarvitaan myös yhdessä teke-
mistä sekä yhteistä tahtotilaa 
onnistua toteuttamaan asiak-
kaan hoito kotona. 

Kotihoidon työntekijöillä 
on yhteinen piirre, joka ilme-
nee myös kyselyn tuloksis-
ta. Heillä on vahva paineen-
sietokyky ja kyky itsenäisten 
päätösten tekemiseen. Työ-
niloa tuottavat hyvä työyh-
teisö ja työilmapiiri, kolle-
goiden ja esimiehen tuki, 
kysymisen ja yhteisen ih-
mettelemisen mahdollisuus, 
yhteiset päämäärät työssä, 
monialainen yhteistyö sekä 
kouluttautumisen mahdolli-
suus. Sosiaali- ja terveysala 
ja erityisesti ikäihmisten pa-
rissa tehtävä työ mahdollis-
tavat työn ja itsensä kehittä-
misen sekä laajan työkentän. 
Asiakkaiden ja omaisten an-
tama kiitos tuottaa iloa ja aut-
taa työssä jaksamisessa. Iloa 
tuovat myös yhdessä jaetut 

Hillevi Turpeinen.

hetket asiakkaiden kanssa. 
Asiakkaiden arvokkaat 

viimeiset vuodet ja joskus 
jopa viimeiset hetket kotiym-
päristössä nostavat mieleen 
nöyrän kiitoksen. Jokaisella 
on oikeus elää arvokkaat vii-
meisetkin hetket kotona sil-
loin, kun asiakas, läheiset, tu-
kiverkosto ja ammattilaiset 
arvioivat sen yhdessä turval-
liseksi. Yhdessä tehden se on 
mahdollista toteuttaa. Pide-
tään toisistamme huolta! 

Hillevi Turpeinen, 
vs. palveluesimies, 
Oulunkaari 

Huhtikuun kolumni
Kotihoidossa tehtävä työ haastaa ja 

palkitsee tekijänsä

Kukkula on valloitettu. Ryhmäläiset kokeilemassa lumikenkäilyä. Kuva Katri Virtanen.

”… aina ei tarvitse kiveen 
hakattua suunnitelmaa... 
osallistuu ja katsoo, mitä ta-
pahtuu… menossa muka-
na.”, ”Mielenkiintoinen ja 
luottamuksellinen sekä olen 
pitänyt toiminnastasi”, ”Mi-
nulla on pelkkää positii-
vista sanottavaa kaikesta”, 
kertovat ensimmäisen Vah-
vaksi-hankkeen Hyvinvoin-
tiryhmäläiset kokemuksian-
sa.

Omaa hyvinvointia on 
parannettu pienessä aktii-
visessa ryhmässä Kurenal-
la viikoittain vuoden alus-
ta alkaen. Kokemukset ovat 
kannustavia. Jokaisessa osal-
listujassa heräsi tarve miet-
tiä omaa jaksamistaan, työ-
kykyä, harrastuneisuutta ja 
itsemyötätuntoisuutta. Hy-
vinvointiryhmä on ikään 
kuin perusta toiminnalle ja 
yksilöllisesti katsotaan, mitä 
palveluja osallistujat tarvit-
sevat tämän lisäksi. Jokai-
sen ryhmäläisen omaa vas-
tuunottoa ja sitoutumista 
tarvitaan. 

Ryhmän ohjaajana on fy-
sioterapeutti Katri Virtanen 
FysioKV:sta. Hän on teh-
nyt kaikille yksilöllisen al-
kukartoituksen ja antaa ryh-
mäläisille ohjausta siihen, 
mikä olisi hyvä seuraava as-
kel ryhmän päätyttyä ja mit-
kä toimet jatkossakin tuke-

Ryhmässä ihminen vahvistuu 
parempaan kuntoon

vat hyvinvointia.
Ryhmäläiset ovat saa-

neet monipuolista ohjausta 
liikuntaan, kehonhuoltoon, 
rentoutukseen, ravintoon 
ja kokonaisvaltaiseen hy-
vinvointiin. Vahvaksi-han-
ke on tarjonnut tämän mah-
dollisuuden asiakkailleen. 
Osallistujat ovat sopineet 
yhdessä yhteiset tavoitteet 
ja toimintaperiaatteet, joi-
den mukaan ryhmän ohjel-
ma on suunniteltu. Vahvak-
si-ryhmä on kokoontunut jo 
10 kertaa. 

-Olemme kokoamassa 
uutta ryhmää keskustaan 
ja osallistujien kiinnostuk-
sen mukaan myös sivuky-
lille. Näyttää siltä, että aina-
kin Syötteelle ja Puhokselle 
perustetaan ryhmät tänä ke-

väänä. Vahvaksi-hankkeen 
asiakkaaksi olet tervetullut, 
kun olet työikäinen, sinul-
la on haasteita työllistymi-
sessäsi tai työssäsi jaksa-
misessa ja haluat kohentaa 
hyvinvointiasi. Tarjoamme 
ryhmien lisäksi tukea elä-
mäntilanteeseesi ja palve-
luohjausta sinun tarpeis-
tasi käsin. Autamme usein 
muun muassa selvittämään 
terveyteen ja toimeentuloon 
liittyviä kysymyksiä, kertoo 
Vahvaksi-hankkeen projek-
tityöntekijä Marjo-Riitta Ala-
talo. 

Vahvaksi – osatyökykyis-
ten työllistäminen -hanke 
on tukemassa osatyökykyis-
ten ja pitkään työttömänä ol-
leiden polkua takaisin työ-
elämään ja rakentamassa 

verkostoyhteistyön avulla 
pudasjärveläistä oastyöky-
kyisten työllistämisen mal-
lia. 

Toiminnasta on tehty 
myös esittelyvideo, jonka on 
kuvannut pudasjärveläinen 
Jari Moilanen Airmoilanen 
yrityksestä.

Toiminnasta löytyy tietoa 
hankkeen nettisivuilta. Yh-
teyttä voi ottaa nettisivujen 
kautta tai soittamalla. Vah-
vaksi-hankkeen toiminta jat-
kuu 31.3.2022 saakka. Hanke 
on Pudasjärven työllisyys-
palveluiden hallinnoima ja 
80 prosenttia rahoitukses-
ta tulee Euroopan sosiaalira-
hastosta.

Aili Jussila 

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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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

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

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

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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 
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

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

Meiltä laadukkaat, 
kotimaiset sadevesi-
järjestelmät ja kattoturva-
tuotteet asennettuna.

SOITA 0400 259 511

  

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

Suomalaisen kaupunkira-
kentamisen yleisenä ohje-
nuorana on viime vuosi-
kymmenet ollut pyrkimys 
tiiviimpiin ja sen kautta liik-
kumistarpeen pienentämi-
seen kannustavaan yhdys-
kuntarakenteeseen.

– Käynnissä oleva kau-
pungistuminen on kuiten-
kin nähtävä toiminnallisesti 
muuttuvia historiallisia pe-
rinteisiä kaupunkikeskus-
toja laajempana kysymyk-
senä. Liikennejärjestelmän 
nopeutumisen ja logistis-
ten kustannusten dramaatti-
sen laskun myötä historialli-
sen kaupungin spontaanisti 
syntynyt tiiviys ei enää ole 

samalla tavalla välttämätön, 
sanoi Helsingin yliopiston 
kaupunkitieteen professo-
ri Mari Vaattovaara puhues-
saan kaupunkikehityksen 
tarpeista ja suunnittelun ny-
kytilasta Hirsitaloteollisuus 
ry:n Kevätwebinaarissa 31.3.

Vaattovaaran mukaan on 
ilmeistä, että nykykaupun-
gin rakentumisen tapa tar-
vitsee tuekseen, ymmärryk-
sen perustaksi ja poliittisen 
ohjauksen lähtökohdiksi pal-
jon muutakin kuin oletta-
muksia tiiviydestä kehityk-
sen ohjaajana.

Suomessa, erityisesti kas-
vavilla kaupunkiseuduil-
la on Vaattovaaran mukaan 

Suomi, maailman onnellisin maa - missä on asumisen laatu? 
Suomen hirsipääkaupunkiin Pudasjärvelle on 

rakennettu runsaasti kohteita hirrestä. Parhaillaan 
ollaan rakentamassa hirsitalokohteita Hyvän 

Olon Keskusta ja Hirsihovi hirsisiä kerrostaloja. 
Pudasjärvellä sijaitsee myös Suomen ja 

maailman suurin hirsitoimittaja Kontiotuote 
Oy. Näin mielellämme julkaisemme Pudasjärvi-

lehdessä Hirsitaloteollisuuden lähettämiä 
ajankohtaistiedotteita hirsirakentamisesta.

muutamassa vuodessa me-
netetty vuosikymmenten 
aikana saavutettu asumis-
väljyyden lisääntyminen. 
Uusille asuinalueille raken-
netaan mittavissa määrin 
yksiöitä ja lähes yksinomaan 
pientä asuntokantaa.

– Esimerkiksi Tampereel-
la vuonna 2018 valmistu-
neiden yli 3000:n asunnon 
keskikoko on vain 38,8 ne-
liömetriä ja asunnoista perä-
ti puolet oli yksiöitä. Vertai-
lutietona voidaan mainita, 
että Helsingin Kalliossa vuo-
sina 1920–1949 rakennettu-
jen asuntojen keskikoko oli 
juuri tuo Tampereen vuoden 
2018 asuntojen keskikoko 38 
m², Vaattovaara sanoi.

Vaattovaara totesi, että 
Suomessa asumisen tar-
peet ovat tällä hetkellä kor-
vautuneet asuntotuotan-
non määrällisillä tavoitteilla. 
Sen sijaan eriytyviä toiveita, 
asuinympäristön laatua tai 
ihanan kaupungin ominai-
suuksia ei lainkaan tunniste-
ta, tai jos tunnistetaan ei ase-

teta toiminnan tavoitteeksi.
– Esitän laadullisten omi-

naisuuksien ja kriteerien 
esiin nostamista tai uudel-
leen palauttamista kaupun-
kikehityksen moninaistami-
seksi, Vaattovaara sanoi.

Kaupunkirakentamista 
kehittämässä
Hirsitaloteollisuus ry:n kaksi 
vuotta sitten aloittaman My 
Town -hankkeen tavoittee-
na on ollut kehittää asukas-
lähtöinen, turvallinen, ter-
veellinen, luonnonläheinen 
ja ekologinen asuinympäris-
tö yhteistyössä Oulun yli-
opiston ja Tuusulan kunnan 
kanssa. Näissä poikkeuso-
loissa, joissa nyt elämme, 
nämä tavoitteet ovat entistä-
kin ajankohtaisempia. 

– On selkeästi nähtävissä 
kodin merkityksen ja asumi-
sen laatutietoisuuden kasvu. 
Koti on koko perheen turva-
satama, jossa yhä useammin 
myös työskennellään ja jo-
hon ollaan valmiita panosta-
maan entistä enemmän, sa-

noo Hirsitaloteollisuus ry:n 
puheenjohtaja, Honkara-
kenne Oyj:n toimitusjohtaja 
Marko Saarelainen.

My Town -hankkeen tu-
losten pohjalta voidaan sa-
noa, että hirrestä voidaan 
tehdä modernia, hiilineut-
raalia asuinympäristöä kau-
punkiympäristöön jo nyt.

– Tuusulan kunnan kans-
sa erinomaisesti sujunut My 
Town -yhteistyö jatkuu nyt 
käytännön toteutusvaihee-
seen, kertoo Hirsitaloteol-
lisuus ry:n toimitusjohtaja 
Seppo Romppainen.

Tuusula tarjoaa  
asumisen taidetta
Luonnonläheisen ja kylä-
mäisen asumisen, eli var-
sin tuusulalaisiksi tun-
nistettavien piirteiden 
yhdistyminen tiiviiseen ja 
kaupunkimaiseen asumi-
seen kiinnostaa Rykmentin-
puistossa. 

Hiilineutraalin My 
Town! -alueen suunnitte-
lu Tuusulan Rykmentin-

puistoon on hyvä esimerkki 
kunnan ja taloteollisuuden 
yhteistyöstä, jonka avulla 
saadaan aikaan kiinnosta-
vaa kaupunkikuvaa ja edis-
tetään tavoitetta asuntojen 
ekologisesta rakentamises-
ta. Muita hankkeen osapuo-
lia olivat ympäristöministe-
riö ja Oulun yliopisto.

– Tuusulassa näemme 
tärkeänä luoda hyvää asui-
nympäristöä. Meillä asuk-
kaat ovat Suomen tyyty-
väisimpiä, ja se vasta onkin 
asumisen taidetta, sanoo 
Tuusulan pormestari Arto 
Lindberg.

– Odotamme yhteistyös-
sä Hirsitaloteollisuuden 
kanssa suunnitellun alueen 
tonttien kysynnän olevan 
korkeaa. Uskon, että hank-
keeseen mukaan tulevat ra-
kennuttajat toteuttavat mo-
nipuolisia puurakentamisen 
ratkaisuja, jotka sopivat hy-
vin Tuusulaan.

Seppo Romppainen
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Minä tallustin hankea Pe-
kanpuron vartta pitkin 
Naavalasta Toloppaan. 
Oli ilta, kello ehkä 7-9. Ke-
tään ei näkynyt, kurkistelin 
hangen päältä ikkunoista 
sisälle- en uskaltanut ko-
putella vaan palasin kotiin. 
Äiti kysyi; ”tapasitko sinä 
muorin”? ”En tavannut, ne 
olivat jo nukkumassa.” Se 
oli vastaukseni. Äiti sanoi: 
”meeppä uuvestaan”. Tein 
työtä käskettyä ja tallus-
tin jälleen kurkistelemaan 
Toloppaan. Nyt ei tarvin-
nut paljon kurkistella vaan 
muori tuli aukaisemaan 
ovea. ja oli valmis heti läh-
temään mukaan. Tulimme 
Pekanpuron kautta han-
kea pitkin. En silloin tien-
nyt miksi minun piti niin 
myöhällä käydä Tolopas-
sa. Asia selvisi aamulla, 
kun meillä oli Leena-vau-
va. Leena oli minulle muu-
tenkin merkittävä lapsi. 
Äiti oli kesällä isän, Aalen 
ja Paavon kanssa niityllä ja 
minun piti hoitaa Leenaa. 
Opin vaihtamaan rievut 
ja pesemään pyllyn. Se oli 
10 vuotta vanhalle Puil-
le (Pentti Uusi-Illikaiselle) 
kasvattava kesä.

Synnytykset usein 
saunassa
Tolopan muori Kustu Sal-
melan vaimo oli siis paar-
muska. Hän toimi monen 
lapsen maailmaan saatta-
jana. Tunnetumpi ”kätilö” 
oli Kankaan mummi, se-
täni Aappo Uusi-Illikaisen 
vaimo Aili. Hänen avul-
laan ovat syntyneet meillä 
Maila, Esteri, Urpo, minä 
ja ehkä Aale ja Paavokin. 
Aililla tuli näitä tehtäviä 
aika paljon, jos joku olisi ne 
muistiin merkinnyt. Kyläs-
sä oli varmaan joku muu-
kin nainen, joka osasi myös 
tämän taidon. Kun asun-
not olivat hyvin pieniä ja 
veden lämmittäminen oli 
vaikeaa, tapahtuivat syn-
nytykset usein saunassa. 

Nämä henkilöt elivät sii-
nä ajassa ja tuottivat hyvin 
suuren määrän lapsia maa-
ilmaan. Vahinkoja tapahtui 
hyvin harvoin. Siitä osoi-
tuksena on, että perheisiin 
syntyi lapsia joka toinen 
vuosi ja kuhunkin perhee-
seen noin kymmenen las-
ta. Kouluja siis tarvittiin eri 
kylille. Siihen aikaan ennen 
sotaa kulki kylillä rokotta-
ja Maija, joka rokotti lap-
set isorokkoa vastaan. Hän 
kulki talosta taloon.

Varvaskipuun neuvot 
Toukolan Jussilta
Muitakin parantajia kyliltä 
löytyi. Omakohtainen ko-
kemus oli ensi kerran, kun 
roikuin postiauton perässä 
ja Aro-ojan notkossa hyp-
päsin kyytistä pois. Tein 
pitkiä loikkia ja vasemman 
jalan varvaskalustoon kävi 
hirvittävän kipeästi. Kän-
kkäilin kotiin ja salailin äi-
diltä. Parin päivän kulut-
tua varvas kuitenkin äityi 
hyvin kipeäksi ja äiti ke-
hotti menemään Touko-
laan. Känkkäsin hirvittä-
vän pitkä matkan, noin 
3-4 kilometriä sinne. Siel-
lä Touko Jussi elikkä Jussi 
Salmela lauleli ja tunnuste-
li turvonnutta pikkupojan 
jalkaa.  Hän korjaili sitä ja 
kehotti kotona laittamaan 
siihen huituhauteen. (kir-
nupiimä). Känkkäsin ko-
tiin ja haudoin jalkaa pari 
päivää, tuska yltyi sietä-
mättömäksi, äiti keksi, että 
haudotaan sitä kuumas-
sa vedessä. Se tepsi ja ehkä 
neljän tunnin kuumave-
sikäsittelyn jälkeen mätä-
paise puhkesi ja varpaiden 
välistä tuli mätää vaikka 
kuinka paljon. Toukolai-
nen oli hyvin tunnettu tai-

doistaan ja maine oli laajal-
le levinnyt. 

Näitä jäsenten korjaa-
jia oli useita. Vanhalta ajal-
ta kerrotaan koivurikistä, 
joka paransi jopa etänä ja 
pystyi panemaan hevosen-
kin osat paikoilleen. Itse tu-
tustuin tähän taitoon, kun 
Perttulan Eepi korjaili si-
vujani - alaselkää- ja sitten 
myöhemmin Kujansuun 
Jussi Kustu Illikainen osoit-
tautui mainioksi korjaajak-
si. Jouduin monta kertaa 
pyytämään hänen apuaan, 
ja hän pystyi todella vaati-
vaa tunnustelutaitoa vaa-
tiviin korjauksiin. Myös 
Louhi Niilo osoittautui hy-
väksi, kun jouduin turvau-
tumaan hänen apuunsa. 
Touko Jussin tyttö Sylvi oli 
perinyt isältään näitä tai-
toja ja toimi Livolla paran-
tajana silloin, kun en enää 
asunut, kävin kuitenkin 
joskus hänen apuaan pyy-
tämässä.

Hierojalta apu  
iskiakseen
Iskias on hyvin ilkeä ja va-
kava vaiva. Minä kohta-
sin sen ensi kerran sotavä-
essä. Kotiutuksen jälkeen 
kävin eri parantajien luo-
na. Vasta Haukiputaalta 
löytyi Hakala, joka ohja-
si sitten korjauksen jälkeen 
hieroja Tyvelälle, vaiva hä-
visi. Hakala antoi minulle 
avun myös muutamia vuo-
sia myöhemmin, kun voi-
mistellessa vioitin vasen-
ta polveani savotalla. Polvi 
turposi ja oli kipeä. Kävin 
Oulun lääninsairaalas-
sa, jossa tohtori Kiianmies 
pisti isoa neulaa polveen 
ja otti vettä pois, tapahtu-
ma toistui, vaiva ei paran-
tunut. Sitten muistin Ha-

Kokemuksia kansanhoitajista 
– Pentti Uusi-Illikainen muistelee

Oli hetki 75 vuotta 
sitten. Oli hyvät 

keväthanget. Pakkanen 
oli kiristymässä illalla. 

Äiti sanoi minulle: 
”Käyppä Pentti 

hakemassa Tolopan 
muori tänne meille”.

Näitä Naavalan ja Lehtolan Livon lapsia eivät painaneet kolotukset, olivat keskittyneet 50 
luvulla lautapeliin.

kalan, hän totesi, että jänne 
on pois paikaltaan ja estää 
verenkierron polveen. Hän 
korjasi vaivan, korjaus piti 
uusia. Opin sen verran, että 
osasin opettaa korjauksen 
Kujansuun Jussille ja Pert-
tulan Eepille, joilta sain lä-
hempää apua. Myöhem-
min opin korjauksen itse. 
Vaiva kesti useita vuosia. 

Iskiakseen palatakse-
ni vaiva parani ja oli vuo-
sikymmeniä poissa, kun-
nes se iski yli 50-vuotiaana. 
Hannes Partanen oli Yli-Iis-
sä jäänyt eläkkeelle opetta-
jan toimesta ja aloittanut 
tai jatkanut parannuspuu-
hia. Sain vinkin ja kävin 
hänen luonaan useita ker-
toja. Hän oli voimakas kä-
sistään ja tuntui, että hän 
hieroo jopa sisältä. Iskias 
pakeni pois. Kymmenen 
vuotta sain olla rauhassa, 
kunnes se jälleen ilmoit-
tautui, Hannes Partanen 
oli lopettanut, kävin hä-
nen poikansa luona, ei pal-
jon auttanut. Jorma Musto-
nen auttoi jonkun verran. 
Hänellä oli muuten kau-
koparantamien taitoja, kun 
kerran soitin hänelle hän 
pyysi, että lähtisin kävelyl-
le, vaiva hävisi. Yritin apua 
myös Kaarlo Yliportimolta. 
Tähän vaivaan häneltä ei 
ollut apua, mutta kyllä joi-
hinkin muihin vaivoihin. 
Samoin olen saanut apua 
Matti Piipposelta. Viimei-
nen iskiaksen parantaja oli 
hierojayrittäjä Teuvo Haa-
nela. Hänen hieronnassaan 
on jotain ja niinpä olen ol-
lut nyt siltä osin ihan kun-
nossa. Kyllä kansa on tar-
vinnut parantajia ja taidot 
ovat säilyneet kosketustie-
tona. Luulen, että tarvitsen 
heitä vielä. puiPentti Uusi-Illikainen.

Lasten suusta: – Mummi, pyhäkoulussa näytettiin ku-
vaa enkelistä, joka soittaa harppua. Soitatko sinäkin taivaassa 
harppua? pikkuinen Merja kysyy.
– Ky-kyllä varmaankin mummi soittaa siellä, lapsi kulta. 
– No milloin sinä aloitat soittotunnit?                                                  

* * *   
Nuoret Veteraanit. Ensi tiistaina, 27. huhtikuuta, viete-
tään Kansallista Veteraanipäivää. Juhlapuhujien sijasta ääneen 
pääsevät nyt nuoret.
– Pappa kertoi minulle, että hän kaatui talvisodassa, Tuure 
kertoo Markolle.
– Nyt puijaat. Eihän sodassa voi kaatua ja sen jälkeen ker-
toa siitä!
– Voipas. Papalle meni jyrkässä alamäessä sukset ristiin ja hän 
kaatui!

* * *
Laihian Playboy: – Kun Elli muutti Laihialle, minä sain ki-
van vävyn, Yrjö kertoo. –Hän tilasi minulle syntymäpäivälah-
jaksi laihialaisen miestenlehden vuosikerran – siis sellaisen, 
mikä on tarkoitettu vain aviomiehille. Sain jo näytelehdenkin
– Äläs. No miten se eroaa niistä muista miestenlehdistä ku-
ten vaikkapa Playboysta?
– No siinä on vuodesta toiseen joka numerossa samat ku-
vat!

* * *
Pikkuinen Pertti: – Äiti, opettaja kysyi tänään tunnilla, 
mitkä ovat Suomen kolme tärkeintä talouskalalajia. Ja minä-
pä tiesin: pakastekala, kalapihvi ja kalapuikko!

* * *
Pohjoisen mies Savossa: Kuopion suunnassa matkaile-
va Ilpo kävelee onki olalla ja tavatessaan savolaisukon kysyy: 
– Osaatteko neuvoa oikein hyvän kalapaikan?
– Nii onkpaekan. No semmonenhan se jonniv verran veti-
nen paekka oes löövvettävä, ei nyt kuitenkaan kaevo! 

* * *
Lintulan Tuula on lähettänyt ”miesten kesken” -jutun. – 
On se tuo Alli hauska emäntä, isäntä kehaisi vaimoaan. – Oli 
kaupassa käydessään pyytänyt kauppiasta leikkaamaan neljän 
kilon palan läskiä. Kun kauppias oli käärimässä läskikimpa-
letta paperiin, Alli ilmoitti, ettei hän otakaan sitä. ”Olen juu-
ri saanut isolla vaivalla laihdutettua neljä kiloa ja halusin us-
konvahvistuksen takia nähdä, miltä se näyttää!”  

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta         

Mummo ja harppu 

Pääsiäisenä esille tulleesta 
altistumisketjusta johtuen 
Pudasjärven Hirsikampuk-
sen koko yläkoulu siirrettiin 
etäopetukseen viikoksi ajal-
le 12. – 16.4. Tähän liittyen 
johtoryhmä linjasi lisäk-
si, että kaupungin toteutta-
mat 12-18v ryhmäharrastus-
toiminnat, mukaan lukien 
nuorisotila, laitetaan tauolle 
etäopetusjaksoa vastaavak-
si ajaksi.

Koska uusia tartuntoja 
ei enää ole ilmennyt, pala-
sivat Hirsikampuksen kaik-
ki opetusryhmät normaaliin 
tapaan lähiopetukseen maa-
nantaina 19.4. Myös tau-
olle laitettuja nuorten ryh-
mäharrastustoimintoja on 
voitu jatkaa samalla tapaa 
kuin ennen taukoa ja nuo-
risotilat avattiin myös maa-

nantaina 19.4. Mikäli tervey-
denhuoltoviranomaiset ovat 
jollekin oppilaalle antaneet 
muita määräyksiä, tulee näi-
tä määräyksiä noudattaa.

Lähiopetukseen palaami-
sesta tiedotettiin oppilaita ja 
heidän huoltajiaan tarkem-
min Hirsikampukselta. 

Pudasjärven kaupungin 
johtoryhmä korostaa, että 
vaikka tautiryväs ei nyt näy-
tä jatkavan leviämistään, on 
koronaviruksen torjumisek-
si annettuja ohjeita edelleen 
syytä noudattaa tarkasti. 
Tällä hetkellä aiemmin an-
nettuja kaupunkikohtaisia 
koronarajoituksia kaupun-
gin palveluissa jatketaan 
25.4. saakka.

Pudasjärven kaupungin 
johtoryhmä

Hirsikampuksella palattiin 
lähiopetukseen
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Korentojärven kalaveden 
osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
siirretään pidettäväksi myöhemmin 

ilmoitettavana ajankohtana vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi. Hoitokunta

  Iinattijärven osakaskunnan
VARSINAINEN 
VUOSIKOKOUS

pidetään pe 7.5.2021 klo 17.30 alkaen 
Koivukartanossa os. Pohjoispuolentie 237, 

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

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

PUDASJARVI.FI

LIIKUNTASALIEN JA URHEILU-
KENTÄN HARJOITUSVUOROT 
HAETTAVANA
Salien vuorot ovat haettavissa kesäkaudelle 7.6. – 
5.9.2021 ja syys-/kevätkaudelle 6.9.2021 – 31.5.2022, 
urheilukentän vuorot kesäkaudelle 2021.
Hakemuksessa tulee ilmetä ryhmän nimi, vastuu-
henkilö, haettu päivä, kellonaika ja käyttötarkoitus. 
Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse ti 
18.5.2021 klo 15.00 mennessä os. heino.ruuskanen@
pudasjarvi.fi. tai kirjeitse Puikkarin kassalle.
Tiedustelut 0400 346 097 / Heino Ruuskanen.
PS. Ryhmien vastuuhenkilöiden palaveri ma 24.5. klo 
19.00 joko etäyhteyksien välityksellä tai Puikkarissa.

Liikuntapalvelut

PUDASJÄRVEN KAUPUNKIPUDASTORI
MYYDÄÄN

Maija-Liisa Sänkiahon kir-
ja Pientarinoita, hinta 35 €, 
myynnissä Kurenalla kummas-
sakin kukka- ja hautaustoimis-
tossa - vaikka lahjaksi. Tied. 
041 319 6974. 

Siuruan Kylä Ry:n 
KEVÄTKOKOUS 

la 8.5. klo 15.00 
Konttilan Erän Hirvituvalla.

Esillä sääntömääräiset ja 
muut esille tulevat asiat. 

Pudasjärven Reumayhdistys ry:n
SÄÄNTÖmÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 
ke 5.5.2021 seurakuntatalolla klo 14.   

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu!
 Tervetuloa!

Valmisteilla olevaa kaupunkistrategiaa 
esiteltiin yrittäjille
Pudasjärven kaupunki on 
uudistamassa kaupun-
kistrategiaa kevään aikana. 
Maaliskuussa asukkailla ja 
muilla paikallisilla sidos-
ryhmillä oli mahdollisuus 
vastata kaupunkistrate-
giasta kuntalaiskyselyyn. 
Kyselyyn vastasi 216 hen-
kilöä. Pääsiäisen jälkeen 
kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen ja kaupungin-
hallituksen puheenjohta-
ja Anni-Inkeri Törmänen 
esittelivät luonnosrunkoa 
Pudasjärven yrittäjien hal-
litukselle Teams-palaveris-
sa. Timosen mukaan aja-
tuksena on toimia niin, että 
esittelytilaisuuden jälkeen 
mm. Pudasjärven Yrittäji-
en hallituksella ja muilla-
kin yrittäjillä on hyvin ai-
kaa tutustua runkoon ja 
antaa siihen kommentteja 
ja palautetta sekä ehdotuk-
sia sisällön kehittämiseksi. 
Runko on samaan aikaan 
kommenteilla myös kun-
talaisilla, henkilöstöllä ja 
muilla sidosryhmillä sekä 
luettavissa kaupungin net-
tisivuilla.

-Toukokuun alkupuolel-
le mennessä tullut palau-
te kuntalaisilta, yrittäjiltä ja 
muilta sidosryhmäkump-
paneilta ehtii vielä hy-
vin vaikuttamaan strate-
gian sisältöön. Huomioon 
on otettu viime kesänä to-

teutetun kyläkierroksen 
ja järjen äänellä videolla 
esiintyneiden henkilöiden 
mielipiteet. Myös strategia-
kyselystä tullutta palautet-
ta hyödynnetään valmis-
telussa. Käymme yhdessä 
yrittäjien kanssa heiltä tul-
lutta palautetta läpi touko-
kuun alussa. Alustavasti ti-
laisuudelle on jo päiväkin 
sovittuna. Valtuustosemi-
naari käsittelee luonnos-
runkoa toukokuun puo-
livälissä, jonka jälkeen 
tavoitteena on toukokuun 
aikana viilailla ja mainos-
toimiston kanssa saada jul-
kaisukelpoinen versio kau-
punginhallituksen kautta 
kesäkuussa kokoontuvalle 
kaupunginvaltuustolle hy-
väksyttäväksi, kertoi kau-
punginjohtaja Timonen.

Timosen mukaan vii-
meksi laaditussa strategia 
oli 40 sivua ja kevennetys-
säkin versiossa oli 20 sivua. 
Nyt valmisteilla oleva stra-
tegia tullaan puristamaan 
10-sivuiseksi. Visuaalises-
sa ilmeessä eri kylät näky-
vät ja ovat tärkeällä sijalla. 
Sisältö tulee olemaan myös 
helppo päivittämiseen. 

Timonen vakuutti yrit-
täjille, että kaupungin 
ydintyö ja perustehtävä 
tunnistetaan. Korostetaan 
elinvoima-asioita, hankin-
tapolitiikkaa sekä paikallis-

ten yritysten yhteistyössä 
toimimista. Yhteisöllisyys 
on punaisena lankana ja ta-
voitteena on myös tasapai-
noinen kuntatalous. 

Erityisesti Timonen toi-
voi yrittäjien perehtyvän 
kaupungin menestysteki-
jöihin, niistä keskustelua ja 
palautteen antamista. Tä-
män tavoitteen saavutta-
miseksi halutaan kehittää 
myös kaupungin palveluja. 

-Pudasjärven toivotaan 
säilyvän kehittyvänä ja 
houkuttelevana asuinpaik-
kana kaikille, totesi Timo-
nen.

Kaupungin kehittämi-
sen keihäänkärkinä Ti-
monen mainitsi puura-
kentamisen, matkailun ja 
monipuolisen elinkeinora-
kenteen. 

Pudasjärven Yrittäji-
en puheenjohtaja Tommi 
Niskanen toivoi yrityselä-
män merkityksen tulevan 
strategiassa esille ja ava-
ta, kuinka suuri merki-
tys paikkakunnan yrityk-
sillä on kuntataloudelle ja 
paikkakunnan elinvoimai-
suuteen. Hän totesi kan-
santaloudelle yrityselämän 
vuosittaisen arvonkasvun 
olevan 63-67 prosenttia. 
Loppu menee monille eri 
tahoille esim. julkiselle- ja 
yhdistyspuolelle. Lyhyes-
ti sanottuna, ilman yrityk-

siä ja niiden työpaikkoja, 
ei kunta- tai valtion kassas-
sa ole resursseja pitää julki-
sia työpaikkoja ja palvelu-
ja yllä.

Tämä on hyvä näkyä 
kuntastrategiassa, mut-
ta erityisen tärkeää se on 
muistaa arjessa kuluttajien 
sekä julkisten tahojen, aina 
kun jotain päättää hankkia.

-Esimerkin vuoksi mm. 
Iissä on otettu strategian 
painopisteeksi ”Elinkeino-
elämä edellä”. Pudasjärven 
yrittäjien tavoite on teh-
dä ehdotuksia strategiaan 
paikkakunnan eduksi yri-
tys-, verotulo ja työllisyys 
näkökulmasta. Strategia-
runko ehdotuksessa on-
kin jo yrityselämää hyvin 
huomioituna, mutta yritys- 
elinkeino elämän merkitys 
on hyvä vielä avata strate-
giaan. 

Haluankin kiittää kau-
punkiorganisaatiota sii-
tä, että yrittäjäjärjestöllä ja 
muillakin tahoilla on hyvä 
mahdollisuus olla mukana 
strategian kehittämisessä.

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inke-
ri Törmänen toivoi kom-
mentteja yrittäjien tahto-
tilasta; miltä Pudasjärven 
halutaan näyttävän 10 vuo-
den kuluttua. 

Heimo Turunen

Oikaisu
Viime viikon Pudasjär-
vi-lehden Kaisu Heikki-
sen kirjoituksessa, joka 
koski mahdollisia liikenne-
järjestelyjä Ranuantien ris-
teyksessa, puhuttiin lii-
kenneympyrästä. Kyseessä 
olevassa kohdassa Heikki-
nen kirjoittaa: "Tuntuu kä-
sittämättömältä miten tämän-

hetkiset päättäjäenemmistöt 
haluavat kaupunkimme ima-
goa nostattaa hienoilla kalliilla 
lisäkaistoilla ja levennyksillä, 
mieluummin mitä esimerkik-
si kuntalaisten perusterveys-
huoltoon"! 

Toimitus

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

KIRPPIS
PE-LA 23.-24.4  

KLO 11-15.

Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa! 

Pudasjärven kunnan /kaupungin asioita on tullut seurattua mie-
lenkiinnosta kotiseutua kohtaan ja aikoinaan rakennuslautakun-
nan varajäsenenä, yhdesti osallistunut kokoukseen. Mutta nyt 
on politiikka alkanut kiinnostamaan enemmän ja päätin lähteä 
ehdolle keskustapuolueen ehdokkaana. Haluan tuoda sivuky-
län monialan yrittäjän näkemystä paikalliseen päätöksentekoon. 
Myös talouspuoleen olen käynyt liiketoimintavalmennus-koulu-
tuksen ja kantapäänkautta on myös tullut monta oppia. 

Pudasjärvellä on nyt kovasti investoitu tulevaisuuteen ra-
kennuskantaa uusimalla, joka varmasti on tullut tarpeeseen 
vanhojen rakennusten tullessa elinkaarensa päähän. Yrittäjäko-
kemuksen myötä on hyvä muistaa, että kun tehdään runsaasti 
investointeja, niin täytyy muutama vuosi maksella entisiä ja teh-
dä pienempiä korjauksia tarpeen mukaan. Ja taloudenpitoa aja-
tuksella, mihin meillä on varaa. Tosin kaupungin hankkeet täytyy 
ajatella monelta kantilta; vetovoimatekijät, työllistävyys ja asuk-
kaiden viihtyvyys paikkakunnalla. Työllisyysaste Pudasjärvellä olisi 
hyvä saada korkeammaksi, jotta verotuloja tulisi kaupungin kas-
saan. Työllisyysasteen nostoon tarvitaan vetovoimaa houkutella 
yrityksiä paikkakunnalle ja suosia paikallisia yrittäjiä hankinnoissa. 

Vanhuksista meidän on hyvä huolehtia ja tukea eri muodoin 
asumista kotonaan mahdollisimman pitkään. Perhehoitomalli oli-
si kanssa hyvä vaihtoehto vanhustenhoitoon, kun ei pysty yksin 
enää asumaan, olisi seuraa ja auttaja tarpeen tullen läsnä.

Tämän huomaa, kun tuottaa erilaisia palveluja kyläläisille, jut-
tua riittää kahvittelun lomassa.

Pudasjärven Kehitys Oy on hyvä järjestely yritysneuvontaan/
elinkeinopuolen asioiden hoitoon. 

Sivukylällä asuvana maa- ja metsätalousyrittäjänä tieasiat ovat 
lähellä sydäntä. Pudasjärvellä on paljon korjausvelkaa yksityis-
teissä. Nyt kun entistä isommaksi energiatarpeeksi ja metsä-
tehdasinvestointien puuhuoltoon metsätalous muodostuu, niin 
tarvitaan hyvät kulkuyhteydet metsäteille. Hankkeita suunnitel-
taessa on hyvä muistaa, että kiinteistöveroja maksetaan myös si-
vukylillä, joten rahaa tulee käyttää yksityisteiden avustuksiin jat-
kossakin. 

Maajussina ja kuiviketurpeenkäyttäjänä on ikävä todeta hal-
litsematon turpeenkäytön nopea väheneminen. Tätä asiaa tur-
vetyöryhmä ehdottaa pienten turvetta käyttävien lämpölaitos-
ten verollisuus alkaisi vasta 10 000 megawattitunnista vuodesta 
nykyisen 5 000:n sijaan. Tämä vähintään olisi syytä saada mene-
mään maaliin. Työllisyys ja huoltovarmuus on muutoin uhattuna.

Tuulivoimaan sähköntuottajana suhtaudun myönteisesti, tuo 
paljon työtä rakennusaikana maanrakennuksessa ym. ja myös 
huoltoa ajatellen tarvitaan palveluja, jotka on mahdollista tuot-
taa Pudasjärvellä. Merkittävä on myös kiinteistö-
verotulot ja korvaukset maanomistajille.

Hyvää kevään jatkoa!

Juhani Jurmu, 
kuntavaaliehdokas (Keskusta)

Sivukylän monialan 
yrittäjän näkemystä 
päätöksentekoon

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /os-
toilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä 
kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilötunnuk-
sesi laskutusta varten.
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KUNTAVAALIT PUDASJÄRVELLÄ 2021
KUNTAVAALIEN EHDOKAS-
ASETTELU
Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavis-
sa kuntavaaleissa valitaan Pudasjärven 
kaupunginvaltuustoon 27 valtuutettua ja 
heidän varavaltuutettunsa.
Yhteislistan, vaaliliiton tai vaaliliittoon 
kuulumattoman puolueen ehdokkaita saa 
olla enintään valittavien valtuutettujen 
puolitoistakertainen määrä eli Pudasjär-
vellä 40.
Ehdokkaiden asettamista koskevia ja mui-
ta vaalilain mukaan keskusvaalilautakun-
nalle annettavia asiakirjoja ottaa vastaan 
toukokuun 4. päivänä 2021 klo 8.00-16.00 
sekä tätä ennen muulloinkin keskusvaali-
lautakunnan sihteeri Mirja Moilanen (puh. 
040 740 2550 tai hänen estyneenä ollessa 
asiakassihteeri Marja-Leena Jokikokko 
(puh. 0400 671 944), molemmat Pudasjär-
ven kaupungintalolla (Varsitie 7).
Vaalilain mukaisesti puolueen, yhteislis-
tan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamie-
hen on annettava ehdokashakemukset 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 
tiistaina toukokuun 4. päivänä 2021 ennen 
klo 16.00.  Vaaliliittoon yhtyneen puoleen 
vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus 
vaaliliittoon yhtymisestä samanaikaises-
ti puolueen ehdokashakemuksen kanssa 
ja yhteislistan asiamiehen annettava il-
moitus yhteislistasta ja siihen kuuluvis-
ta valitsijayhdistyksistä samanaikaisesti 
valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen 
kanssa edellä sanottuun määräaikaan 
mennessä.
Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä 
(”vanhan lain” mukainen hakemusten 
viimeinen jättöpäivä) keskusvaalilauta-
kunnalle tekemä ehdokashakemus on 
sellaisenaan edelleen voimassa, joll-
ei vaaliasiamies muuta sitä 4.5.2021 klo 
16.00 mennessä. Ehdokashakemusta ei 
siis tarvitse tehdä uudelleen 4.5.2021 klo 

16.00 mennessä, jos tarkoitus on, että ha-
kemus pysyy muuttumattomana. Sama 
koskee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteis-
listoista. 
Valitsijayhdistysten ja yhteislistojen 
asiamiesten sekä puolueiden vaaliasia-
miesten on tarvittaessa täydennettävä ja 
oikaistava keskusvaalilautakunnalle jä-
tetyt asiakirjat viimeistään keskiviikkona 
12.5.2021 ennen klo 16.00.
Vaaliasiamiehen on viimeistään perjan-
taina 14.5.2021 ennen klo 12.00 tehtävä 
ehdokashakemuksen peruutus sellaisen 
puolueen tai valitsijayhdistyksen osalta, 
jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislis-
taan liittymisestä ei ole hyväksytty.
Asiakirjat voi lähettää myös postitse, 
osoitteella Pudasjärven kaupungin kes-
kusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudas-
järvi, jolloin niiden tulee olla perillä edellä 
mainittuihin määräaikoihin mennessä.

ÄÄNIOIKEUSREKISTERIN 
NÄHTÄVILLÄ OLO JA ILMOI-
TUSKORTTI
Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä 
Digi- ja väestötietovirastossa 3.5.2021 (41. 
päivästä ennen vaalipäivää) alkaen. 
Ennen vaaleja, viimeistään torstaina 
20.5.2021 lähetetään kaikille äänioikeute-
tuille, joiden osoite on tiedossa, ilmoitus-
kortti, johon liitetään luettelo äänestäjän 
kotikunnassa ja sen lähialueella olevista 
yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä 
niiden osoitteista ja aukioloajoista.

KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen kes-
kusvaalilautakunnalle päättyy 1.6.2021 klo 
16.00.

Pudasjärvi 13.4.2021 
Pudasjärven kaupungin keskusvaali-

lautakunta

PUDASJARVI.FI

KUNTAVAALIT 2021
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. 
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021.
Äänioikeus vuoden 2021 kuntavaaleissa on 
1) Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka 
viimeistään vaalipäivänä eli 13.6.2021 täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 
23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) tai
2) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen 
vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettu-
na 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
3) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaik-
ka kyseisessä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tie-
tonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti 
ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä) ennen vaalipäivää 
haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.
Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen.
Äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta
Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen 
äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä 
niiden osoitteista ja aukioloajoista.  
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 
kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikas-
sa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00 – 20.00.  
Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu Oy  

(Ervastin entinen koulu)
Puolangantie 1148

2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021. 
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 6.4.2021 § 107 perusteella ennakkoäänestys-
paikat  
ja –ajat ovat seuraavat:
Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
26. - 28.5.2021  klo 10:00 - 18:00 
29. - 30.5.2021  klo 10:00 - 14:00 
31.5. - 4.6.2021  klo 10:00 - 18:00 
5. - 6.6.2021  klo 10:00 – 14:00 
7. - 8.6.2021  klo 10:00 – 18:00
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
26.5.2021   klo 10:00 - 13:00
Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
27.5.2021   klo 9:30 – 11:30
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
27.5.2021   klo 13:00 - 15:00
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
28.5.2021   klo 9:30 - 12:00
Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
31.5.2021   klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoää-
nestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Hirsikartano, Yläkarta-
no) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipanta-
valla kuulutuksella. Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain 
niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pää-
se äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikun-
nakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa 
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoita-
jan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittau-
tuminen kotiäänestykseen tehdään.
Riskiryhmään kuuluminen tai omaehtoisessa karanteenissa oleminen ei ole peruste kotiää-
nestykselle.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 26.5.-8.6.2021 sattuvana päi-
vänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven kaupungin kes-
kusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040 740 2550 tai puh. 0400 671 
944) viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. 
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen il-
moitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvis-
taman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupungin-
talolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri  
Mirja Moilanen, puh. 040 740 2550 tai asiakassihteeri Marja-Leena Jokikokko, puh. 0400 671 944.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei 
kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti en-
nakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Ääni-
oikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole 
henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 
19.5.2021

Pudasjärvi 13.4.2021 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

Mitkä asiat pitäisi nostaa 
tulevan hyvinvointialueen 
strategian kärjiksi? Mi-
ten hyvinvointialueen so-
siaali- ja terveyspalvelu-
ja pitäisi kehittää? Millaisia 
alalla käytössä olevia toi-
mintamalleja pitäisi hyö-
dyntää laajemmin, mistä 
voisi luopua? Muun muas-
sa näihin kysymyksiin on 
tavoiteltu vastauksia koko 
Pohjois-Pohjanmaan katta-
vassa sote-palvelustrategia-
työssä.

Sote-palvelustrate-
gia-hankkeessa kerätään aja-
tuksia ja näkemyksiä, joiden 
pohjalta käynnistetään so-
siaali- ja terveydenhuollon 
pitkän aikavälin tavoittei-
den määrittely Pohjois-Poh-
janmaalla. Työssä huomi-
oidaan alueen asukkaiden 
tarpeet, maakunnan eri 
alueiden erityispiirteet ja eri 
kumppanien näkemykset.  

Hanke toimii valmiste-
levana työnä tulevan hy-
vinvointialueen strategialle 
ja sen lähtökohtana on yh-
dessä tekeminen. Valmis-
telua tehdään yhteistyössä 
sote-asiakkaiden ja -henki-
löstön, alueen asukkaiden, 
kuntien ja kuntayhtymien 
johdon ja luottamushenki-
löiden sekä yrittäjien ja jär-
jestöjen kanssa. 

Kuntalaisten ja  
henkilöstön ääni 
mukana työssä
Pohjois-Pohjanmaan kun-
talaiset ja sote-alan henki-
löstö ovat hankkeen tärkei-
tä kumppaneita. Parhaillaan 
käynnissä ovat koko Poh-
jois-Pohjanmaan alueen kat-
tavat kyselyt, joilla kerätään 
asukkaiden ja henkilöstön 
näkemyksiä sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kehittämi-
sestä.

Oulunkaaren alueella 
kuntalaisten ääntä on kuul-
tu myös eri vaikuttamis-
toimielinten ja luottamus-
henkilöiden työpajoissa. 
Sote-henkilöstölle on järjes-
tetty infotilaisuus, jossa on 
muun muassa kerätty henki-
löstön näkemyksiä sote-pal-
velustrategian kärkitavoit-
teiksi. Loppukeväästä tai 
alkukesästä hankkeessa jär-
jestetään myös alueellisia ti-
laisuuksia, joihin kutsutaan 
alueen eri toimijoita keskus-
telemaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden pitkän aikavälin 
tavoitteista ja maakunnalli-
sista painopistealueista.

-Sote-palvelustrategian 
yhteiseen kehittämiseen voi 
osallistua esimerkiksi kyse-
lyyn vastaamalla. Sitä kaut-
ta voi tuoda esille omaan 

alueen erityispiirteitä ja vai-
kuttaa strategiatyöhän. Ky-
selyvastauksia käytetään 
osaltaan sote-palvelustrate-
gian työskentelyn pohjana, 
kertoo sote-palvelustrategia-
työn Oulunkaaren aluekoor-
dinaattori Heli Luukinen.

Yli 100  
yhteistyötilaisuutta 
järjestetty 
Sote-palvelustrategiaa ra-
kennetaan Pohjois-Pohjan-
maalla erilaisten työryhmi-
en, työpajojen, foorumien ja 
muiden tilaisuuksien kaut-
ta. Koronan vuoksi suuri osa 
vuorovaikutuksesta on siir-
tynyt verkkoon ja työskente-
lyssä hyödynnetäänkin eri-
laisia sähköisiä alustoja ja 
-työvälineitä. Ne ovat osoit-
tautuneet toimiviksi tavoiksi 
käydä keskustelua palvelu-
jen kehittämisestä. Syksys-
tä 2020 lähtien hankkeessa 
on järjestetty yli 100 yhteis-
työtilaisuutta eri kumppa-
neille, kuten kuntien luotta-
mushenkilöille, yrityksille ja 
järjestöille. Sote-palvelustra-
tegian rakentaminen etenee 
edelleen laajalla yhteistyöllä.  

Tehdään yhdessä hyvä 
sote -kyselyyn voi vastata 
www.popsote.fi-sivustolla.

Oulunkaari tiedotus 

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kehittäminen 

kuuluu kaikille
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Kiiltoa ja suojaa 
autollesi

PERUSPESU

25€
alKaeN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 

pesu
● huuhtelu
● puhallin + 

pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
alKaeN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

TEHOPESU 
+ VAHA

60€alKaeN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
alKaeN 65€

alKaeN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

A.

B.

C.

D.

autoKoHtaisesti RÄÄtÄlÖiDYt 
autoNHoitoPalVelut:

KONEELLISET
KIILLOTUKSET

200€alKaeN

KESTO-
PINNOITUKSET

200€alKaeN

● kulutusta kes-
tävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa 

merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

SISÄPESU
● imurointi
● lasien sekä 

muoviosien 
puhdistus/ 
kiillotus 60€

alKaeN

SISÄPESU + ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU

150€alKaeN

● sisäpesu
● istuimien 

pesu  

painehuuhte-
lulaitteella

● kumimattojen 
pesu

● yksi- ja mo-
niasteisina

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. 
www.pudas-kone.fi

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Liikkeemme avoinna: ma-pe 9-17

Lauantaina 10.4. Pudasjärven 
Invalidit ry. järjesti sääntö-
määräisen Kevätkokouksen 
Teams -etäyhteydellä. Vii-
meisen vuoden ajan hallitus 
on pitänyt kuukausikokouk-
sia ryhmäpuhelua hyödyn-
täen, mutta tämä kokoon-
tuminen oli ihan uusi tapa 
tavata jäsenistöä. 

Kokouksesta ja sen to-
teuttamistavasta sekä muis-
ta säännöistä poikkeavista 
asioista ilmoitettiin torstaina 
25.3. Pudasjärvi-lehdessä. 

Kyseessä oli tilikokous 
sekä yhdistyksen toiminnan 
tarkastaminen. Puheenjoh-
tajana toimi Kerttu Simu ja 
sihteerinä Terttu Salmi. Pöy-
täkirjan tarkastajiksi valittiin 
Maija-Liisa Piri sekä Pirjo Ste-
nius. 

Yhdistyksen seuraavan 
kaksivuotiskauden uusi pu-
heenjohtaja Ismo Riepula ava-
si kokouksen määräaikana ja 
totesi kaikkien linjojen pelaa-
van moitteettomasti. Koneita 
oli kaistalla kaikkiaan seitse-
män mutta pienten, sallittu-
jen ryhmien kokoontumisten 
ansiosta kokousväkeä oli pa-
rikymmentä. 

Sääntöjen mukaan yh-
distysten Syyskokous valit-
see uuden hallituksen. Syys-
kuussa pidetty kokous valitsi 
tehtävien jättävien tilalle pu-
heenjohtajaksi Ismo Riepulan 
vuoden 2022 Syyskokouk-
seen saakka ja varapuheen-
johtajan tehtäviä hoitaa Tert-
tu Salmi kuluvan vuoden 

loppuun saakka. Muiksi hal-
litustoimijoiksi valittiin uu-
sina jäseninä Maija-Liisa Piri 
ja Raimo Åkerlund sekä enti-
sinä jatkoivat Pirjo Stenius ja 
Kauko Torvinen. Hallituksen 
varajäseninä jatkavat Reino 
Ruottinen ja Annikki Ylitalo. 
Toiminnantarkastajiksi valit-
tiin Pirkko Päätalo ja Heimo 
Turunen, sekä heille varajä-
seniksi Aino Tolonen ja Eero 
Liikanen.

Vuodenvaihteessa yksi 
valituista joutui jättämään 
hallituspaikan, joten poikke-
uksellisesti tässä Kevätkoko-
uksessa Aune Piri valittiin 
uutena jäsenenä hallitukseen.

Kevätkokouksen asiana 
oli myös ehdokasasettelu In-
validiliiton liittovaaleihin, 
joka suoritetaan vaalipiireit-
täin posti- tai sähköisenä ää-
nestyksenä 5.–19.11.2021 
välisenä aikana. Pudasjär-
ven Invalidit ry. kuuluu Ou-
lu-Kainuun vaalipiirin, jol-
la on neljä valtuustopaikkaa. 
Yhdistyksemme ehdokkaiksi 
asetettiin Terttu Salmi ja Ismo 
Riepula. 

Toiminta ja talous 
kunnossa
Toiminnantarkastajien lau-
sunnon mukaan Pudasjär-
ven Invalidit ry:n tilinpäätös 
antaa riittävät tiedot yhdis-
tyksen toiminnasta sekä ta-
loudellisesta asemasta. Ta-
lous on vakaa ja tilinpäätös 
ylijäämäinen.

Kirjanpitoa on hoidettu 
muutaman vuoden ajan säh-
köisessä muodossa, joten eri-
laiset palvelumaksut ovat 
vähentyneet kuukausitasol-
la useita kymmeniä euroja. 
Kaikenlainen tiedonvälitys 
on myös siirtynyt sähköiseen 
muotoon. 

Toimintakertomuksen 
mukaan yhdistyksen toimin-
nan painopisteenä on inva-
lidisoituneitten ihmisten oi-
keudet ja hyvinvointi.

Viime vuoden aikana 
saimme erilaisilla toiminta-
tavoilla hoidettua muuta-
mia kuukausikerhoja. Heinä-
kuussa teimme teatteriretken 
Rovaniemelle ja elokuussa 
kerhoa pidettiin Pudasjärven 
rannalla. 

Varainhankintana on hoi-
dettu Pudasjärvi-lehden nip-
pujakelua Kurenalla, sekä 
kerhopäivissä on saatu bin-
go-, kahvitus- ja arpajaistu-
loja. jäsenmaksut kattavat 
suuren osan yhdistyksen tu-
lopuolesta.

Jäsenistöä muistetaan on-
nittelukortilla 50 ikävuodesta 
ylöspäin aina viiden vuoden 
välein. Lisäksi keskuudes-
tamme poistuneitten omai-
sille toimitetaan suruadres-
si. Pudasjärven Invalidit ry:n 
painatuksella olevia adresse-
ja sekä kaksiosaisia onnitte-
lukortteja on myynnissä An-
nikki Ylitalolla.

Terttu Salmi

Invalideilla Kevätkokous uudella tavalla

Saukko on taitava uija ja se on yleensä sukelluksissa noin 1-2 minuuttia. Harvoin sukel-
lukset kestävät kuitenkaan yli viisi minuuttia. 

On ilahduttavaa huomata 
saukkokantojen pienoises-
ti lisääntyneen viime vuosi-
na. Tosin paikoitellen saukot 
eivät ole palanneet alueille, 
joissa niitä on aikoinaan ollut. 
Muun muassa Lounais-Suo-
messa saukkoja esiintyy var-
sin harvassa. Saukko on ollut 
riistaeläin pitkään ja turkis-
ta on maksettu aikoinaan hy-
viä palkkioita. Parhaina ai-
koina saukkoja metsästettiin 
tuhansittain vuosittain ja eläin 
oli pakko rauhoittaa ympäri-
vuotisesti, jotta se ei kuoli-
si Suomesta sukupuuttoon. 
Rauhoituksella ei alkuun ollut 
suurtakaan vaikutusta, kos-
ka kanta oli päässyt liian alas. 
Varsinaiset vaikeudet alkoivat 
Suomen teollistumisen myö-
tä. Tilanne on ollut oikeas-
taan sama kaikissa Euroopan 
maissa. 

Ruotsissa saukkoja arvel-
tiin olevan joitakin vuosikym-
meniä sitten vain reilusti alle 
tuhat yksilöä. Ruotsalaisis-
ta saukoista löytyy runsaas-
ti muun muassa PCB-yhdis-
teitä. Ravintoon kuuluu muun 
muassa rapuja ja simpukoi-
ta, jotka suodattavat vedes-
tä myrkyt itseensä. Saukko on 
ravintoketjun huipulla, joten 
myrkyt päätyvät lopulta eläi-

Luontojuttu:
Saukko on yleistynyt paikoitellen

meen. 
Suomessa tilanne ei ole ol-

lut niin paha kuin Ruotsissa ja 
Järvi-Suomessa esiintyminen 
on onneksi pysynyt paikoitel-
len varsin hyvänä. Ruotsissa ku-
ten Suomessa pahinta aikaa oli-
vat 1950-1980-luku. Tuolloin 
monet eläimet olivat vaikeuk-
sissa saastuneiden vesistöjen 
vuoksi. Muun muassa naapuri-
maassa saukot vähentyivät noin 
70-80 prosenttia vain kymme-
nen vuoden aikana. Saukko on 
runsastunut muun muassa Poh-
janmaan suurissa joissa sitä 
mukaan, kun vedenlaatu on pa-
rantunut. Saukko käyttää kalan 
lisäksi myös muuta ravintoa ku-

ten linnun munia ja poikasia. Sil-
ti ravinnosta on arveltu olevan 
noin 70-80 prosenttia kalara-
vintoa. Suomen vesistöiden ka-
lakannat ovat parantuneet saas-
tumisen vähennyttyä, ja sillä on 
ollut vaikutusta myös saukon 
lisääntymiseen. Talvisin näkee 
entistä enemmän jälkiä lumella, 
kun eläimet siirtyvät vesistöstä 
toiseen ravinnon perässä. 

Yhä useammin näkee sau-
kon aterioimassa jään reunalla, 
mikä tarkoittaa, että myös ka-
lojen koko on suurentunut ve-
denlaadun parantuessa. Se syö 
tavallisesti suuret kalat jäällä ja 
pienet suoraan vedessä. Saukon 
lisääntymisestä on ollut hyötyä 

myös minkin torjunnassa. Mink-
ki on vieraslaji ja varsin per-
so kalalle. Minkki saattaa tyh-
jentää pienen tammukkapuron 
tai lammen kaloista hyvin no-
peasti saukkojen nenän edestä. 
Muuten minkistä ei ole saukolle 
minkäänlaista vastusta, ja mink-
ki joutuu kyllä siirtymään sau-
kon reviiriltä kauemmaksi. 

Saukon poikasiin saattaa 
törmätä mihin aikaan vuodes-
ta vain, sillä se voi lisääntyä tal-
vellakin. Useimmiten kuiten-
kin suvunjatkaminen tapahtuu 
kesäaikaan. Saukko tekee uu-
den poikueen vain joka toinen 
tai kolmas vuosi. Emolta me-
nee vuosi opettaessa poikasia 

mestarillisiksi uijiksi ja kalasta-
jiksi. Usein saukon näkee asut-
tavan mäyrän, ketun tai supi-
koiran vanhoja pesäluolia, jotka 
ovat kaivettu aivan lähelle ran-
taa hiekkaiseen törmään. Pesä-
kolossa poikue viettää tavalli-
sesti noin kaksi kuukautta. 

Toivottavasti saukko, tämä 
Suomen alkuperäiseen lajistoon 
kuuluva komea eläin, kalaste-
lee jatkossakin meidän virtaavis-
sa vesistöissämme. Kannan kas-

Saukko viihtyy pienissäkin vesistöissä, mikäli niistä 
vain löytyy tarpeeksi kalaa. 

vun myötä saukoille kelpaavat 
lähes kaikki kalaisat vesistöt, 
jopa pieniä puroja ja lampia 
myöten. 

Toivotaan että myös 
muualla Euroopassa saukko-
kannat elpyvät vähintään en-
tiseen loistoonsa. Euroopasta 
ei juuri löydy maata, jossa ei 
olisi saukkoja asustellut.

Jarmo Vacklin


