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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.

Rakennuspalvelut
ammattitaidolla
•	 Kattoremontit
•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset
•	 Kuntoarviot	ja		

kosteusmittaukset

info@syoterp.fi				

Syötteen 
Rakennuspalvelu Oy

Työn tilaajalle lahjakortti 

Pudas-koneeseen!

Puh. 040 175 4008
www.syoterp.fi

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

1-.

Ulkoporeallas Cello spa rUka

Ulkoporeallas Cello spa pyhä

hyvää vappUa!

4490-.

6490-.
Vappupäivä suljettu. 
Sunnuntaina 10-14.

Huippulaadukas 5+1-paik-
kainen ulkoporeallas tarjoaa 
kylpyhetket ympäri vuoden 
markkinoiden parhaalla hin-
ta-laatusuhteella. Vesitilavuus 
1000 l. Materiaalit kestävät 
pakkasta ja lämpötilan vaihte-
luita. Valmistettu Suomessa.

Laadukas keskikokoinen 
5+1-paikkainen ulkoporeallas 
tarjoaa kylpyhetket ympäri vuo-
den markkinoiden parhaalla hin-
ta-laatusuhteella. Vesitilavuus 
1300 l. Materiaalit kestävät 
pakkasta ja lämpötilan vaihtelui-
ta. Valmistettu Suomessa.

Lääkäriajat: ke 19.5., ke 2.6. ja ke 30.6.

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

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

Pudasjärven 
optiikan 

hurja 
loppukevään 
kampanja!

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

Silmälasien ostajalle 
toiSet laSit tai 

polaroidut aurinko-
laSit kaupanpäälle!

Kevään uudet 

aurinkolasimallit 

saapuneet mm. 

Bolle, Julbo yms.

Varaa aika

Hauskaa
vappua!

Tavallista parempi

VAPPU

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

395
rs 299

nippu

399
rs10.- 3 kpl

-25%
Plussa-kortilla

-50-51%
Plussa-kortilla

Kariniemen
KAnAnPojAn  
minUUttiPihVit
290-350 g  
(11,29-13,62/kg)

Ben&Jerry’s
jäätelöt
438-465 ml (7,17-7,61/l) 
Rajoitus 1 erä/talous

Fazer
tUtti FrUtti originAl,  
ässä mix tAi remix FrUit mix  
mAKeisseKoitUs 750-800 g (4,99-5,32/kg)

PArsA Vihreä
500 g (5,98/kg)  
Unkari/Espanja/Italia

Ilman Plussa-korttia  
6,75-6,85 kpl (14,52-15,64/kg)

Ilman Plussa-korttia  
5,39 rs (6,74-7,19/kg)

erä

499
pkt

KyPsä mAissi
400 g (3,75/kg)  
Espanja

3.-2 pkt

Yksittäin1,69 pkt 
(4,23/kg)

EDULLISESTI
KOKO KESÄN 1190

kpl

PerhosorKideA
2-vanainen, Hollanti

1190
kpl

Hätälä
tUore lohiFilee
A-leikattu, vakuumipakattu
Kasvatettu, Norja
Rajoitus 2 pkt/talous

erä

Kivikylän
VAnhAnAjAn nAKKi tAi 
Kot & go KAnAnAKKi
285-380 g (7,87-10,49/kg)

299
pkt

Haapalan
leiPäjUUstot
500 g (9,98/kg)

499
kpl

SUOMI

Voimassa TO-LA 29.4.-1.5. Voimassa TO-LA 29.4.-1.5.

K-ruokamestarin

tAKUUmUreAt nAUdAn 
sisäFileePihVit

3995
kg 199

kpl

AmPPAri, mUrKKU tAi 
toUKKis VirVoitUsjUomAt
0,33 l (3,45/l) sis. pantin 0,15

129
tlk

PerjAntAinA 
sUshiBAAri! 

herKKU-
torillA 

10 - 17.30!

TARJOUKSET VOIMASSA 29.4.-2.5. ELLEI TOISIN MAINITA

VAPUKsi leiPä-
osAstoltAmme! 

mUnKit, donitsit, 
tiPPAleiVät seKä 

PAtongit!

PAlVelemme: 
Pe 30.4. 

VAPPUAAtto 7 - 21
lA 1.5. VAPPU 10 - 21

Hyvää vappua!

149
rs

tUmmA ryPäle
500 g (2,98/kg) 
Etelä-Afrikka/Chile

K-ruokamestarin

grilliPihVit
Porsaan kasslerista

895
kg SUOMI

Fazer

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

Atria

nAUtA  
jAUhelihA 17 %
700 g (7,13/kg)

herKKUtoriltAmme 
VAihtUVA loUnAs 

ArKiPäiVisin!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

PUDASJÄRVI -lehti

UUdet yhteystietomme 1.1.2021 lähtien:
ilmoitUKset: KalevaMedia, Kimmo Patosalmi 

p. 0400 266 556, kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi
PäätoimittAJA : VKK-Media Oy, Heimo Turunen,  

p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
siVUnVAlmistUs: VKK-Media Oy, Katariina Niemitalo 

p. 050 382 6585, ilmoitukset@vkkmedia.fi

helatorstain vuoksi lehti ilmestyy 
poikkeuksellisesti ke 12.5.2021.

Ilmoitusaineistot viimeistään ma 10.5. klo 14 mennessä.
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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

Leo Juhani
AHONEN
s. 22.4.1951 Pudasjärvi
k. 26.2.2021 Pudasjärvi

Tuulien soitot ovat vaienneet.
Ympäri soi ikityyneet veet.

Aaro Hellaakoski 

Sari perh
Sirkka perh
Siskot perh

sukulaiset ja ystävät

Kiitos osanotosta.
Läheisemme siunattu 

20.3.2021 Pudasjärvellä.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Yleisötilaisuuksien alueellisen 10 hengen 
kokoontumisrajoituksen vuoksi jumalanpalvelukset toteutetaan 

9.5. saakka ilman läsnä olevaa seurakuntaa 
YouTuben välityksellä. 

Rakas puoliso, äiti ja mummi

Jenni Marjatta
ALATALO
o.s. Turpeinen
s. 7.10.1945 Pudasjärvi 
sai kutsun Taivaan kotiin
k. 19.3.2021 Pudasjärvi

Siel kaunis kannel soi,
he veisaa virttä uutta.
Se ei koskaan lopu,
ei vanhene.

Ikävöiden
Aarne

Surun kyynelten läpi loistavat  
onnellisten päivien kultaiset muistot.

Rakkaudella kaivaten
Alpo
Mauno ja Ritva-Liisa
Paula
Päivi, Jari, Sara ja Essi
sisaret Anneli, Annikki
ja Eeva-Liisa perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 10.4.2021 Pudasjärven kirkossa läheisten 
läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta. 

Kiitämme Pudasjärven Kotihoitoa ja 
Pudasjärven Terveyskeskusta.

Sanajumalanpalvelus su 2.5. kello 10. Toimittaa Timo Lii-
kanen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo Pii-
rainen.  
Ehtoollishetki su 2.5. kello 11.30 seurakuntakodilla. Tilai-
suuteen voi osallistua enintään 10 henkeä, tarvittaessa jär-
jestämme useamman tilaisuuden.  
Ystävän kammari YouTube-kanavalla to 6.5. kello 12 
Lapsiparkki pe 30.4. kello 9.30–12. Voit tuoda 1–6-vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Tanja 040 868 4730.  
Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan. 
Perhekerho YouTube-kanavalla ke 5.5. kello 10. Katsot-
tavissa myös jälkikäteen viikon ajan. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.  
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) ma 3.5. 
kello 18.00. Noudatamme kokoontumisrajoitusta, jonka 
mukaan yhtä aikaa paikalla voi olla korkeintaan 10 henki-
löä. 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen kirkkosalissa torstai-
na 6.5.2021 kello 16.30. Kokouksen asialista on yleises-
ti nähtävänä 26.4.–6.5.2021 kirkkoherranvirastossa Varsi-
tie 12:sta viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu 
pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
18.5.–17.6.2021 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä 26. 
päivänä huhtikuuta 2021 Esko Ahonen, kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu:  Kirk-
koherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–
14 sekä to kello 12–16, p. 08 882 3100. Suosittelemme 
asioimaan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähkö-
postilla pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Ou-
lun aluekeskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jäte-
tyt tilaukset välitetään keskusrekisteriin.   
Rauhanyhdistykset: Nettiseurat su 2.5. kello 16 (Jukka 
Jaakkola). Osallistumislinkki seuroihin löytyy Pudasjärven 
Rauhanyhdistyksen nettisivuilta osoitteesta https://rauhan-
yhdistys.fi/pudasjarvi/ 
Kastettu: Eedit Vieno Elviira Kokko, Kasper Mario Juha-
ni Manninen. 
Haudattu: Eino Johannes Kynsilehto 91 v, Pirkko Marga-
reta Keränen 79 v, Jussi Antero Mäntykenttä 75 v, Aune 
Marjatta Vähäkuopus 71 v. 

Keväinen kuva mustalammelta 
taipaleenharjulla.

Kävelen metsätietä pitkin. 
Yläpuolellani lentävät joutsenet.
Varjopaikoilla on enää lunta.

Pysähdyn ja katselen ympärilleni. 
Kuuntelen, kuinka kuovi laulaa lähelläni.
Aurinko paistaa ja lämmin lounatuuli
saa minut hymyilemään.

Kevät on kaunis vuodenaika.
Luonto herää hiljalleen
uuteen kesään.

Anna-Riikka Huhta

Kevät

Tänäkin keväänä meillä on riittänyt pu-
hetta säästä. Toissaviikolla saimme naut-
tia poikkeuksellisen lämpimästä kevät-
säästä. Viikonloppuna takatalvi toi viileän 
henkäyksensä. Näinä aikoina jännitetään, 
nouseeko tulva ja kuinka korkealle. Tätä 
vuoden ilmojen vaihtelua ja siitä kumpua-
vaa puhetta saamme sitten käydä toisten 
kanssa.

Myös Raamatusta löytyy paljon ku-
vauksia säästä. Niiden kautta Raamatun 
kirjoittajat ovat halunneet kuvata monen-
laisia asioita. Ensimäinen sääkuvaus taitaa 
löytyä jo 1. Mooseksen kirjan toisesta lu-
vusta jakeesta 5: sillä Herra Jumala ei ollut 
antanut sateen kastella maata eikä ihmistä 
vielä ollut maata viljelemässä. 

Tulevana sunnuntaina jumalanpalve-
luksessa kuullaan tämä teksti, jossa erityi-
sesti lopussa löytyy viittaus säähän ja sen 
vaikutukseen. Jesajan kirjan luvussa 4 on 
seuraava Vanhan testamentin lukukappa-

le: Sinä päivänä Herra antaa versonsa nous-
ta maasta kauniina ja ylväänä. Rehevänä ja 
kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin 
jääneille israelilaisille. Ja Siionin jäljelle jäänei-
tä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan 
pyhiksi - kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien 
kirjaan Jerusalemissa. Kun Herra on huuh-
tonut pois Siionin tyttärien lian ja poistanut 
Jerusalemista sen verivelat oikeuden hengel-
lä, puhdistavalla hengellä, hän nostaa Siionin 
vuoren ylle ja sinne kokoontuneiden ylle päi-
väksi pilven ja yöksi savupatsaan ja tulen loi-
mun. Ja Herran kirkkaus on oleva kattona 
kaiken yllä. Se on oleva kuin maja, joka var-
jelee päivän helteeltä ja suojaa sateen ryöp-
pyjä vastaan.

Sunnuntain teemana on Taivaan kan-
salaisena maailmassa. Päivän teemapsal-
min mukaisesti meitä kehotetaan lau-
lamaan Herralle. Täällä maailmassa me 
olemme vielä monenlaisen sään armoil-
la. Jeesus itse avannut meille tien taivaa-

seen ja meidän nimemme on kirjoitettu 
taivaan kirjaan.  Taivaassa meidän ei tar-
vitse huolehtia tulevasta säästä, sanotaan-
han Ilmestyskirjassa: Nälkä ei heitä enää 
vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko 
eikä paahtava helle. Me saamme jo tääl-
lä maan päällä laulaa Luojallemme ja Lu-
nastajallemme kiitosta siitä suuresta ar-
mosta, jonka saamme jo tällä maan päällä 
omistaa.

Virsi 569:3.
Kevät joutuu, elämämme
Kristukselta toivon saa.
Pyhän Hengen auringossa
lämpenee jo kylvömaa.
Armon raikkaat tuulet meitä
virvoittavat nääntyneitä.
Herää, sydän, aukaise
portit riemun Hengelle!

Keijo Piirainen

Laulakaa Herralle uusi laulu!

Yhteisöllisyysvaliokunta to-
tesi 21.4. kokouksessaan, että 
takavuosina valittu toimin-
tamalli, jossa työllistämistä 
hoidetaan asiakasnäkökul-
masta ja asiakasta kuullen, 
on ollut hyvä suunnan muu-
tos. Asiakasta tukevia toimia 
tehdään monesta eri näkö-
kulmasta eri menetelmiin ja 
tukiohjelmiin nojaten mm. 
hankkeissa kehitettyjen tai 
hankittujen ohjelmien avul-
la. Esimerkiksi eläkeselvitte-
lyjen tukena käytetään Kun-
nonSyyni-ohjelmalla tehtyjä 

arvioita työ- ja toimintaky-
vystä. 

Hallitusohjelman tavoit-
teena on, että jokainen pe-
ruskoulun päättävä suorittaa 
toisen asteen koulutuksen. 
Oppivelvollisuusikä koro-
tetaan 18 ikävuoteen. Kar-
hupajan rooli tulee olemaan 
nivelvaiheissa ja ohjauksel-
lisessa tuessa. Yhteistyön 
suunnittelu on aloitettu Hir-
sikampuksen ja OSAO:n 
kanssa syksyä varten. Val-
tionapukelpoisuutta selvite-
tään. 

Pari vuotta sitten teh-
dyn organisaatiomuutoksen 
myötä poikkihallinnollinen 
hankevalmistelu on alkanut 
kehittyä ja helpottua. Valio-
kunta ohjeistaa lisäämään ja 
kehittämään poikkihallin-
nollista hankevalmistelua 
hankeyhteistyön vahvista-
miseksi. Moniammatillinen 
ja asiantunteva hankeval-
mistelijajoukko antaa hyvän 
pohjan hankevalmistelulle.

Jyrkkäkosken frisbeeseu-
ra on lähettänyt kaupungille 
yhdistysten investointituki-

hakemuksen. Asiasta käytiin 
pitkä ja perusteellinen kes-
kustelu. Yhteisöllisyysvalio-
kunta puoltaa yhdistyksen 
investointituen myöntämis-
tä, sillä edellytyksellä, että 
Oulun seudun leader ei ra-
hoita hanketta ja että fris-
beealueen hoidosta ja yllä-
pidosta tehdään sopimus 
Pudasjärven kaupungin ja 
Jyrkkäkosken frisbeeseuran 
välille. Puoltolausunto on 
osoitettu kaupunginhallituk-
selle, joka päättää asiasta. 

Työllisyyden hoitamisen näkökulman muuttaminen koetaan hyväksi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven kaupungin hal-
litus myönsi tänä vuonna 
Kehittämis- ja toimintatukia 
70 eri hakijalle 122 000 eu-
roa; 60 yhdistykselle 114 200 
euroa, kuudelle yksityiselle 
2700 euroa ja neljälle rekis-
teröimättömälle ryhmälle 
5100 euroa. Erityisryhmil-
le on lisäksi varattu tukipa-
ketista 8000 euroa. Hakijoi-
ta oli 74 eli tuki myönnettiin 
lähes kaikille hakijoille. Li-
säksi on maksussa edellisel-
tä vuodelta koronan vuoksi 
siirrettyjä tukia 26 yhdistyk-
selle 21 893 euroa. 

Kehittämis- ja toimin-
tatukien osalta painotet-
tiin yhteisöllisyyttä ja osal-
lisuutta lisäävää toimintaa. 
Painopisteenä tukien myön-
tämisissä oli hyvinvointiin, 
asumisviihtyisyyden pa-
rantamiseen, paikallisuu-
teen, luontoarvojen huomi-
oimiseen ja turvallisuuteen 
liittyviä asioita. Erityisesti 
suositeltiin hyödyntämään 
paikallisia vahvuuksia ja 
tarjontaa. Yhdessä tehtävien 
retkien osalta tukea myön-
nettiin paikkakunnan sisällä 
tapahtuviin matkoihin.

Myönnetyt tuet  
yhdistyksille:
Aittojärven kyläseura 1250 

euroa, Asmuntin Maa- ja ko-
titalousseura 500, Elävä Iijo-
ki ry 1750, Ervastinseudun 
Metsästysseura 1000, FC 
Kurenpojat 11000, Heteky-
län Nuorisoseura 2500, His-
toriikkiseura 1000, Honka-
vaaran Metsästysseura 1000, 
Iijoen Tanssijat 1000, Iinat-
tijärven Kyläyhdistys 1500, 
Iinattijärven Nuorisoseu-
ra 1500, Jongun alueen kylä-
yhdistys 3000, Jyrkkäkosken 
Ratsastajat 3000, Koillismaan 
Hevosystävät 2000, Kongas-
järven Kisa-Pojat 900, Kor-
pisen Kyläseura 1700, Kou-
lutuskuntayhtymä OSAOn 
Pudasjärven yksikkö 500, 
Kuren Metsästysseura 2500, 
Kurenalan Maa- ja kotitalo-
usseura 1000, LC Pudasjär-
ven Hilimat 1000, LC Pudas-
järvi 1000, Livokas ry 1800, 
Marikaisjärven Metsästys-
seura 500, Metsälän Maa- ja 
kotitalousseura 1000, ML-
L:n Pudasjärven yhdistys 
1000, Paavo Tolosen säätiö 
1500, Panunajärvi ry 1400, 
Pintamon kyläseura 3000, 
Pudasjärven 4H-yhdistys 
6500, Pudasjärven alueen 
Sydänyhdistys 1000, Pu-
dasjärven Ampujat 850, Pu-
dasjärven Eläkeläiset 2300, 
Pudasjärven Invalidit 1000, 
Pudasjärven Kajastus 2000, 

Pudasjärven Luonnonsuo-
jeluyhdistys 3500, Pudasjär-
ven Maa- ja Kotitalousseu-
ra 1100, Pudasjärven Martat 
800, Pudasjärven Mesikäm-
menet 800, Pudasjärven 
Nuorisoseura 2250, Pudas-
järven Näyttämö 2750, Pu-
dasjärven Reserviupseerit 
650, Pudasjärven Reumayh-
distys 1000, Pudasjärven Ur-
heilijat 11000, Pudasjärven 
Vetouistelijat 500, Pudasjär-
ven Yrittäjät 1000, Puhosky-
län Urheilijat 1000, Pärjän-
suon Metsästysseura 1300, 
Reino ja Hilma Räisäsen sää-
tiö 2500, Sarakylän alueen 
kyläseura 2400, Sarakylän 
Nuorisoseura 2550, Siuruan 
Kylä ry 2400, Siuruan Osa-
kaskunta 1000, Sotkajärven 
Veto 2000, SPR Pudasjärven 
osasto 1000, Suomi-Venäjä-
seuran Pudasjärven yhdistys 
2000, Syötteen Kulttuuriyh-
distys 1250, Syötteen Kylä-
yhdistys 2000, Työpetari 500, 
Yli-Kollajan Nuorisoseura 
1000, Yli-Siuruan Metsästys-
seura (yhteistyössä Liekolan 
jakokunta) 1500. 

Investointihakemuk-
sia oli Kipinän Kyläseural-
ta, Metsästysseura Rumpuo-
jan kunkuilta ja Pudasjärven 
Frisbeeseuralta. Mikäli Ou-
lun seudun leader ei myön-

nä tukea, niin sen jälkeen 
yhdistykset voivat lähettää 
kaupunginhallitukselle osoi-
tetun nvestointitukihake-
muksen.

Yksityisten  
harrastustoimintaan 
avustusta
Lohvansuu-Bremer Kaa-
rina/Räisänen Elvi ym. 
Pärjänsuon, Latvan ja Su-
vannon koulun entisten op-
pilaiden kesätapaaminen 
500 euroa, Pelttari Aili kirjan 
julkaiseminen 900, Poijula 
Kati musiikkivideo ja biisin-
tekoon 700, Puhakka Risto/
Kinnula Ritva ym. Suopun-
ki-yhtyeen levyn tekoon 
2000, Riihiaho Pirjo runokir-
jaan 500, Taivaloja Kalevi/
Körkkö Auli ym. Siuruan 
kansakoulun entiset oppi-
laat koulutapahtuma 1000, 
Tervonen Vesa Jaurakkajär-
vellä hiihtolatujen aukipi-
toon 300, Tykkylänen Kari 
ja Marja-Leena Kulttuuri-
tapahtuma Siurualla Kont-
tilan kylässä 1600, Vattula 
Kalevi haitarinsoittoesityk-
siä mm. erityisryhmille ja 
vanhuksille 300. 

Pudasjärvi-lehti

Kehittämis- ja toimintatukia 70 eri hakijalle

Muista 
Äitiä!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tarjous on voimassa 8.5.2021 asti .

ivy Aia -sarjasta ja 
kaikista muista 

kosmetiikkahyllyn tuotteista 
kahden tuotteen ostajalle alennus 20 %

Hauskaa Vappua kaikille!
Toivottaa lehden toimitus

Simat, munkit ja serpentiinit 
ne tuo vappumielet fiinit. 
Juhlii kaikki kevään tuloa 
ihanaa ja iloista vappua 

toisilleen toivottaa!

Olemme eläneet koronan muutoksien aikaa. Kunnallisvaalitkin 
siirtyivät. Minullakin on paljon muutosta edessä: Reilut 50 vuot-
ta työaikaa Pudasjärvellä on takana, sitten yrittäjäeläkkeellä ja nyt 
on edessä muutto Pudasjärveltä lähemmäs tyttäriämme. Mikäs 
on ollut elää ja töitä tehdä, hyvä lähes 55 vuotta kestänyt elämän-
matka on ollut Pudasjärvellä. 

Kiitos kaikille äänestäjilleni 12 vuoden matkasta yhteisten 
asioiden hoitamisessa. Kiitos Pudasjärven kaupungille, seurakun-
nalle ja eri järjestöille yhteistyöstä. 

Ennen kaikkea kiitos ja halaukset teille kaikille ihmisille, joiden 
kanssa olen tehnyt työtä, teille, joiden kanssa on itketty ja nau-
rettu elämän eri tilanteissa. 

Elämä on aarre ja olemme toisillemme eri hetkissä lahjoja 
avanneet. Siunausta kaikille elämän askeleisiin. Rakentakaa Pu-
dasjärveä hyvässä yhteishengessä, toinen toistanne kunnioittaen!

Aune Ekdahl

Aune Ekdahlilla edessä uusi 
elämäntilanne

Pitkän kirjakauppiasuran Pudasjärvellä tehnyt, 
12 vuotta kaupunginvaltuutettuna sekä eri 

luottamustehtävissä ollut Aune Ekdahl ilmoitti 
yllättävän uutisen, hän on muuttamassa ensi 

kesänä pois Pudasjärveltä. Tässä hänen tuoreita 
ajatuksiaan.

Aune ekdahl on ollut vuosikymmenien ajan mones-
sa mukana Pudasjärvellä. yksi hänen näkyvistä teh-
tävistä on ollut Pudasjärven markkinoiden juontajana 
toimiminen, kuten kuvassa kesällä 2018. hän ojentaa 
kukat tervehdyksen esittäjälle kaupunginjohtaja tomi 
timoselle.

Metsänomistajalle lisätuloja luonnontuotteista
Keräämällä erilaisia luon-
nontuotteita metsänomis-
taja voi saada mukavan li-
sätienistin metsätilaltaan 
vuosittain. Rahanarvois-
ten luonnontuotteiden ku-
ten koivun mahlan, kuusen 
kerkkien, pihkan, tuohen ja 
petun keruusta ja talteen-
otosta on Kainuun metsäti-
lat kuntoon -hanke tuotta-
nut opetusvideot. Näiden 
luonnontuotteiden keräämi-
seen tulee olla maanomista-
jan lupa.

Kasvukauden alun lä-
hestyessä monien kaupal-
lisestikin hyödynnettävien 
luonnontuotteiden seson-
ki on käsillä. Suomalaisia 
luonnontuotteita voitaisiin 
hyödyntää paljon nykyistä 
enemmän, ja siten lisätä pai-
kallista ja alueellista elinvoi-
maisuuttaa sekä työmahdol-
lisuuksia. 

Puhtaan pohjoisen luon-
nontuotteiden terveysvai-
kutukset ovat rajojemme ul-
kopuolellakin tunnettuja 
ja raaka-aineet kysyttyä ta-
varaa. Metsän luomuserti-
fioinnilla on suuri merki-
tys etenkin kansainvälisillä 
markkinoilla, sillä se osoittaa 
raaka-aineen alkuperän ja 
vakuuttaa tuotteen puhtau-
den. Luomuksi saa nimittää 
vain valvontaan liitetyiltä 
keruualueilta kerättyjä luon-
nonvaraisia kasveja tai nii-
den osia. Lisäksi luomuke-
ruutuotteiden myyjän tulee 

kuulua luomuvalvontaan.

Luomukeruualuee-
seen liittyminen
Metsänsä voi liittää luomu-
keruualueisiin kahdella eri 
tavalla, perusmallilla ja sel-
vittäjämallilla. Perusmallilla 
liitytään itse luomuvalvon-
taan ja tässä edellytetään esi-
merkiksi vuosisuunnitelmaa 
metsästä kerättävistä ja myy-
tävistä luonnontuotteista. 

Selvittäjämallissa taas 
luomukeruualueeksi voi ha-
keutua yksittäinen metsätila, 
joukko metsänomistajia, yh-
teismetsä tai vaikka kokonai-
nen maakunta yhteisen sel-
vittäjän avulla.

Molemmissa liittymis-
malleissa selvitetään metsä-
alueiden luomukelpoisuus 
eli ettei luomuksi haetulla 
alueella ole viimeisen kol-
men vuoden aikana käytet-
ty kiellettyjä lannoitteita tai 
kasvinsuojeluaineita. Alueet, 
joilla kiellettyjä tuotteita on 
käytetty, rajataan pois luo-
mukeruualueesta. Kolmen 
vuoden siirtymäajan jälkeen 
alueet voidaan liittää luomu-
keruualueisiin. Kielletyistä 
lannoitteista ja kasvinsuoje-
luaineista saa tiedot metsä-
toimihenkilöiltä. 

Koivun mahlan keruu
Mahla alkaa virrata, kun 
vuorokauden keskilämpöti-
la on plussan puolella. Ke-
ruu jatkuu, kunnes puihin 

alkaa tulla lehti. Käytännös-
sä keruu kestää noin kol-
me-neljä viikkoa. Tuottaja-
hinta on noin 20 senttiä/kg. 
Mahla säilyy huonosti, joten 
se tulee käyttää vuorokau-
den sisällä tai pakastaa. Va-
lutusreikä aiheuttaa koivui-
hin värivikaa ja altistaa puut 
laholle.

Kuusen kerkkien 
keruu
Kuusenkerkät ovat kuusen 
vaaleanvihreitä versoja eli 
vuosikasvaimia, jotka ovat 
parhaimmillaan kesäkuussa 
ennen kuin neulaset muuttu-
vat tummemmiksi. Kerkkien 
kypsyttyä paras keruuai-
ka kestää kahdesta kolmeen 
viikkoon. Parhaita kuusen-
kerkänkeräys paikkoja ovat 
yleensä tiheät suhteellisen 
nuoret kuusimetsät. Suositus 
on, että korkeintaan kolman-
nes puun kerkistä kerätään. 
Näin varmistetaan kestävä 
keruu. Kuusenkerkkää ei voi 
säilyttää lämpimässä keruun 
jälkeen, se pilaantuu helpos-
ti. Ole siis etukäteen ostajaan 
yhteydessä! Kerääjähinta on 
ollut noin 6 euroa/kg, isoil-
le erille löytyy helpommin 
ostajia.

Pihkan keruu
Pihkan sisältämät antimi-
krobiset aineet, kuten hart-
sihapot, estävät tulehdus-
ta aiheuttavien bakteerien 

lisääntymisen. Suomessa 
pihkaa kerätään hoitosal-
vaan lähinnä kuusesta, mut-
ta myös männyn pihka on 
käyttökelpoista. Pihkan va-
lutukseen voi hyödyntää 
päätehakkuuta lähestyvää 
puustoa. Kerääjähinta noin 
50 eur/kg, pihkaa tarvitaan 
jalostukseen jatkuvasti yhä 
enemmän. 

Tuohen talteenotto
Tuohi on rakenteeltaan sit-
keää, vettä läpäisemätön-
tä ja hyvin säilyvää. Tuohta 
käytetään koriste- ja käyttö-
esineiden materiaalina sekä 
rakennusmateriaalina esim. 
sisustuksessa. Paras tuohen 
irrottamisajankohta on kak-
si viikkoa juhannuksen mo-
lemmin puolin ja paras paik-
ka koivukuituleimikko, joka 
on suunniteltu kaadettavak-
si seuraavana syksynä. Tuo-
hen hinta vaihtelee paljon, 
myydäänkö se askarteluun 
vai rakennusmateriaaliksi. 
Tuohen neliöhinta on noin 
kympin. 

Pettun talteenotto
Pettua otetaan nuoresta vaa-
learunkoisesta männystä 
harvennusten yhteydessä. 
Nila irtoaa parhaiten touko-
kuun loppupuolelta heinä-
kuun alkuun. Pettujauhoja 
on käytetty leivän leivonnas-
sa, siitä on keitetty puuroa ja 
sitä on syöty marjojen kera. 
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Hirvenmetsästyksen aloittamisaika on herättänyt keskustelua. 
Metsästyksen aloituksen aikaistamisessa lokakuun ensimmäisel-
le lauantaille merkittävin tekijä Pudasjärven alueella on metsäs-
tysmahdollisuuksien paraneminen, koska lumitilanne kauden lop-
pupäässä rajoittaa metsästysmadollisuuksia varsinkin Pudasjärven 
pohjoisosissa. Samalla helpottuu tilanne sellaisilla seurueilla, joil-
la on järven saaria ja kosteikkoalueita metsästysmaissa. Hirvet ei-
vät ole vielä kerenneet lähteä muuttamaan talvilaitumia kohti. Mai-
nittakoon vielä, että täällä porohoitoalueella koiran käyttö hirven 
metsästyksessä päättyy edelleen 31.12. ja on perusteltua lumiti-
lanteenkin takia.

Hirvenmetsästyksen aloituksella lokakuun ensimmäisellä lau-
antailla turvataan kuitenkin se tärkein asia, eli hirvien kiimarau-
ha. Pudasjärven alueella hirvien kiima ajoittuu pääsääntöisesti syys-
kuun loppupuolelle, joten lisääntyminen on turvattu. 

Toinen asia, joka asetusmuutoksessa nousee esille, on kohta: 
”Saalisilmoitusvelvollisuutta koskevaa sääntelyä muutettiin siten, 
että jokaisesta pyyntiluvanvaraisesta hirvieläimestä tulee ilmoittaa 
seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydys-
tetyksi”. 

Ilmoitusvelvollisuus seitsemän vuorokauden sisällä helpot-
taa metsästyksen valvontaa varsinkin näillä valtion osoitusalueil-
la, joissa metsästää seurueita eri paikkakunnilta. Aiemmin seitse-
män vuorokauden ilmoitusvelvollisuus oli vasta kun 
kaikki luvat oli käytetty tai metsästysaika päättynyt.

Mika Timonen
Puheenjohtaja, 
Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys 

Hirvenmetsästyksen 
aikaistaminen perusteltua

Pohjois-Pohjanmaan kunnat näkevät vesien ja ympäristön tilan pa-
rantamisen tärkeänä ja haluavat sitä myös edistää. Tästä kertoo 
Pohjois-Pohjanmaan kuntien kiinnostus VYYHTI-verkostoon, jos-
sa on mukana 40 prosenttia alueen kunnista vuosina 2021–2023. 
Kunnat osallistuvat myös verkostotoiminnan rahoitukseen.

Pohjois-Pohjanmaan kunnista verkostossa ovat mukana Haa-
pajärvi, Haapavesi, Ii, Liminka, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Reisjärvi, 
Sievi, Taivalkoski, Tyrnävä ja Ylivieska.

-Nyt toimintaan mukaan lähteneet kunnat ovat edelläkävijöi-
den joukossa. Kunnille on tällä hetkellä tarjolla erilaisia rahoitus-
kanavia, joilla tuetaan eri tavoin kuntien ympäristön ja vesienhoi-
toon liittyvää työtä. VYYHTI-verkostossa mukana olevilla kunnilla 
on hyvät mahdollisuudet hyödyntää erilaisia rahoituskanavia, muun 
muassa Kunta-Helmi-ohjelmaa, sekä päästä mukaan laajempiinkin 
alan hankkeisiin, toteaa VYYHTI-verkoston koordinaattori Riina 
Rahkila ProAgria Oulusta.

VYYHTI on laaja-alainen, vesien- ja ympäristönhoidon konk-
reettisia toimenpiteitä edistävä sekä paikallisia kunnostustoimijoi-
ta tukeva verkosto, joka toimii koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. 
Verkoston selkäranka, ydinryhmä, muodostuu keskeisistä vesien-
hoidon organisaatioista. Verkostossa on mukana valtakunnallisia 
tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiota sekä alueellisia ja paikalli-
sia toimijoita.

Ydinryhmän toimijat osoittavat vahvan sitoutumisensa ver-
koston toimintaan kumppanuusasiakirjalla, joka on juuri uudistet-
tu vuosille 2021–2023. Verkostossa on aktiivisesti mukana lisäksi 
Pohjois-Pohjanmaan liitto, joka osallistuu myös toiminnan rahoi-
tukseen.

-VYYHTI-toiminta perustuu Pohjois-Pohjanmaan vahvaan ver-
kostoperinteeseen. Välitämme vetovoimaisen elinympäristön ke-
hittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä sekä tuoreinta vesien- ja me-
renhoitoon liittyvää tietoa kuntasektorille. Verkostolla vastaamme 
ekologisen jälleenrakentamisen haasteeseen ja toteutamme maa-
kuntamme kehittämisen tahtotilaa, maakuntaohjelmaa, sanoo 
suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. 

ProAgria Oulu tiedotus 

Vesienhoidon 
verkostotoiminta 

Pohjois-Pohjanmaalla 
vahvistuu - kunnat mukaan 

toimintaan

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto piti torstaina 22.4. tä-
män vuoden toisen kokouk-
sen Teamsin välityksellä. 

Kesäkuulle siirtyneiden 
kuntavaalien vuoksi luotta-
mushenkilöiden toimikaut-
ta jatkettiin kuluvan vuoden 
heinäkuun loppuun saakka. 

Valtuutettu Auri Haataja 
oli pyytänyt eroa 1.4. lähtien 
luottamustehtävistä, koska 
kertoi hoitavansa virkatyönä 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
perhe- ja sosiaalipalvelujoh-
tajan virkaa kuluvan vuoden 
loppuun saakka. Hänelle 
myönnettiin ero pyytämis-
tään tehtävistä: Valtuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkä-
jä kiitti Haatajaa kaupungin 
eteen tehdystä luottamus-
henkilön työstä. 

Haatajan tilalle val-
tuuston jäseneksi kutsut-
tiin jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi Keskustan 
varavaltuutettu Henna Ko-
samo, joka ilmoitti samal-
la siirtyvänsä Perussuoma-
laisten valtuustoryhmään. 
Viranomaislautakunnan 
puheenjohtajaksi valittiin 
Marko Koivula ja jäseneksi 
Taina Vainio ja hänen tilal-
leen Kaisa Nivalan varajäse-
neksi Eija Ikonen. Elinympä-
ristövaliokuntaan Sinikka 
Loukusa, valtuuston varajä-
seneksi Marko Koivula sekä 
Oulunkaaren yhtymäval-
tuuston varajäseneksi Sinik-
ka Loukusa. 

Pääomalaina
Oulunkaaren Työterveys 
Oy:lle myönnettiin pääoma-
lainaa 41 504 euroa viiden 
vuoden laina-ajalla. 

Valtuustoaloite 
varhaiskasvatuksen 
maksuttomasta  
kuukaudesta 
Perussuomalaisten neljän 
hengen valtuustoryhmä jät-
ti valtuustoaloitteen, jossa 
esitettiin muutosta varhais-
kasvatuksen maksuttomaan 
kuukauteen, joka on ny-
kyisin heinäkuu. Aloittees-
sa esitettiin, että maksuton 
kuukausi olisi joko kesä- tai 
heinäkuu tai kesä-heinäkuun 
ajalla neljä peräkkäistä viik-
koa. Lain edellyttämät kri-
teerit täyttyisivät edelleen-
kin mm. lapsen poissaolojen 

Luottamushenkilöiden toimikautta  
jatkettiin heinäkuun loppuun

määrän osalta toimintavuo-
den aikana ja vanhemman 
ilmoituksen antamisen osal-
ta. Ajanjakso vain pitenisi, 
jolloin maksuttomuutta on 
mahdollista hyödyntää, pi-
tenee.

Kysymys Kurenalan 
leikkikenttien  
lakkauttamisesta 
Perussuomalaisten valtuus-
toryhmä esitti kaupungin-
hallitukselle kysymyksen 
perusteluista Kurenalan leik-
kikenttien purku- ja kunnos-
tussuunnitelmasta tehtyyn 
päätökseen. Valtuusto hy-
väksyi joulukuussa 2020 ta-
louden sopeutusohjelman, 
jossa on tarkasti määritelty 
säästösumma koskien leik-
kikenttiä. Valtuuston pää-
tös säästöksi oli 5000 euroa 
ja tekninen toimi on tuonut 
hallitukselle perusteellisen 
selvityksen sekä esityksen 
säästöjen aikaansaamisek-
si. Kaupunginhallitus päätti 
äänestyksen jälkeen kuiten-
kin säästää kaksi poistetta-
vaksi esitettyä leikkikenttää. 
Sovittua säästöä ei näin ol-
len tulla saavuttamaan. Mil-
lä perusteilla kaupunginhal-
litus siis kumoaa valtuuston 
päätöksen tältä osin ja pal-
jonko kunnostukseen rahaa 
menee? Kääntyykö päätetty 
säästö lisäkustannuksiksi?

Valtuusto- ja  
kuntalaisaloitteista 
selvitys
Kokouksessa annettiin sel-
vitykset viime vuoden val-
tuustoaloitteista ja kun-
ta-aloitteista. Paulsa Sorosen 
esityksestä ja Henna Kosa-
mon kannattaessa äänestä-
mään jouduttiin Marko Koi-
vulan ja Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän aloittees-
ta, joka koski muutosesitystä 
varhaiskasvatuksen maksut-
tomasta kuukaudesta. Kau-
punginhallituksen pohjaesi-
tys hyväksyttiin äänin 22.-4. 

Valiokuntien  
katsaukset
Kokouksen alussa kuul-
tiin valiokuntien katsauk-
set. Eero Oinas-Panuman 
katsauksessa esittämät asiat 
on mainittu toisaalla lehdes-
sämme olevassa Yhteisöl-

lisyysvaliokunnan kokou-
suutisessa. Samoin Sointu 
Veivon esitys on kiteytetty 
toisaalla lehdessämme ole-
vassa Hyvinvointivaliokun-
nan kokousuutisessa. 

Kari Tykkyläinen ker-
toi, että Elinympäristö-
valiokunta ei herkuttele 
käsiteltävien asioiden mää-
rällä, pikemminkin laadul-
la. Pudasjärven lentokentän 
alueella on lukuisa määrä 
kevytrakenteisia mökkejä, 
joiden omistajakartoitus on 
aloitettu. Tietoja hankitaan 
mökkien omistajista, ei kui-
tenkaan ole rangaistuksia tu-
lossa, vaan mökit pitää saada 
tietokantaan asianmukaisel-
le tasolle. Aasinsiltana täs-
tä on hyvä siirtyä taajamaan 
ja ryhtyä parantamaan asu-
misolosuhteita vuokra-asun-
noissa ja yhteyksissä eri kau-
pungin osien välillä. 

Kuinka saadaan Pudas-
järvestä siisti ja houkuttele-
va viihtyisä visio täällä asu-
ville ja tänne mahdollisesti 
muuttaville ihmisille ja hei-

dän lemmikeilleen. Kulttuu-
rin näkyvästä vaikutuksesta 
en puhu tässä vaiheessa mi-
tään. Käsittelyssä oli elinym-
päristövaliokunnalla myös-
kin kyläkyltit ja todettiin, 
että ainakin ne kylät, jotka 
näkyvät ja toimivat ansaitse-
vat opastuksensa ja Ely-kes-
kus sitten varmaan päättää 
kylien toimivuusarvot. 

Tästä onkin hyvä siirtyä 
keskusteluihin Siuruan kaa-
vasta, jonka hallitus on heit-
tänyt vastoin valtuuston 
päätöstä elinympäristöva-
liokunnalle pohdittavaksi. 
Valiokuntamme tekee työ-
tä käskettyä ilman suurem-
pia tunnekuohuja ohjeistaen 
teknisen viranhaltijoiden ky-
selyn laatimista ja kirjeet läh-
tivät maanomistajille. Kes-
kustelu jatkuu ja ei varmaan 
yksiselitteisesti ihan heti ole 
kaikille mieleen. Pääasia et-
tei riitaa tule ja tähän astiset 
kaunatkin saadaan purettua, 
totesi Tykkyläinen.

Heimo Turunen

Vihreän värin voi tulkita monella tavalla. Hallituksen vihreä linja vie 
teollisuudesta työpaikkoja ulkomaille. Kuljetuskustannukset nousevat, 
polttoaineiden hintojen nousun myötä, ruoka kallistuu ja kaikki muu-
kin materiaali on kalliimpaa ostaa. Menetämme kilpailukykyä muihin 
Euroopan maihin nähden. Valtion velka ei enää ole huono asia. Suomi 
sai viimeviikolla kahden aan ja plussan luottoluokituksen. Hyvä näin 
niin pitkään kuin korkotaso on nollan luokkaa. 

Palaan otsikon aiheeseen. Suomen maaseudut ovat tulonsa saa-
neet maa- ja metsätaloudesta satoja vuosia. Nykyään maatalous on 
pitkään ollut häviävän pienessä roolissa. Tämä seikka johtuu raken-
nemuutoksesta ja miksi näin? Vastaus on EU:n jäsenyys. Minusta kan-
sallinen päätösvalta olisi pitänyt säilyttää kaikilta osin. Pajukot ja vesa-
kot pellonojista pois, navetat lämpimiksi. Näillä toimilla jo syrjäkylät 

alkaisivat vilkastumaan ja elpymään. Oli vielä 1980-luvulla paljon pie-
nimuotoista maataloutta. Tuotteet käytettiin omassa taloudessa. Se 
antoi virikettä, toimeliaisuutta ja elinvoimaa sekä pienempiä ruokalas-
kuja. Vihreys on ilmastoystävällistä tekoa, siinäkin tiettyyn rajaan asti. 
Mitä hyötyä on puhtaasta ilmasta, jos laitamme itsemme niin ahtaal-
le, ettemme voi hengittää. Mielestäni kannattaa harkita, ennen kuin te-
kee isoja päätöksiä. Tärkeää on, että peruspalvelut ovat 
kaikkien ulottuvilla, kohtuuajassa tarkoitan viikon kah-
den päässä. Hammaslääkäriin ainakin pääsee jopa sama-
na päivänä, jos särkee tai palanen lohkeaa hampaasta. 
Hyviä asioita on lähellä, ne pitää huomata.

Mauno Ruokangas, kuntavaaliehdokas, PS

Vihreä väri kesällä hyvä

henna Kosamo kutsuttiin valtuuston jäseneksi Keskustan 
varavaltuutetun paikalta. samalla hän siirtyi Perussuoma-
laisten valtuustoryhmän jäseneksi. Kuva kesäkuun 2019 
valtuuston kokouksesta. 

Auri haatajalle myönnettiin ero luottamustehtävistä hänen 
oulunkaaren kuntayhtymän perhe- ja sosiaalipalvelujoh-
tajan viran vuoksi. 
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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

PERJANTAI 30.4. MAANANTAI-ToRsTAI
3.-6.5.

lAPsIllE!Ihanat Top-Model ja Miss Melody 
T-paidat tytöille esim.

MIEhIllE!

NAIsIllE!

299

079

189

169

399

ras kpl

2 pkt/talous

100 100300
2 kalaa/talous

kpl195

ras pss

599

169

269
ras

psskg

799
kg

rajoitettu erä

ras

pkt

plo

695
kg

129
ras

595

199

499
kg

kg

pkt

099
pkt

795

490

115
pkt

kg

595
kpl

100

375

299
pkt

plo

pss

299
pkt

295

449
pkt

pkt

199
prk

1690 1590 1490

2990 1490 890

2290 3990 4100

2 pkt/talous

MA-TI 3.-4.5.             KE-To 5.-6.5.

PE-To 30.4.-6.5.

Olvi
colA lIghT

0,95 l
sis. pantin

Kungs 
AuToNPEsuhARJA
teleskooppivarrella 

1595

Kananpojan
PANERoIduT

NuggETIT
200 g

Valio
hERKKuRAhKA  

tai hERKKu-
MoussE

100-130 g

HK
PyTTIPANNu tai 

KANAvIIlloKKI 
250-300 g

Suomalainen
TuoRE-

KuRKKu

Tuore 
Norjan
lohI  
2-3 kg
kokonainen

Kananpojan
sIsäfIlEE-
vARRAs
450 g 
lime-sweetchili

Kivikylän
PAlvARIN

lIhAPyöRyKKä
350 g

Vaasan
IsoPAAhdoT

500-525 g

sAToJA TARJouKsIA 

JoKA PäIvä!

2 ras

500

HK
AITo

NAKIT
350-400 g

Chempioil
hydRAulIIKKA-
ölJy 20 l
32 ja 46

3495

RAuTAosAsTolTATEKsTIIlIosAsTolTA

HK 
Viljaporsaan
KAsslER-
PIhvI
450 g, marinoitu

2,7 l

Rakentajan
PuuölJy
esim. pähkinä
0,9 l

650 1695

Master lock 
AvAINsäIlö-
KoTElo

3490

PuuTERvA
esim. 2,5 l

2995

Black&Decker 
AKKuPoRAKoNE-
sARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

Sievin 
KuMI-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

Koottava
KATIsKA

1599

2 pkt

Porsaan
gRIllI-
KylJyKsET
naturell tai 
maustettu

Esikeitetty
MAIssI
2 kpl/400 g

Viennetta
JääTElö-
KAKuT
0,65 l

Taffel sIPsIT ja 
sNAKsIT 
MEgA-
PussEIssA
235-325 g

Atria
PERuNA-, 
PuNAJuuRI- tai 
ITAlIAN-
sAlAATTI 
400 g

HK
sININEN
lENKKI
580 g

Atria
lAuANTAI-
MAKKARA 
palana

JAuhElIhA
sIKA-
NAuTA
2 kg/tal.

KANAN-
MuNAT
10 kpl

HK
buRgERI
100 g

Pulmu tai Sirkku
PAlAsoKERI
750 g

Hyvä
NAuTA 
JAuhElIhA
rasvaa 
max 10%

Kuuma
gRIllATTu
bRoIlERI
kokonainen

Töysäläinen
suKlAA-
vohvElI-
PAlAT
500 g

Weetos
suKlAA-
MuRoT
375 g

Sam 
luoMu 
MAKu 
sIIRAPIT
350 g

Sun lolly
MEhu-
JääT
6-10 kpl
6 eri makua

Bonne
MusTIKKA-
MEhu
1 l

Leksand
Iso PyöREä 
NäKKI-
lEIPä
830 g

Snadi
PIllI-
MEhuT
10x2 dl

Nuohous-
sETTI

1495

KoTTIKäRRyN
uMPIRENgAs
4x6

1990

Top Model
T-PAITA
Koot: 128-152 cm

Miss Melody
T-PAITA
Koot: 128-152 cm

Pojille Dino World
T-PAITA
Koot: 98-128 cm

M.X.O
KAulus
T-PAITA
Koot: S-3XL

Tokio Laundry
T-PAITA
Koot: S-XXL

Friends
NIPPusuKAT
3 paria/pkt
Koot: 39-42, 43-46

Kukallinen
KEsä-
housu
100% viskoosi
Koot: M-XXL

Joustava
fARKKu
vajaa mittaisella 
lahkeella
Koot: 36-44

Paramour
TuNIKA
55% akryyli
45% puuvilla
Koot: S-XL

10 kpl

Pakastettava!
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On tehty ja tehdään kohtalaisen paljon erilaisia tutkimuksia, joissa 
tiedustellaan. mm. nuorilta ja vähän vanhemmiltakin, että miten he 
näkevät tulevaisuudessa kuntiensa ja maakuntiensa kehityksen toi-
mivan. Onko tietyissä jutuissa taantumista, vai myönteistä kehitys-
tä, elikkä optisempaa näkemystä. 

Eräässä tutkimuksessa pessimistisen näkemyksen mukaan 
koko kotimaakunnan taloudellisen tilanteen katsottiin heikkene-
vän. Rikollisuuden ym. ongelmien lisääntymiseen uskoi yli puolet 
vastaajista. Asumisen kallistuminen nähtiin tulevaisuudessa ongel-
maksi, etenkin pääkaupunkiseudulla ym. kasvukeskuksissa. Ei niin-
kään näillä korkeuksilla. 

Eipä tämän enempää galluppien tuloksista tällä erää. Maakun-
tatasolla tehty työ ja päätökset vaikuttavat maakuntien alueella 
myös kuntiin ja kuntien asukkaisiin. Niin myös meidän pudasjärvis-
ten kohdalla. Tulevaisuudessa ei oikein ole vielä tietoa, miten toteu-
tetaan kuntien edustus maakuntatason hallinnossa ja päätöksien 
tekemisissä, kun esimerkiksi Sote-maakuntauudistus toteutetaan. 
Uudistuksen jälkeen siirtyy Pudasjärven kunnankin budjetista 30 
prosenttia maakuntatasolle. Tällä hetkellä kunnat ohjaavat maa-
kuntatason toimintaa, jossa maakuntavaltuustoissa ja -hallituksis-
sa on kuntien edustus. 

Mielestäni kunnille jää tarpeeksi tehtäviä, vaikka ihmisten kan-
nalta tärkeät tehtävät, elikkä terveys-, sosiaali-, vanhushoito- ym. 
tehtävät siirtyvät maakuntatasolle. 

Tulee mieleen entisen miehen sanonta asioihin; että ei se niin 
mene, etteikö se jotenkin mene. 

Uskoen siihen, että mennään parhain päin, hyvää 
kevään jatkoa!

Erkki Honkanen
Kuntavaaliehdokas, (Vas.)

Uskoa parempaan 
maakunnan ja 

kuntien kehityksessä

Pudasjärven kaupungin joh-
toryhmä linjasi 23.4. kau-
punkikohtaisia rajoituk-
sia – palveluita ja toimintaa 
avataan hillitysti, suurin 
osa rajoituksista jatkuu 9.5. 
saakka. 

Pudasjärvellä rajoitus-
ten purkamisen ja asetta-
misen suhteen noudatetaan 
terveysviranomaisten suosi-
tuksia. Voimassa olevan oh-
jeistuksen mukaan, annettu 
20.4., kaupunkikohtaiset ra-
joituksia on tarkasteltu kir-
jastopalveluiden ja Pohjan-
tähden taidenäyttelyiden 
suhteen. Pudasjärvellä nuo-
risotilat ovat avautuneet jo 
aiemmin, mutta toimineet 
rajoitetuin kävijämäärin. 
Kaupunkikohtaisia rajoituk-
sia puretaan seuraavasti:

Pohjantähden taidenäyt-
telytila on avoinna, henki-
lörajoitus nostetaan 10:een. 
Elokuvasali ei ole käytössä 
ja siltä osin rajoitus jatkuu. 

Kirjastossa on osittain ra-
joitettu palvelu. Lehtiluku-

sali avataan, mutta omatoi-
mikirjasto pysyy suljettuna. 
Pääkirjasto on avoinna nor-
maalein palveluaukiolo-
ajoin. Tarvittaessa asiakas-
määrää rajoitetaan, mutta 
käyntiajan rajoitus on pois-
tunut. Kirjastoauto Iso Kar-
hu liikennöi reitillä edelleen 
rajoitetuin asiakasmäärin.

Nuorisotila on edelleen 
avoinna, yhtäaikainen osal-
listujamäärän rajoitus on 15 
henkilöä. Alle 12-vuotiaiden 
sekä 12 – 17-vuotiaiden ryh-
mäharrastustoiminnassa ei 
määritetä kokoontumisra-
joituksia.

Alle 12-vuotiaiden sekä 
12 – 17-vuotiaiden ryhmä-
harrastustoiminnassa ulko-
liikuntapaikoilla on nou-
datettava seuraavia ohjeita: 
Ryhmälle varatulle vuorol-
le ei ole osallistujamäärää 
rajoituksia lasten ja nuorten 
harrastustoiminnassa. Toi-
minta suunnitellaan siten, 
että osallistujien on tosiasi-
allisesti mahdollista pitää 

noin 2 metrin turvaväli toi-
siinsa koko ajan.

Valtakunnallisissa sar-
joissa pelaavat tai nii-
hin pääsyyn oikeuttaviin 
karsintoihin pyrkivät yli 
18-vuotiaiden joukkueet 
voivat harjoitella varatuil-
la vuoroillaan. Toiminnassa 
noudatetaan samoja rajoi-
tuksia, mitä lasten ja nuor-
ten ryhmäharrastuksiin on 
annettu.

Puikkari suljettuna 
9.5. saakka
Virkistysuimala Puikkarin 
allasosasto ja saunat sekä 
niiden välittömässä yhtey-
dessä olevat pukeutumisti-
lat ovat suljettuna yleiseltä 
käytöltä 9.5. saakka. 

Kaupungintalon neuvot-
teluhuoneita, Otso ja Ota-
va, ja Pohjantähden tiloja 
ei voi varata ulkopuolisten 
yhdistysten ja järjestöjen 
käyttöön. Kaupungintalo 
ja asiakaspalvelupiste ovat 

toiminnassa, tietyin rajoi-
tuksin 

Asiakaspalvelu toimii 
normaaleilla aukioloajoilla 
puhelinnumerossa 040 826 
6417. 

Lukio- ja perusopetus jat-
kuvat lähiopetuksena. Kan-
salaisopiston kurssitoimin-
ta jatkuu lähiopetuksena. 
Asiakkaita tiedotetaan mah-
dollisien muutoksien osalta 
kurssien toiminnasta. Kar-
hupajan toiminnot jatkavat 
lähipalveluna terveystur-
vallisuus huomioiden. Hir-
sikunnas, työllisyyspalvelut 
ja monikulttuuriset palve-
lut, jatkavat lähipalvelu-
na terveysturvallisuus huo-
mioiden. Kaupungin tilat 
ovat rajoitetusti varattavis-
sa muiden käyttöön. Lasten 
ja nuorten harrastustoimin-
nassa on sallittua kaupun-
gin tilojen käyttö.

Kaupunki tiedotus 

Koronarajoituksia puretaan hillitysti  
– suuri osa jatkuu 9.5. saakka

Vappulounaalla: – Tarjoilija, miksi tätä annosta kutsutaan 
rosvopaistiksi?
     – Se kyllä selviää kunhan saatte laskun!                                                            

* * *
Laihialaisten Vappubrunssilla. – Minulle tuli Vapus-
ta mieleen punainen väri ja siitä taas naapurin Teijo, joka osti 
morsiamelleen syntymäpäivälahjaksi kalliin huulipuikon. 
     – Miten se Teijo raski ostaa sen huulipunan? Nuukalan 
Veijo hämmästelee.  
     – No kas kun hän laski, että hän saa se vähitellen takai-
sin! Saitalan Reijo naureksii.                                                   

* * *
Yksinäinen iltahartaus. Vanhaemäntä oli tapansa mukaan tul-
lut iltahartauteen, joka oli peruttu koronan takia. Pastori sel-
vitti emännälle tilanteen ja kysyi, pidetäänkö hartaus. 
     – Jos hyvältä paimenelta katoaa yksi lammas ja se sitten 
löytyy, niin jättääkö paimen tuon nälkäisen lampaan ruokki-
matta? mummo kysyy.
     Se oli pastorin mielestä hyvä kysymys, ja kun kanttorikin 
sattui olemaan paikalla, he päättivät vetää iltahartauden van-
han kaavan mukaan: kuusi virttä ja kaksi saarnaa. 
     – Oliko hyvä näin? pastori kysymään emännältä viimei-
sen virren jälkeen.
     – No nälkäinenhän tämän lammas oli, mutta ei sille silti 
olisi tarvinnut koko heinähäkillistä syöttää! mummo vastaa. 

* * *
Lasten suusta: – Tuohon naapuriin muutti rikas perhe, 
Mirja uskoutuu Viiville. – Niiden lapset suunnittelevat nyt 
kirjettä Korvatunturille, jossa ne kysyvät, mitä joulupukki 
toivoo saavansa heiltä joululahjaksi.     

* * *
Naisten kesken:  – Tiedätkö, mikä on miesten käsitys 
romanttisesta illasta? Vuokko kysyy Outilta. – Se on jääkiek-
ko-ottelun katseleminen televisiosta kynttilänvalossa!

* * *
Rautakaupassa: – Vävy osti meille lahjaksi jatkuvaläm-
mitteisen kiukaan, Luikurin  pappa kertoo. – Minä haluan 
vaihtaa sen, sillä meillä sauna lämpiää vain lauantaisin. 

Martti Kähkönen
tietokirjailija; kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta                        

Rosvopaistin salaisuus 

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokousti tiistaina 27.4. 

Hyvän Olon Keskuk-
sen hammashoidon tiloihin 
päätettiin hankkia Plandent 
Oy:ltä kolme hammashoito-
yksikköä ja kaksi intraoraa-
liröntgenlaitetta. Hyvän 
Olon Keskukseen päätettiin 
hankkia myös kirjastokalus-
teita Isku Interior Oy:ltä 136 
760 eurolla. 

Metsätyöryhmä
Päätettiin perustaa kulu-
valle vuodelle kaupungin 
metsätyöryhmä, jonka työ-
kohteina ovat kaupungin 
omistamat metsät ja maa-
alueet. Lisäksi metsätyö-
ryhmä voi tehdä kokonais-
valtaista maisemanhoitoa. 
Tarvittaessa ryhmän palve-
luja voidaan toteuttaa myös 

yksityisten mailla. Hyväk-
syttiin pienhankintakilpai-
lutuksen kautta Livokas 
ry:n tarjous Metsätyöryh-
mästä 67 800 euroa. 

Asumisen politiikka 
selvitystyö
Päätettiin käynnistää ”Pu-
dasjärven asumisen politiik-
ka” -selvitystyö. Todettiin, 
että hyvin laaditulla ja ajan-
mukaisella asumisen poli-
tiikalla voidaan vaikuttaa 
suoraan mm. maankäytön 
suunnitteluun, julkisten ja 
yksityisten rakennushank-
keiden ohjaukseen, avus-
tusrahoituksen saamisen 
edellytyksiin, palveluiden 
tuottamiseen ja loppukä-
dessä yksittäisen kuntalai-
sen elämänlaatuun ja jopa 
haluun muuttaa paikkakun-

nalle. Asumisen politiikan 
selvitystyöllä saadaan tie-
toa Pudasjärven asumisen 
rakenteista, jolla voidaan 
tuottaa ajanmukainen tilan-
nekuva sekä näkymä tule-
vaan. Selvitystyön perus-
teella voidaan myöhemmin 
käynnistää asumisen poli-
tiikan laadinta yhteistyössä 
viranhaltijoiden, luottamus-
henkilöiden sekä osallista-
vin menetelmin kuntalais-
ten ja sidosryhmien kanssa. 
Asumisen politiitikan todet-
tiin tukevan kaupunkistra-
tegian tavoitteita. Tämän 
kesän aikana tehtävään sel-
vitystyöhön palkataan ke-
väällä valmistuva AKM ra-
kennusarkkitehti opiskelija. 
Palkkakulu enintään 10 000 
euroa katetaan kaupungin 
kehittämisrahastosta.

Syötteelle  
vuokra-asuntoja
Luokkavaaran asema-
kaavaa päätettiin ryhtyä 
muuttamaan korttelissa 
52. Muutos mahdollistai-
si Pudasjärven Vuokratalo-
jen käynnistämän asuinta-
lon suunnittelun Syötteen 
alueella työskentelevien 
kausityöntekijöiden asunto-
tilanteen helpottamiseksi. 

Puskurilainaa
Livokas ry:lle myönnettiin 
puskurilainaa 142 200 eu-
roa Osallisuudella työkykyä 
-hankkeen toteuttamiseen. 
Laina maksetaan takaisin 
vuoden 2023 lopussa.

Pudasjärvi-lehti

Hankintoja Hyvän Olon Keskuksen 
hammashoitolaan ja kirjastoon

Keskustan ehdokaslistalle 
ovat tällä jatkoajalla tulleet 
uusina ehdokkaina Mat-
ti Alatalo, Risto Hiltula ja 
Tatu Pirnes. Kaikki aiem-
min virallisesti ilmoitetut 
ehdokkaat ovat ehdokkaina 
edelleen eli kaikkiaan Kes-
kustalla on 35 ehdokasta.

Ehdokaslistaa täydenne-
tään vielä viime metreille 
saakka eli ehdokashankin-
ta on käynnissä. Kunnallis-
järjestön hallitus on valtuu-
tettu täydentämään listan ja 

päättää siitä kokouksessaan. 
Lista jätetään kuntaan tiis-
taina 4.5.

Keskustassa tunnelma on 
odottava ja toiveikas. Olem-
me saaneet hyviä ja vastuul-
lisia ehdokkaita hoitamaan 
Pudasjärven asioita tulevina 
vuosina. Mukana on reip-
paita nuoria ja harkitsevaa 
kokemusta. Se on hyvä yh-
distelmä ja jokainen äänes-
täjä löytää varmasti sieltä 
oman ehdokkaansa.

Korona on ainakin tähän 

asti rajoittanut yhteisiä ko-
koontumisia. Toivottavas-
ti tauti hiipuu sen verran 
taka-alalle, että onnistuisi 
tavata äänestäjiä ainakin ul-
kotiloissa järjestettävissä ta-
pahtumissa. 

Keskusta on valmistele-
massa joka talouteen jaetta-
vaa vaalilehteä. Se on jaossa 
hyvissä ajoin ennen ennak-
koäänestyksen alkamista. 

Keskustan vaaliauto on 
teipattu Keskustan logoin. 
Jos näette sen kulkevan ja 

pysähtyvän sopivasti reiteil-
lenne kylillä tai taajamas-
sa, niin saa tulla juttusille 
päivän politiikasta ja hake-
maan tarkempaa tietoa eh-
dokkaistamme. 

Keskustan ehdokkaat tu-
levat erottumaan vihreissä 
takeissa vaalien lähestyessä. 
Kun sellaisia tulee vastaan-
ne, niin ottakaapa teille tär-
keät asiat keskusteluun kos-
kien kotikuntaamme.

Keskustan vaalityöryhmä

Keskustalle uusia ehdokkaita 
– ehdokashankinta käynnissä
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Kansallisen Veteraanipäi-
vän juhlaa vietettiin seu-
rakuntakeskuksessa Pu-
dasjärvellä tiistaina 27.4. 
Pudasjärven kaupunki ja 
seurakunta olivat huomioi-
neet juhlan valtakunnallis-
ten suositusten ja rajoitusten 
mukaisesti Internetin vä-
lityksellä. Juhla lähetettiin 
seurakunnan YouTube -ka-
navan kautta. 

Veteraanipäivän terveh-
dyksessään kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen sanoi 
Veteraanipäivän juhlaa vie-
tettävän toista kertaa poik-
keusoloissa koronapande-
mian vuoksi.  

- Juhlan merkitystä 
emme anna tämän himmen-
tää. Sotaveteraanien teke-
mä uhraus kansakuntam-
me eteen, tulee niin meidän 
kuin jälkipolviemmekin 
muistaa. Tänä vuonna ve-
teraanipäivän teemana on 

”Ihmisten välillä hyvä tah-
to”. Teema kunnioittaa vete-
raanipäivän rauhanomaista 
luonnetta ja nostaa esiin ve-
teraaneilta perintönä saatua 
puolustettua itsenäisyyttä. 
Tälle perustalle sukupolvet 
ovat voineet yhteistyössä 
rakentaa vapaata ja yhden-
vertaista yhteiskuntaa, joka 
mahdollistaa moniarvoisen 
vuoropuhelun ja toistemme 
kunnioittamisen yksilöllisis-
tä eroistamme huolimatta. 
Me tarvitsemme tänä päivä-
nä enemmän kuin koskaan 
ymmärrystä, kuuntelutaitoa 
ja ennen kaikkea hyvää tah-
toa ihmisten välillä. Tarvit-
semme yhteistä näkemys-
tä ja aitoa vuorovaikutusta. 
Ennen kaikkea tarvitsem-
me toisten ihmisten aitoa 
kuuntelemista. Vain näin 
voimme ymmärtää mei-
dän omista ajatuksistamme 
poikkeavia näkemyksiä ja 

Kansallisen veteraanipäivän juhlaa vietettiin teemalla 

”Ihmisten välillä hyvä tahto”

sotaveteraaneja edustivat juhlassa kunniavieraana Kaar-
lo haapakoski ja Aino Jaurakkajärvi, joka esitti myös ter-
vehdyksen.

sitä, että välttämättä ei ole 
oikeaa ja väärää, tai asioista 
puhuttaessa mustaa ja val-
koista. Myös kansakuntien 
on parasta elää sovussa ja 
yhteisymmärryksessä.

-Sotaveteraanien kes-
ki-ikä on jo todella korkea. 
Pian valitettavasti koittaa 
se aika, että veteraaneja ei 
enää keskuudessamme ole. 
Sen vuoksi onkin tärkeää 
huolehtia, että heidän an-
tamansa uhraukset ja koko 
kansakunnalta vaaditut 
ponnistukset muistettaisiin 
jatkossakin. Tämän perin-
nön vaaliminen ja nostami-
nen oikeaan arvoonsa var-
mistaa osaltaan, että Suomi 
jatkossakin osaa tehdä voi-
tavansa, osaa mitoittaa teke-
misensä ja osaa ennen kaik-
kea rauhanomaisin keinoin 
vaikuttaa kansakuntamme 
menestymiseen maailman 
kansojen joukossa, totesi Ti-
monen.

Työhön tartuttiin, 
tiloja raivattiin
Hartauspuheessaan kirkko-
herra Timo Liikanen muistut-
ti kuluvan viikon kirkkovuo-
den teema puhuvan Jumalan 
kansan koti-ikävästä. 

-Viimeisen vuoden ai-
kana on ikävöity ja kaivat-
tu monia kohtaamisia. So-
ta-aikana ikävää koettiin 
sekä rintamalla että koto-
na. Ja ikävä muuttui niin 
monta kertaa suruksi. Rau-
han koittaminen huhtikuus-
sa 1945 oli odotettu, toivottu 
ja rukoiltu asia. Tulevaisuu-
teen pystyttiin pikkuhiljaa 
katsomaan toiveikkaam-
min, vaikka erityisesti al-
kuvuosina oli monia huo-
lia ja pelkoja kansakunnan 
itsenäisyyden näkökulmas-
ta. Työhön tartuttiin, tilo-
ja raivattiin, tulevaisuuteen 
uskottiin. Ja pohjimmiltaan 

turvattiin ikiaikojen Juma-
laan. Kun me tänään kat-
somme tulevaisuuteen, koh-
ti uutta normaalia, saamme 
muistaa veteraani- ja jälleen-
rakentajasukupolven esiku-
vaa omissa toimissamme ja 
ylipäätään elämässä, totesi 
Liikanen.

Voikaa hyvin!
Pudasjärven Sotaveteraa-
nien puheenjohtaja Vesa 
Holmström esitti oman ter-
vehdyksensä laulamalla Ve-
teraanin Iltahuudon Timo 
Liikasen pianosäestyksel-
lä. Sotaveteraaneja edusti-
vat juhlassa kunniavieraana 
Kaarlo Haapakoski ja Aino 
Jaurakkajärvi, joka toivotti 
kaikille hyvää veteraanipäi-
vää sanomalla ”voikaa hy-
vin”. Sellomusiikkia esitti 
Pudasjärven kansalaisopis-
ton musiikin vastuuopetta-
ja Johanna Kilpijärvi. Häntä 
säesti pianolla Timo Liika-
nen. 

Kirkkoherra Timo Lii-
kanen ja Sotaveteraa-

nien puheenjohtaja Vesa 
Holmström lähettivät sep-
pelpartion sankarihaudoil-
le. Lähettämisen aikaan sel-
lomusiikkia soitti Johanna 
Kilpijärvi. Seppeleen ottivat 
vastaan, kuljettivat ja laski-

vat sankarihaudalle reser-
viläiset Eero Talala ja Esko 
Törmänen.

Heimo Turunen,  
kuvat Birgit Tolonen ja 
Timo Liikanen

Veteraanipäivän tervehdyksessään kaupunginjohtaja 
tomi timonen toivoi kansakuntien elävän sovussa ja yh-
teisymmärryksessä.

Juhlasta lähetetyn seppelpartion ottivat vastaan, kuljetti-
vat ja laskivat sankarihaudalle reserviläiset esko törmä-
nen ja eero talala. 

seppelpartion lähettivät sankarihaudalle kirkkoherra timo liikanen ja sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa holmström.

sellomusiikkia soitti musiikin opettaja Johanna Kilpijärvi timo liikasen säestyksellä.
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

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

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

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

LAKIPALVELUA

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

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 
Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Kaikki isot ja pienet 

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

MAANRAKENNUSTA

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

Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja 
KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

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

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

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja tukku

eräKesKus
anon ase ja tuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

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

SOITA 0400 259 511

  

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

JHL:n kevätkokous hybridinä
Tämänvuotisen kevätkoko-
uksen 21.4. mahdollistami-
nen vaati korona pandemian 
vuoksi hieman

enemmän suunnittelua 
kuin keskimäärin. Kokouk-
seen osallistuvien henkilöi-
den määrä muuttui viran-
omaismääräyksistä johtuen 
useampaan kertaan.

Kokous piti kuitenkin jär-

jestää sääntöjen puitteissa 
Liiton/yhdistyksen sääntö-
muutosasian vuoksi. 

Nyt pidimme sitten ns. 
hybridikokouksen, jossa osa 
jäsenistä osallistui kokouk-
seen etänä ja osa kokouspai-
kalla. Yhdistyksen ensim-
mäinen laaja hybridikokous. 

Digiloikka onnistui hyvin 
ja kokous saatiin pidettyä. 

Hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus ja sääntö-
muutokset saatiin käsitel-
tyä. Kaikkia osallistujia on 
harmittanut pitkään jatku-
nut yhdessäolon vähäisyys 
ja koulutus tapahtumien 
muuttuminen etähommiksi. 
Toivottavasti syksyllä voim-
me jälleen kokoontua kas-
votusten vaihtamaan mieli-

piteitä niin asiasta kuin sen 
vierestäkin.

Yhdistyksen hallituksen, 
aluetoimiston ja Liiton toi-
mijat ovat kuitenkin edel-
leen puhelimitse ja sähkö-
posteilla tavoitettavissa, 
rohkeasti vain ottamaan yh-
teyttä tarvittaessa.

Seppo Arvola, pj
Jhl:n ensimmäinen ns. hybridikokous, jossa osa jäsenis-
tä osallistui kokoukseen etänä ja osa kokouspaikalla.
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Purmojärvellä ennen vanhaan 
– Rainer Försti muistelee synnyin kuntaansa

Rainer ja Maija-Liisa Försti asuivat Pudasjärvellä 
1954-2007 eli 43 vuotta. Rainer toimi opettajana 

Suvannon koululla ja rehtorina Kurenalan koululla. 
Nyt edesmennyt Maija-Liisa oli kirjastonhoitaja. 

Nykyisin Rainer viettää aktiivisia eläkepäiviä 
Raahessa, ikää on lähes 92 vuotta.

”Kun minä kotoani läksin” 
ja asetuin asumaan kauak-
si kotoani Pudasjärvelle, 
sain usein vastata kysymyk-
siin mistä päin olet lähtöi-
sin? Puheesi kielii, että et ole 
täältäpäin. Vastaukseni oli 
usein liian monimutkainen. 
Olen Etelä-Pohjanmaan Jär-
viseudulta. 

Syntymäpitäjäni on Kor-
tesjärvi. Äsken se liitettiin 
Kauhavaan. Kortesjärvihän 
tunnetaan Saksaan lähte-
neistä jääkäreistään ja Kau-
hava rumasta vallesmannis-
taan, joka pani häjyt kuriin. 
Synnyinpaikkani Kortesjär-
vellä on taas Purmojärven 
kyläyhteisö, johon kuuluu 
toistakymmentä pienempää 
kylää, ”ympärillä pienoisen 
järven”.

Elämää lähes 100 
vuotta sitten
Nyt kerron, miten elettiin 
Purmojärvellä lapsuudessa-
ni, lähes satavuotta sitten. 

Purmojärven kyläyhteisö 
oli hyvin omillaan toimeen-
tuleva. Taloissa tuotettiin 
omasta takaa lähes kaikki 
syötävä ja juotava, siis jo-
kapäiväinen leipä, laajasti 
otettuna. Oli lampaita, jois-
ta saatiin lämpimät villa-
paidat, kasvatettiin pellavat 
ja hamput (ei huumeisiin), 
joista sai köysiä, jopa lujia 
paitoja miehille ja mitä kaik-
kea pellavasta tehtiinkään.

Kylässä oli useita kaup-
poja. Niistä ostettiin kahvia 
ja sokeria ja eräitä siirtomaa-
tuotteita ja maanviljelykses-
sä tarpeellisia koneita. Ky-
lässä oli räätälit ja suutarit 
jopa nahkurikin, joka muok-
kasi kotieläinten vuotia nah-
koiksi suutareille.

Suutari ja räätärikin tuli 
usein muutamaksi päiväk-
si kotiin valmistamaan väel-
le kenkiä ja räätäri ompe-
lemaan. Sepän pajakin oli 
monessa talossa. Seppä tuli 
takomaan sirpit ja viikatteet 
ja raudoittamaan reet ja kär-
ryt, tekipä lukotkin oviin. 
Taitava seppä osasi takoa ja 
karkaista sellaisen puukon, 
jolla voi ajaa partansa. Juu-
ri mitään ei tarvinnut hakea 
kaupungista.

Nuorisoseura vaali 
henkistä kulttuuria
Henkisessä kulttuurin vilje-
lyssäkin oltiin omavaraisia. 
Kylässä oli oma ”kirkko”, Se 
oli Evankelis-Luterilainen 
rukoushuone, toimii edel-
leenkin. Lisäksi erittäin suu-
ri vaikuttaja ja kasvattaja oli 
Purmojärven Nuorisoseu-
ra, perustettu liikkeen alku-
vuosina sata vuotta sitten. 
Toimitalon toisessa kerrok-
sessa oli näyttämö kiintei-
ne, alaspäin laskeutuvine is-
tuinpenkkeineen. Kauniin 
esiripun takana oli kaikki 
näytelmiin tarvittava lait-
teisto.

Nuorisoseura esitti pal-
jon suomalaisia näytelmiä. 
Ammattiohjaajat kävivät 
saattamassa näytelmän esi-
tyskuntoon ja sillä vierail-
tiin jopa pitäjän ulkopuolel-
lakin.

Toimittaja Eino Lauk-
konen totesikin Purmojär-
ven nuorisoseuran 60-vuo-
tiskertomuksessa.mm. näin: 
”Toiminta tempasi mukaan 
lähes kaikki kylän nuoret. 
Suurella varmuudella voi 
sanoa, ettei mikään muu va-
listusjärjestö tässä kylässä 
voi esittää vastaavia saavu-

tuksia. Nuorisoseura oli sil-
loin senaikainen kansalaiso-
pisto.

Kylästä oli myöskin syn-
tyisin Haudanmaan Matti, 
viulupelimannien kuningas. 
Arvosana on itseltä Heik-
ki Klemetiltä. Kun Vaasassa 
oli maata kattavat viulupe-
limannien kilpailut, Syrjä-
län Kaappoo soitti niin hy-
vin, että kuiskittiin Matin 
jäävän toiseksi. Matti sanoi 
kuitenkin, että hän soittaa 
sen Mutkan-Kiverän. Siihen 
Kaappoon kynnet ei pysty. 
Ja Matti oli edelleenkin val-
takunnan paras.

Nykyisin Purmojärven 
Nuorisoseura omistaa suo-
situn, 1959 rakennetun, Ran-
tahalli kesätanssilavan. Van-
ha lava palveli tanssijoita 32 
vuotta. Uuden lavan ava-
jaisia vietettiin toukokuus-
sa 1992.

Rantahallilla vietetään 
mitä erilaisempia kesäta-
pahtumia tanssien lisäksi. 

Toimeentuloa  
monipuolisesti
Maatilat Purmojärvellä ei-
vät olleet kovin suuria. 
Lapsia perheissä oli pal-
jon ja toimeentuloa piti ha-
kea muualta, usein merten 
takaa Amerikasta ja Kana-
dasta. Useista Purmojärven 
taloista lähdettiin Amerik-
kaan tienestien toivossa jo 
sata vuotta sitten. Metsätyöt 
olivat tuttuja, kaivokset ou-
toja. Maata sai viljelläkseen 
ilmaiseksi. Oltiin ahkeria ja 
säästäväisiä. Tultiin taalo-
jen kanssa kotiin ja hankit-
tiin kotitilaan taaloilla lisää 
maata.

Eräs tytär kirjoitti Ame-
rikasta heti kotiin kirjeen, 
jossa sanoi, että mulla on jo 
uusi komea hattu. Se on nyt-
kin mun päässäni, kun tätä 
kirijootan.

Ennen sotia, vuonna 1938, 
rakennettiin Purmojärvelle-
kin oikeat sähköt, Ähtävän 
sähköt. Ennen oli ollut Ruu-
kin pikku koskeen rakennet-
tu sähkömylly, generaattori. 

Purmojärven laulu
Kylä ympärillä pienoisen järven,
osa armahan Pohjanmaan.
Nimen kauniin kun kuulen Purmojärven,
saa sydämeni laulamaan.
Kadut kaupungin ahtahat on mulle, 
niin arvotonta maine maailman.
Kylä ympärillä pienoisen järven,
kodin tarjoat rauhaisan.

Takan loimutessa mieleni murheet, 
elon huoleni haipuu pois.
Rauha hiljainen mieleni täyttää,
täällä aina jos olla vois.
Ja kun muualle tieni täältä johtaa,
oudon kielen, vennon mielen keskehen, 
takan loimutessa muistojeni mailla, 
kaiho kantaa mun onnehen.

Kylän pienoisen puolesta uhras, 
suku aikojen menneiden,
elon parhaan tarmon ja voiman,
aina päivihin vanhuuden.
Siitä rakkaus sydämessä meillä, 
siitä rakkaus sydämessä meillä, 
siitä heimohengen hehku rinnassa.
Kylän pienoisen puolesta vielä, 
käsi valmis on aurassain.

Mökki pienikin rauhanmaja olkoon, 
Purmojärvemme rannoilla.
Aina siunaus Luojalta tulkoon, 
joka tähkähän pellolle.
Pysy rakkaus kotikylän maihin, 
kasva lapsilla ja lastenlapsilla.
Mökki pienikin rauhanmaja olkoon, 
Purmojärvemme rannoilla.

Rainer Försti käy silloin täl-
löin edelleen Pudasjärvel-
lä. loppukesästä 2016 hän 
osallistui Pudasjärven kir-
kossa pidettyyn Puolustus-
voimien alueelliseen kirk-
kopäiväjuhlaan.

opettajana 36-vuotta Pudasjärvellä toiminut Rainer Försti 
saapumassa oAJ:n 80-vuotisjuhlaan vuonna 2013. 

ohikulkevan tien viitta.
niilo Förstin (Rainer Förstin isä) vuonna 1910 rakentama 
kauppatalo.

Purmojärven nuorisoseuran talo, rakennettu noin 100 v. 
sitten. yläkerrassa on näytelmäteatterin tilat, alakerras-
sa ravintola ja tanssisali. Uusi nuorisoseuran talo sijait-
see noin viiden kilometrin päässä saman järven rannalla. 

Rainer Försti (kauppias Förstin poika) kotikalliolla, 5x5 km 
laajan Purmojärven rannalla.

Siitä riitti sähköä iltapuh-
teeksi tuvan valaistukseen. 
Nyt alkoi uusi aika. Tappu-
rit (puimakone) ja sirkkelit 
ja myllyt saivat kyytiä säh-
kömoottoreista. Radiokaup-
piaat kiertelivät pitkin kylää 
kehumassa radioitaan. Ra-
dion putket määräsivät ra-
dion tehon. Eräs komiamie-
linen isäntä kehuikin, jotta 
heillä on nyt sellainen radio, 
että kun minä tuvassa laitan 
sen täysillä soimaan, saavan 
naiset navetassa kuunnella 
musiikkia. ja uutisia.

Edistyksellinen  
kauppias 
Kauppias Niilo Försti oli en-
nakkoluuloton ja edistyksel-
linen. Hän oli perustamassa 
kylään koulua, rukoushuo-
netta ja nuorisoseuraa, jon-
ka puheenjohtajajana toimi 
pitkät ajat. Hän hankki ky-
län ensimmäisen puhelimen 
ja radion ja rakensi pieneen 
Purmojärven saareen itsel-
leen huvilan. Hän hankki 
myös ensimmäisten joukos-
sa oman auton.

Oli kauppiaalla jo ennen 
Ähtävän sähköjä anodilla ja 
katodilla toimiva radio. Se 
vinkui pahasti, kun lyhyil-
tä aalloilta etsi asemia. Siinä 
oli suuri äänitorvi, jota koira 
kuunteli, His Master`s voice 

(isäntänään).
Kun saatiin oikeat säh-

köt, kauppias hankki mie-
lestään parhaan radion Te-
lefunkkenin. Kyläläisillä ei 
heti ollut radioita ja he ke-
rääntyivät sunnuntaisin 
kaupan auki olevan ikku-
nan taakse kuuntelemaan 
radiojumalanpalvelusta. 
Kauppias itse tykkäsi musii-
kista ja nyt löytyivät radios-
ta Händelin larcot ja Sarasa-
ten mustalaislaulut.

Kylän elinikäinen opetta-
ja Ellen Miettinen sanoitti ja 
sävelsi Purmojärven laulun. 
Se on todella ikivihreä laulu. 
Se kajahtaa aina, jos kaksi tai 
suurempi joukko purmojär-
veläisiä kokoontuu yhteen.

Rainer Försti 
muistelee 
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tyÖPetARi ry jakaa

eu-ruoKaPaKetteja 
perjantai 30.4. klo 9.00   

suojalinnalla, Urheilutie 2. 
Paketteja hakiessa täytyy olla kaikilla maski koronan 
takia. Maskeja jaetaan paikan päällä niitä tarvitsijoille.

        Muistetaan turvavälit. 
    Tervetuloa! työpetarin hallitus

jongun osakaskunnnan
sääntÖmääräinen 

vuosiKoKous 
la 22.5.2021 klo 12 Jongun kylätalossa, 

niskalantie 9, Pudasjärvi. 
Käsitellän sääntöjen 13§:n mukaiset asiat. Tarkastettu 

pöytäkirja on nähtävillä Tarja Paukkerilla Niskalantie 22, 
kaksi viikkoa kokouksesta. Kokouksessa noudatetaan 

koronasuositusten mukaisesti maskin käyttöä ja 
turvaetäisyyksiä. Tervetuloa! hallitus

Pudasjärven Vesiosuuskunta on hakenut aluehallintovi-
rastolta lupaa pohjaveden ottamiseen Törrönkangas II 
-pohjavedenottamosta Pudasjärven kaupungissa (Dnro 
PSAVI/4730/2020). Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävil-
lä 27.4.–3.6.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Ohjeet 
muistutusten ja mielipiteiden antamiseen ilmenevät kuu-
lutuksesta.  

ILMOITUS  
VESILAIN MUKAISESTA  
HAKEMUKSESTA

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!

ala-livon vesiosuuskunnan
vuosiKoKous
pidetään lauantaina 15.5.2021 

klo 15.00 Juntusessa, os. sarakyläntie 83.
Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.  

Tervetuloa! hallitus

Syyskuussa 2019 olen valtuustoseminaarissa pyytänyt kaupun-
gin virkailijalta asiakirjan, josta käy selville Pudasjärven kaupungin 
kiinteistöohjelmaa. Sen pohjalta olen laatinut yhteenvetoa kiin-
teistöjen kirjanpitoarvoista, alaskirjauksista ja myyntituloista, eli 
siitä, kuinka ”suuri luuta on lakaissut” Pudasjärvellä.

Mielestäni jokaisen veroa maksavan kuntalaisen kannattaisi 
hankkia itselleen tähän asiaan liittyvät faktat vielä tutkittavaksi ja 
samalla pohdittavaksi, olenko ahkeroinut ja maksanut veroni tur-
haan? Ovatko valtionavut ja yhteiset rahat olleet kertakäyttö-
kulttuurin ylläpitoa ja apua vain vähäksi aikaa Pudasjärven kehit-
tämisessä? Kuinka kauan tätä kehitystä jatketaan? Kenelle kertyy 
hyvää oloa tällaisen ”jäljen jättämisestä”? Onko meillä oikeasti ol-
lut malttia vaurastua?

Paraneeko Pudasjärvi purkamalla ja pakeneeko kuitenkin elä-
män ELDORADO tekemällä velkaa tuleville sukupolville?

Vuonna 2015 kaikkien alaskirjattujen kuuden rakennuk-
sen kirjanpitoarvot ovat yhteensä 848 000 euroa, alaskirjaukset 
717 900 euroa. Myyntituloa kahdesta hallista oli 130 000 euroa. 
Neljän rakennuksen purkukustannukset eivät selviä asiakirjasta. 
Onko purettu talkoilla yhteisöllisesti?

Vuonna 2016 alaskirjattujen yhdeksän rakennuksen kirjan-
pitoarvot ovat yhteensä 1 128 412 euroa, alaskirjaukset 635 412 
euroa, myyntitulot 210 000 euroa.

Rimmin vanhan lämpökeskuksen purkukustannus on 80 000 
euroa, mutta pidetään käytössä niin kauan kuin muutkin raken-
nukset Rimmillä. (Syötteen Safaritalon myyntihinta on 150 000 
euroa: luovutussopimus v. 2018 osaksi Lumiareenaa). Rakennus-
ten (6 kaikkiaan) toteutuneet purkukustannukset eivät käy ilmi 
asiakirjasta.

Vuonna 2017  Alaskirjattujen seitsemän rakennuksen kir-
janpitoarvot ovat 1 360 446 euroa, alaskirjaukset 1 199 046 eu-
roa. Myyntituloa 101 400 euroa: Teknisten toimintojen  keskus 
80 000 euroa ja Ritolantien päiväkoti 21 400 euroa.  

Ammattikoulu/Rak.osasto/vanhaa meijerirakennusta ei ole 
saatu myytyä hintaan 60 000 euroa (meijeri on toiminut vuosina 
1961-1977)! Edelleen käytössä oleva ammattikoulun vanha na-
vetta ja säilytyslämmössä oleva ammattioppilasasuntola aiheutta-
vat 450 000 euroa purkukustannuksia tulevaisuudessa. Jo toteu-
tuneet purkukustannukset ovat selvittämättä asiakirjassa. 

Vuonna 2018 Kurenalan koulun ja Naamankajärven toi-
mintakeskuksen kirjanpitoarvot ovat yhteensä 1 051 000 euroa, 
alaskirjattu 1 021 000 euroa. Naamankajärven toimintakeskus on 
myyty Kehitysyhtiölle 30 000 eurolla! Kurenalan koulun purku-
kustannukset ovat kokonaisuudessaan 894 242 euroa (Sekä Ku-
renalan että Rimmin koulujen irtaimiston ”euron unelmakaupat 
lienevät poistoina pelkkää hävikkiä!)

Vuonna 2019 viiden rakennuksen kirjanpitoarvot ovat 980 
000 euroa ja alaskirjaukset 954 734 euroa. Kipinän Kalastusmat-
kailukeskus on myyty Kehitysyhtiölle 40 000 eurolla. Kylmillään 
ja säilytyslämmössä olevien rakennusten purkuhinnaksi on mää-
ritelty yhteensä 400 000 euroa.

Vuonna 2020 neljän rakennuksen kirjanpitoarvot ovat 1 
184 000 euroa, josta alaskirjattu 1 134 000 euroa. Rimmin luok-
karakennus 1:n tulevat purkukustannukset on määritelty olevan 
500 000 euroa. Kolmen muun rakennuksen tulevat purkukustan-
nukset 490 000 euroa. Vuoden 2020 tilastosta jätän pois ammat-
tikoulun asuinrakennuksen ja Aittojärven koulun, koska minulla 
ei ole viimeisintä tietoa näiden kahden rakennuksen kohtalosta.

Kaikkien edellä olevien rakennusten kirjanpitoarvot ovat yh-
teensä 6 387 658 euroa. Alaskirjausten yhteisarvo on 5 084 892 
euroa. Myyntituloa on kertynyt 511 400 euroa. Toteutuneet, asia-
kirjaan merkityt purkukustannukset ovat yhteensä 1 294 071 eu-
roa.

Vuosien 2016-2020 kylmillään olevien rakennusten tule-
vat purkukustannukset ovat siis yhteensä 1 920 000 euroa.

Vuosille 2021-2023 on määritelty vielä lisäksi alaskirjat-
tavaa 6 721 750 euron arvosta: purkukustannukset 3 010 000 
euroa.

Kiinteistöohjelman rakennusten tulevien vuosien alaskir-
jaamiset ja purkukustannukset sekä mahdollisesti toteutuneet 
myyntitulot pitäisi tulla julki aikanaan aivan pyytämättä kaupungin 
tiedotuksessa: Olisi osa usein mainostettua avoimuutta - saattai-
si lisätä jopa yhteisöllisyyttä!

Kannattaisi kuitenkin isommalla porukalla - kaikki ideanikka-
rit mukaan - ryhtyä miettimään jäljellä oleville rakennuksille tule-
vaisuuden uusiokäyttöä purkamisen sijaan: esimerkiksi nykyiseen 
kirjastoon saattaisi sopia ”peliluolat”, järjestöjen harrastus- ja ko-
koontumistilat jne.

Ymmärrän monien ”aikansa eläneiden” rakennusten ”tulemi-
sen tiensä päähän”, mutta en näin systemaattista alaskirjaamisen 
ja päivitysvaatimusten toimintakulttuuria. Mielestäni 40-70 vuot-
ta vanhoja rakennuksia ei pitäisi luokitella vanhuksiksi!

Kaupungintalolta kannattaa hankkia asiakirja, jos haluaa vie-
lä tämän asian yksityiskohdat tarkistaa: tiedoksi kyselijöille sekä 
täällä että muualle muuttaneille entisille pudasjärveläisille. 

Nyt kuitenkin suosittelen nostalgiavierailujen lisäksi paluu-
muuttoa! Tervetuloa takaisin, kun uusia koteja on tarjolla; valmis-
tumassa on myös liiketiloja moneen tarpeeseen.

Irma Inget, 
kuntavaaliehdokas, 
Vihreät 

Turhan suuri luuta lakaissut 
kaupungin kiinteistöjä

Mietin tätä useiden nuorten mielenterveyttä, johon olisi aika jo 
herätä meidän aikuisten. Meidän hyvä mielenterveys lähtee kotoa, 
muttei aina. Kasvatus lähtee usein kotoa ja johon olisi hyvä saada 
tukea entisvanhan kodinhoitajilta, jotka olivat tuki ja turva varsin-
kin isojen perheiden äideille!

Äidit jaksoivat paljon paremmin kasvattaa lapsia, huoltaa kotia 
ja jopa jakaa välittämisensä puolisoonsa, lasten isään. Isä kulki mo-
nissa perheissä töissä, ja täten ei juurikaan kaikkinensa jaksanut 
enää panostaa kodin hyvinvointiin.

Sitten perheet pienenivät ja huoltajat halusivat irtiottoon ko-
dista eli harrastamaan piti päästä. Lapsia pitää ennättää kuljettaa 
heidän omissa harrastuksissaan. Koti usein jää hoitamatta, eines-
ruuat tulivat jääkaappiin. Kukin lämmittää ruokansa mikrossa, jos 
on aikaa. Kiire tuli kaikkialle. Ei ollut kodinhoitajaa. Ei ollut koto-
na muuta kuin kiire ja oma sänky. Turvallisuus puuttuu ja se tur-
vallinen olkapää, joka ymmärtää myös ne suuret kasvukivut aikui-
suuden matkalle.

Liian nuorena vaaditaan lapsilta omatoimisuuteen. Moni ah-
distuu, kodissa uupuu ehkä välittämisen tunne. Vanhemmat pyrki-
vät täydellisyyteen, unohtaen omat voimavarat, josta väsymys tu-
lee rinnalle ja siitähän kärsii koko perhe ja jopa ystävät katoavat. 
Me kaikki kaipaamme kiireetöntä yhdessäoloa, jottei perheen pe-
rustus murenisi. 

Kiire luo turvattomuutta
Ylen kirjoituksessa 21.4. kirjoitetaan; ”Kouluissa pitäisi panostaa 
toimiin, jotka hoitavat masennusta ja ahdistusta ajoissa. Tiedämme, 
että varhain annettu hoito auttaa nuorta, ennen kuin tilanne mo-
nimutkaistuu”.

Mielestäni koulu on tuki kasvatukselle ja kasvatus käytöstapoi-
neen kuuluu kodille. Ei mielenterveysasiakkaat, ei nuoret eikä van-
hat, kuulu mihinkään ruokalan lattialle nukkumaan! Ei he saa tun-
tea olonsa heittosäkeiksi tulemiseksi. He ovat arvokkaita, kultaakin 
kalliimpia, jotka luottavat usein vielä viattomastikin meihin aikui-
siin, turvaten! Hoitopaikat täytyy olla riittävät, niitä ei saa eikä voi 
supistaa! Paremminkin laajentaa, tämänhetkisiin tarpeisiin ja tar-
ve vain kasvaa!

Mielestäni siis kotiin täytyy palveluja entisestäänkin antaa, jot-
ta kotona jaksettaisiin rakastaa toisiaan ja lapsia! Koulu olisi sitten 
myöhemmin tukena. Perinteiset kodinhoitajat takaisin. Nykymal-
li ei ole toimiva!

Meidän kuntapolitiikkojen täytyy myös herätä oman kuntam-
me mielenterveyspalvelutarjontaan sekä kotipalveluihin. Onko ne 
riittävät? Saako helposti aikoja? Saako riittävästi keskusteluapua? 
Toimiiko avohuolto? Ohjataanko yksin eteenpäin 
hakemaan lisäapua? Tunnetko turvalliseksi olosi? 
Kaipaisiko perheesi kotia minkälaista apua?

Kaisu Heikkinen
Kuntavaaliehdokas (PS)

Perheissä tarvetta 
kiireettömälle yhdessäololle 

Tähän mennessä tulvakevät 
2021 on ollut Pohjois-Poh-
janmaan jokivesistöjen osal-
ta rauhallinen. Tulvahuippu 
saavutettiin Kiiminkijoel-
la ja sitä eteläisimmillä joki-
alueilla alkuviikosta. Oulu-
jokea eteläisimmillä alueilla 
virtaamat eivät nykyises-
tä juurikaan kasva, elleivät 
poikkeuksellisen suuret sa-
teet muuta tilannetta. Tulva-
huippujen virtaamat jäävät 
useimmilla joilla keskimää-

räistä pienemmiksi.
Sään viilenemisen joh-

dosta sulamisaika piden-
tyy, jonka myötä Oulujoel-
la ja sitä pohjoisemmilla 
joilla tulvan uhka vähenee. 
Iijoessa virtaama oli läm-
pimillä ilmoilla nopeassa 
kasvussa, mutta tasaantui 
viikonlopun ja kuluvan vii-
kon alussa, tulvahuippua 
ennustetaan toukokuun en-
simmäiselle viikolle. 

Iijoessa tulvahuippu 
toukokuun alussa

PUDASTORI
MYYDÄÄN

myydään oKt-tontti Hölk-
käkujalla. Rauhallinen paikka. 
P. 040 7758426.

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.

Puhoskylän vesiosuuskunnan 
varsinainen KoKous 
Pidetään möykkälässä, kyläseuran talossa,

 lauantaina 15.5.2021 klo 13.00.
 Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa! 

hallitusHallituksen kokous klo 12.00. Kahvitarjoilu.

Tarjoan aloittelijoille tunnin ohjauksen Maurin 
simulaattorissa 12.5. saakka, Lukiontie 1 (ent. Körkön 
leipomo). Ryhmän koko 2-3 henkilöä/kerta.
Varaa aika 0400 381 549/Kinnunen.
Nyt, jos koskaan uuden kuntoilun pariin!
Kannustamalla ja ohjaamalla eteenpäin!

Koillis Golf harjoituskenttä 
avataan ensi kesäksi 

viettämään 30v. juhlavuotta

Pekka Kinnunen
liikunnanohjaaja
Kokoomuksen 
kuntavaaliehdokas

VUOKRATTAVANA

Vuokrataan 4h + keittiö, va-
paa 4.5.2021  hyväkuntoinen 
huoneisto ydin keskustassa, 
huoneistossa takka. P. 040 809 
2120.
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Lukio- ja hankeasioita Hyvinvointivaliokunnassa
Hyvinvointivaliokunnan 
kokouksessa 21.4. lukion 
rehtori Janne Salmela ker-
toi lukion opetussuunni-
telman uudistukseen liitty-
vistä muutoksista.Työ on 
kestänyt vuoden ja 360-si-
vuinen suunnitelma on val-
mistunut ja tulee kaupun-
ginhallituksen käsittelyyn 
kesäkuussa.

Uudistuksen tarkoituk-
sena on tukea opiskelijoiden 
hyvinvointia, antaa heille 
nykyistä kattavammat jat-
ko- opinto- ja työelämäval-
miudet sekä tukea yksilölli-
siä tarpeita ja oppimista.

Olennaisimmat muutok-
set ovat: laaja-alaisen osaa-
misen osa-alueet muodos-
tavat oppiaineiden yhteiset 
tavoitteet, valtakunnalli-
set opinnot jäsennetään mo-
duuleiksi, jotka toimivat 
raaka-aineina paikallises-
ti luotaville opintojaksoil-
le. Opintopisteinä määri-
teltävät opintojaksot voivat 
olla eri laajuisia ja eri op-
piaineiden yhteisiä. Lukio-
koulutuksessa opiskellaan 
vähintään 150 opintopistet-
tä nykyiden 75 kurssin si-
jaan ja opinnot arvioidaan 
opintojaksoittain. Opiskeli-
joille tarjotaan entistä katta-

vampaa ja pitkäkestoisem-
paa opinto-ohjausta sekä 
erityistä tukea sitä tarvit-
seville. Yhteydet ympäröi-
vään maailmaan, etenkin 
korkeakoulu-, kansainväli-
syys- sekä työelämä- ja yrit-
täjyysyhteystyö painottuvat 
entistä enemmän. Pudas-
järven lukio tekee vahvaa 
yhteistyötä Kajaanin am-
mattikorkeakoulun ja Pu-
dasjärven OSAO:n kanssa. 
Ilmailulinjan suunnittelu to-
teutetaan Ilmailukerhon ja 
Porin Ilmailuopiston kans-
sa yhteistyössä. Hyvin-
vointivaliokunta ohjeistaa 
viemään lukion ja eri oppi-
laitosten kuten kansalaiso-
piston välistä yhteistyötä 
käytäntöön opetussuunni-
telman sallimissa rajoissa 
mahdollisimman laajasti.

Varhaiskasvatus- 
asiaa
Valiokunta käsitteli Pudas-
järven Perussuomalaisten 
12.12.2020 päivättyä val-
tuustoaloitetta, jossa esi-
tetään muutosta varhais-
kasvatuksen maksuttoman 
kuukauden ajankohtaan. 
Aloitteessa esitetään, että 
Pudasjärvellä otetaan käyt-

töön maksuvapaa kuukau-
si, joka olisi joko kesä- hei-
näkuu tai kesä- heinäkuun 
ajalla neljä peräkkäistä viik-
koa.

Varhaiskasvatuksen 
aluejohtajat Jaana Rajala ja 
Merja Kemppainen esitteli-
vät maksuttoman kuukau-
den perusteet. Pudasjärven 
kaupungin varhaiskasva-
tuksen maksut 1.8.2020 al-
kaen on määritelty siten, että 
maksuton kuukausi on hei-
näkuu. Edellytyksenä mak-
suttomalle kuukaudelle on, 
että varhaiskasvatus on al-
kanut viimeistään elokuus-
ta ja kestänyt koko toimin-
tavuoden niin, että lapsi on 
ollut varhaiskasvatuksessa 
peräkkäisina 12 kuukautena 
heinäkuun loppuun men-
nessä. Jos lapsi on hoidos-
sa kaikkina toimintavuoden 
kuukausina, eikä ilmoitet-
tuja lomia ole vähintään ¾ 
hoitopäivien määrästä (ko-
kopäivähoidossa 15 päivää), 
maksu peritään 12 kuukau-
delta.

Asiakkaan kannalta sii-
nä, onko maksuton kuukau-
si kesä- vai heinäkuu ei ole 
muuta eroa kuin, että mak-
suton kesäkuu tarkoittaa 
sitä, että asiakas ei saa las-

kua heinäkuun aikana, vaan 
lasku heinäkuusta tulee elo-
kuussa. Pitkän keskuste-
lun tuloksena valiokunta 
ohjeistaa varhaiskasvatus-
toimistoa selvittämään ai-
heutuuko maksuttoman 
kuukauden siirrosta lisä-
kustannuksia kaupungille.

Laskettelupäivä  
Syötteellä
Valtuutettu Marko Koivu-
lan 14.3.2019 valtuustoaloit-
teessa esitetään, että Pudas-
järven kaupunki tarjoaisi 
jokaiselle kuntamme oppi-
laalle mahdollisuuden käy-
dä oppilaitoksen kanssa 
kerran vuodessa laskettele-
massa Syötteellä. Opetus- ja 
sivistysjohtaja esitteli valio-
kunnan jäsenille laskelman 
kustannukset, jotka poh-
jautuvat keväällä 2021 pyy-
dettyyn tarjoukseen Syö-
tepäivästä Pikku- Syötteellä. 
Kuljetuksista ei tässä vai-
heessa saatu virallista tarjo-
usta, mutta laskelmassa on 
käytetty maksimihinta- ar-
viota/ oppilas. Pikku-Syöt-
teen tarjous on laskettu kai-
kille 1-9 luokan oppilaille. 
Laskelmassa ei ole huomioi-
tu Syötteen koulun oppiai-

ta, koska heillä laskettelu-
mahdollisuus on olemassa. 
Kokonaiskustannusarvio on 
800 oppilaalle, jossa on huo-
mioitu kuljetus, lounas, his-
silippu ja välineet (tai muu 
aktiviteetti) sekä täysi vä-
linepaketti. Syötepäivän 
vuotuiset kokonaiskustan-
nukset riippuen lounaskus-
tannusten mukanaolosta 
ovat 23 060 -27 060 euroa. 
Päätettiin ohjeistaa kouluja 
edelleen oman talousarvion 
puitteissa hyödyntämään 
Syötteen alueen erilaisia lii-
kuntapalveluita. Valiokunta 
ei katsonut aloitteen jatko-
käsittelyä tarpeelliseksi.

Kouluruokailu- 
asiaa
Hyvinvontivaliokutaan on 
tullut valiokunnan jäse-
nen kautta tiedoksi huol-
tajien ja oppilailden huoli 
Hirsikampuksen kouluruo-
kailun ja välipalatarjoilun 
järjestämisessä esiintyneis-
tä ongelmista. Ongelmia 
on ollut lounaan riittävyy-
dessä, tarjoilussa sekä väli-
palan laadussa. Opetus- ja 
sivistysjohtaja on keskustel-
lut kaupungin ruokapalve-
lupäällikkö Heidi Timosen 

kanssa saadusta palaut-
teesta. Saadun tiedon mu-
kaan ongelma on tiedostet-
tu ja korjaustoimenpiteitä 
on aloitettu. Timosen ker-
toman mukaan ongelmat 
ovat johtuneet siitä, että kes-
kuskeittöllä on vaihtunut 
useita työntekijöitä ja toi-
mintatapojen ohjeistami-
sessa uusien työntekijöiden 
osalta on ollut tietokatkok-
sia. Päättettiin kiittää, että 
asiaan on kiinnitetty huomi-
oita ja toivotaan, että valio-
kunnalle tulee jatkossa tie-
toa, jos tilanne ei korjaannu.

Kävelykampanja
Hyvinvointivaliokunnan 
esille tuoma kaikille kun-
talaisille suunnattu käve-
lykamppanja on julkais-
tu kaupungin tiedotus- ja 
markkinointivastaavien toi-
mesta. Kävelykamppanja 
järjestetään ajalla 1.4.-31.5. 
Lisätietoja sekä osallistu-
misohjeet löytyvät Pudas-
järven kaupungin www-si-
vuilta sekä mm. kirjastosta 
ja Puikkarista.

Eletään antoisaa kevättä 
suurella kävelyinnolla kas-
vattaen kuntoa ja terveyttä! 

Sointu Veivo

OYSissa on turvallista asioida

Johtajaylilääkäri Juha Kor-
pelainen Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiiris-
tä muistuttaa, että hoitoon 
pitäisi hakeutua koronati-
lanteesta riippumatta, jotta 
oireiden taustat saadaan tut-
kittua ja tarvittaessa hoito 
käyntiin mahdollisimman 
nopeasti. Näin mahdollinen 
sairaus saadaan hallintaan, 
ja samalla voidaan välttää 
moniin kansansairauksiin 
liittyvien liitännäissairauk-

sien puhkeaminen.
Erittäin tärkeää on myös 

huolehtia perussairauksi-
en hoitotasapainosta, tut-
kimuksista ja vastaanot-
tokäynneistä. Sairaalassa 
pidetään huolta, että poti-
laiden on turvallista saapua 
vastaanotolle ja tutkimuk-
siin. Koronaepäilyt, testit ja 
koronapotilaiden hoito to-
teutetaan eristetyissä tilois-
sa ja muiden potilasryhmi-
en altistumisriski on erittäin 

Oulun yliopistolliseen sairaalaan on 
turvallista tulla hoitoon koronatilanteesta 
riippumatta. On tärkeää, ettei esimerkiksi 

sydän- ja verisuonisairauksiin tai diabetekseen 
liittyvää hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa 

erikoissairaanhoidossa viivytetä.

vähäinen.
– OYS on korona-aika-

na turvallisin paikka asioi-
da. OYSissa puhtaudenpito 
ja hygieniavaatimukset ovat 
huippuluokkaa, ja korona 
huomioidaan puhtauden-
pidossa jokaisena päivänä. 
Henkilöstömme on tottu-
nut suojautumaan ja suojaa-
maan asiakkaita kaikkialla 
arjen työssä.

Rokotusten kautta 
kohti normaalia
On ymmärrettävää, jos ih-
miset arkailevat hakeutua 
yliopistosairaalaan tai eivät 
ole halunneet rasittaa ko-
ronan kuormittamaa hoi-
tohenkilökuntaa. Nyt kun 
epidemiatilanne on rauhoit-

tunut, rokotukset etenevät 
hyvässä vauhdissa ja maa-
kunnalliset rajoitukset lie-
venivät, terveydenhuollon 
kantokyky on lähes nor-
maali. On silti syytä muis-
taa, että riski tautitilanteen 
pahenemiselle on yhä.

– Toivotaan, että epide-
mia olisi tältä talvelta Poh-
jois-Pohjanmaalla ohi. Jos 
tauti pysyy hallinnassa, ja 
kansalaiset yhä huolehtivat 
turvallisuudestaan, tervey-
denhuollossa pystytään toi-
mimaan normaalisti, toteaa 
Korpelainen, joka on myös 
maakunnan koronakoordi-
naatioryhmän puheenjoh-
taja.

Erikoissairaanhoitoon 
pääsyyn ei enää tule viivei-

tä, koska maakunnan ter-
veyskeskuksissa ja etenkin 
Oulussa koronavastaanot-
toihin ja jäljitykseen siirret-
tyä hoitohenkilöstöä palaa 
perusterveydenhuollon vas-
taanottotoimintaan.

– Lisäksi rokotettujen 

joukko kasvaa hyvää tahtia, 
ja sekin tuo meitä koko ajan 
lähemmäs normaalimpaa 
arkea, Korpelainen muistut-
taa.

STT Info
Kuva OYS Valokuvaus

Rokotusvuorossa olevat 
kuntalaiset voivat varata ro-
koteajan nyt itse netistä tai 
puhelimitse. Rokotusvuo-
rossa ovat Pudasjärvellä ovat 
16-59-vuotiaat riskiryhmä-
läiset, kaikki yli 60-vuotiaat, 
kuuluivat he riskiryhmään 
tai eivät (riittää, että täyt-
tää 60 tänä vuonna) sekä yli 
70-vuotiaiden kanssa asuvat 
omaishoitajat.

Myös koronatyötä teke-
vän henkilökunnan sekä 
ikäihmisten asumisyksiköi-
den asukkaiden ja henkilö-
kunnan vahvistusrokotukset 
ovat käynnissä. Alle 60-vuo-
tiaiden riskiryhmiin kuu-

lumattomien kuntalaisten 
rokotukset alkavat näillä nä-
kymin alkukesästä. 

Vs. perhekeskuskoordi-
naattori kannustaa kysy-
mään läheisiltä, ovatko ro-
kotusasiat tiedossa. Osaa 
ikäihmisistä ei ole tavoitet-
tu soittamalla, ja kaikki ris-
kiryhmäläiset taas eivät ole 
hoksanneet kuuluvansa ris-
kiryhmään. Nyt myös läheis-
ten aktiivisuus on tärkeää, 
jotta kaikki rokotteen halua-
vat saavat rokotteen, hän to-
teaa.

Jos vain mahdollista, aika 
kannattaa varata netin kaut-
ta. Silloin koronarokotepu-

helimessa voidaan palvel-
la niitä asiakkaita, jotka eivät 
pysty asioimaan netissä. Va-
paita aikoja julkaistaan net-
tiin aina sen mukaan, kun 
tulevat rokotemäärät varmis-
tuvat. Eli joskus voi käydä 
niin, että netissä ei ole tarjol-
la yhtään vapaata aikaa. Sil-
loin kannattaa palata asiaan 
parin päivän päästä uudel-
leen. Nettipalvelun kautta 
voi myös perua rokoteaikan-
sa ja varata uuden ajan.   

THL:n mukaan AstraZe-
neca-rokotetta voidaan antaa 
turvallisesti yli 65-vuotiaille. 
THL:n uuden linjauksen mu-
kaan yli 65-vuotiaat voivat 

kuitenkin 1. toukokuuta läh-
tien valita halutessaan Astra-
Zenecan sijaan muun rokot-
teen. 

-Toivomme, että kaikil-
le meidänkin AstraZene-
ca-rokotteille löytyy otta-
jat, jotta rokotteita ei jouduta 
heittämään hukkaan, Oulun-
kaaren terveyspalvelujohta-
ja, johtava lääkäri Liisa Ca-
jan-Suokas kertoo. 

-On harmillista, että ih-
miset jotenkin pelkäävät 
AstraZeneca-rokotetta jul-
kisuudessa esiin nostettujen 
muutamien sairastapausten 
vuoksi. Kun toisaalta on las-
kettu, että esimerkiksi autol-

la matkustaminen ja monien 
yleisten lääkkeiden sivuvai-
kutukset ovat suurempi riski 
kuin tuon rokotteen ottami-
nen, Cajan-Suokas harmitte-
lee.

Kela korvaa  
koronarokotusmatkat 
Kela korvaa koronarokotus-
matkat nyt samalla tavalla 
kuin muut terveyspalvelui-
hin tehdyt matkat. Yhden-
suuntaisen matkan omavas-
tuu on enintään 25 euroa. 
Ensimmäisen rokotteen on 
Oulunkaarella saanut tällä 
hetkellä noin 8900 henkilöä, 
ja toisenkin rokotteen saa-

neita on noin 780 henkilöä. 
Vs. perhekeskuskoor-

dinaattori Kirsi Kähkö-
nen jatkaa rokotuksiin liit-
tyvän lisähenkilökunnan 
rekrytointia kesän roko-
tuksia varten. Työntekijöitä 
tarvitaan tuolloin sekä pu-
helinpalveluun, ajanvara-
ustyöhön että itse rokotus-
tapahtumiin. 

Kuntakohtainen rokotus-
numero Pudasjärvellä on 08 
5875 5012, palvelee ma-pe 
kello 8-9. Rokotuspaikkana 
on Pudasjärven terveysase-
ma/neuvola Juhontie 8. 

Oulunkaari tiedotus 

Koronarokotustilanteesta ajankohtaista Oulunkaarelta



12 nro 17PUDASJÄRVI -lehti 29.4.2021

●	Stiga	ST	450	-moottori
●	432	cm3	/	7,5	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Leikkuuleveys		98cm
●	sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	/	
multiclip

●	Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	Pyörät	edessä	15”	takana	18”

AT3 98 HA   

1690€

●	Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	586	cm3	/	10,8	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Leikkuuleveys		108cm	
●	sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	/	
multiclip

●	Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	Pyörät	edessä	15”	takana	18”

AT3 108 HWA  

1990€

PARK 340 

●	4WD
●	Stiga	ST	550	Twin-moottori
●	586	cm3	/	11,9	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Hydraulinen	ohjaustehostin
●	Aito	runko-ohjaus
●	Sähköinen	leikkuukorkeudensäätö
●	Leikkuuleveys		100cm
●	Leikkuumenetelmä	multiclip	/	taaksepu-
hallus	

●	Vapaasti	pyörivät	terät
●	Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	
nostaa	ja	puhdistaa

PWX + 100cm combi 3 EL QF 
LEiKKuuLAiTE 

5590€

Täysin 
uudistunut 
ulkoasu!

●	Husqvarna	HS 413AE		-moottori
●		413 cm³/	8,4	kW
●	Painevoideltu	moottori
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Takarunko	-	ohjaus
●	Leikkuuleveys	94cm
●	Automaattinen	leikkuuterien	kytkentä	
●	Leikkuumenetelmä	multiclip	/	taaksepu-
hallus

R 214 c + combi 94 
LEiKKuuLAiTE    

3299€
UUTUUS!

ToRNADo 

●	Stiga	ST	350	moottori
●	352	cm3	/	6,5	kW
●	Vaihteet	5	+	1
●	Leikkuuleveys	98cm
●	Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	/	
multiclip

●	Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	Pyörät	edessä	15”	takana	18”
●	Mukana	vakiona		akkulaturi	ja	mul-
ticlip-laite

2098

1650€

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

HYÖDYNNÄ ENNAKKOEDUT
Ennakkoedut voimassa 22.5.2021 saakka, tuotteita rajoitettu määrä.

AJOLEIKKURIN 

OSTAJALLE  

ENSIMMÄINEN 
HUOLTO 

KAUPAN PÄÄLLE! 

(Edun arvo jopa 300€)

AJOLEIKKURIT 
TOIMITETAAN 

KASATTUNA JA
 KOEKÄYTETTYNÄ
VELOITUKSETTA 

PUDASJÄRVEN ALUEELLE!
KÄYTTÖOPASTUS 

TOIMITUKSEN 
YHTEYDESSÄ! 

TOIMITUSAIKA ASIAKKAAN 
TOIVEIDEN MUKAAN.

Korjaamme ja huollamme moottori- ja raivaussahat, 
puutarhakoneet, mönkijät, polkupyörät jne. 

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

PARK 220 + 95 

●	Briggs	&	Stratton	PowerBuild	3130	
AVS-moottori

●	344	cm3	/	7,4	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Runko	–	ohjaus
●	Sähköinen	leikkuukorkeuden	säätö
●	Leikkuuleveys		95cm
●	Leikkuumenetelmä	multiclip	/	taaksepu-
hallus

combi EL QF LEiKKuuLAiTE  

2990€

PARK 120 + 85 

●	Stiga	ST	400-moottori
●	414	cm3	/	7,1	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Runko	–	ohjaus
●	Leikkuuleveys		85cm
●	Leikkuumenetelmä	multiclip	/	taaksepu-
hallus

combi LEiKKuuLAiTE 

2690€

ESTATE 3098 H
●	Briggs	&	Stratton	PowerBuild	4165	AVS	
moottori

●	500	cm3	/	9	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Leikkuuleveys		98cm
●	Leikkuumenetelmä	keräävä	/	multiclip
●	Keruusäiliön	tilavuus	240	litraa
●	Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	Pyörät	edessä	15”	takana	18”
●	Mukana	vakiona	akkulaturi,	vetokouk-
kusarja	ja	multiclip-laite

2790€

●	Husqvarna		HS	413	AE	painevoideltu	
moottori

●	452	cm3

●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Leikkuuleveys		97cm

TS 138L 

1899€

●	Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	586	cm3	/	10,4	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Leikkuuleveys		108cm
●	sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	Leikkuumenetelmä	keräävä
●	Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	Pyörät	edessä	15”	takana	18”

AT4 98 HWA  

2590€

PARK 320 

●	Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	586	cm3	/	11,9	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Hydraulinen	ohjaustehostin
●	Aito	runko-ohjaus
●	Sähköinen	leikkuukorkeudensäätö
●	Leikkuuleveys	100cm
●	Leikkuumenetelmä	multiclip	/	taaksepu-
hallus

●	Vapaasti	pyörivät	terät
●	Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	
nostaa	ja	puhdistaa

PW + 100cm combi 3 EL QF 
LEiKKuuLAiTE 

4290€

Täysin 
uudistunut 
ulkoasu!

KYSY ERITTÄIN 
MONIPUOLISISTA RAHOITUS 
MAHDOLLISUUKSISTAMME! 
Esim. 6 kk korotonta maksuaikaa! 

Tai jopa 120 kk maksuaikaa! 

KYSY MYÖS VAIHTOTARJOUSTA!

Perheet kokonaisuudessaan ovat yhteiskunnan arvokas kivijalka, 
joka takaa muun yhteiskunnassa tapahtuvan kehittymisen, jäsen-
tensä tyytyväisyyden, elämisen ja toiminnan ansiokkaan onnistu-
misen. Vanhempien työhön, opiskeluun, taloudelliseen, perheen jä-
senten keskinäiseen vuorovaikutukseen ja muihin arjen asioiden 
hoitamiseen liittyvät perusasiat vaikuttavat suoraan lasten ja nuor-
ten hyvinvointiin. Jossain perhe-elämän monimuotoisessa vaihees-
sa saattaa vanhempien ja kasvattajien voimavarat sekä selviytymis-
keinot joutua kovallekin koetukselle. Kun vanhemmilla ja koko 
perheellä on mahdollisuus saada henkistä ja konkreettista tukea ja 
turvaa muilta lähiomaisilta, ystäviltä tai lähiyhteisöltä uuvuttavatkin 
tilanteet ja paineet kevenevät. Kaikilla perheillä ei tätä lähitukimah-
dollisuutta ei ole käytettävissä. Muut lähiomaiset ja ystävät asuvat 
kaukana, uusia ystävyyssuhteita ei ole ehtinyt muodostua tai yksin-
huoltajuus käy aika ajoin liian raskaaksi hoitaa vanhemmuutta ja 
lapsia tukevalla tavalla. Vanhemman tai muun perheenjäsenen va-
kava sairaus tai vammaisuus, päihdeongelma, mielenterveyssairaus, 
arvaamaton käyttäytyminen, velkaantuminen tai työttömyys ovat 
perheelle joskus ylittämätön tai suuria häiriöitä aiheuttava tilanne. 
Tässä tilanteessa julkinen, yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki ja toi-
minnallinen apu ovat myrskyaaltojen yläpuolella pitelevä silta koh-
ti valoisampaa tulevaisuutta.

Perhepolitiikka koostuu monista julkisen vallan toimenpiteis-
tä, joiden avulla autetaan ja tuetaan perheitä selviytymään vaikeuk-
sistaan, antamaan lapsille ja nuorille turvallinen ja kehitystä kannat-
televa elämänpolun rakentamismateriaali. Perheiden tarvitsemia 
palveluita antavat erilaiset sosiaali-, koulu-, terveys- ja vapaa-ajan 
tukipalvelut, perhetyö kuten kotiapupalvelut ja perheapu. Arvok-
kaaksi ja hyväksi koettu tukiperhetyö mahdollistaa vanhemmille 
tilaisuuden aikuisvapaaseen ja lapselle itselleen normaalista per-
hearjesta poikkeavaa uutta ja mieltä ilahduttavaa tekemistä ja toi-
mintaa.  Perusarkeen saatava tuki matalalla ja helposti haettavana 
mahdollistaa avun ja tuen saannin lisäksi varhaisen auttavan puut-
tumisen perheen tarvitsemiin vaikeisiin asioihin. Tämä tarkoittaa 
tärkeää ongelmien ennaltaehkäisyä, joka näyttäytyy moninkertais-
tuneena hyvinvointina perheen, lapsen, nuoren ja tulevan aikuisen 
elämässä.

Kaiken ikäisiä perheen jäseniä sisältävien perheiden vahva ja oi-
kea ennaltaehkäisevän sekä tämän hetken tilanteen 
vaatima tukeminen ovat minulle ensiarvoisen tärkei-
tä kannatettavia ja toteutukseen tähtääviä asioita.

Sointu Veivo
Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Perheiden hyvinvointi 
säteilee kaikkialle ja kaikille

Vahvaksi-hankkeen toimin-
nan tuloksista on julkaistu 
video. Videolla on näyttei-
tä koskettavista kokemuksis-
ta ja elämää muuttavista tu-
loksista, joita on saavutettu 
osatyökykyisten Valoa koh-
ti -vertaistukiryhmässä. Vi-
deolla Ulla ja Päivi kertovat 
omin sanoin millaista tukea 
he ovat ryhmässä saaneet ja 
kuinka he ovat pystyneet tu-
kemaan muita ryhmän jäse-
niä. Päivi Taipaleen sanoin 
voidaan todeta, että ryhmäl-
lä on ollut vain hyviä vai-
kutuksia. Video on katsotta-
vissa hankkeen nettisivuilta 
www.pudasjarvi.fi/vahvak-
si vahvaksi tiedottaa. Videon 
on kuvannut ja editoinut pu-
dasjärveläinen yritys Airmoi-
lanen, Jari Moilanen. 

Vertaistukiryhmässä osal-
listujat pystyivät tukemaan 
toisiaan samankaltaisten ko-
kemusten kautta. Koko ryh-
mä on toiminut vertaistuke-
na toisilleen ja kaikki ryhmän 
jäsenet ovat avoimesti ker-
toneet kokemuksistaan. Toi-
minnan aikana osallistujat 
ovat tehneet pitkän harp-
pauksen eteenpäin omilla 
elämän poluillaan. He ovat 
jaksaneet paremmin omas-

sa työssään, saaneet uusia 
mahdollisuuksia työelämäs-
sä sekä vahvistuneet jaksa-
maan omassa elämässään 
eteenpäin. Ryhmän keskinäi-
nen luottamus on antanut 
mahdollisuuden tulla kuul-
luksi omien asioiden kanssa 
sekä kuulla myös muiden ko-
kemuksia. Ryhmäläiset ovat 
konkreettisesti kulkeneet yh-
dessä kohti valoa Vertais-
tukiryhmän yhtenä toimin-
tamenetelmänä on käytetty 
voimauttavaa valokuvaus-
ta. Toiminnan on toteuttanut 
Pudasjärven kaupungin työl-
lisyyspalveluiden Vahvaksi - 
osatyökykyisten työllistämi-
nen -hanke.

-Osallistujat ovat kokeneet 
voimauttavan valokuvauk-
sen todella merkityksellise-
nä omalle voimaantumiselle. 
He ovat päässeet valokuvi-
en kautta syvälle sisimpään-
sä ja itseensä. He ovat saaneet 
kykyä ja rohkeutta kohda-
ta omia vaikeita asioita, mut-
ta myös huomata oman elä-
mänsä hyvät asiat. He ovat 
saaneet mahdollisuuden kä-
sitellä asioita uudella taval-
la, uskallusta katsoa itseänsä 
toisin ja nähdä itsessä hyvä ja 
arvokas, avaa ryhmän vetäjä 

Tarja Hemmilä.
-Kun alettiin kuvata minä 

ensin ajattelin, että tuleeko 
näistä mitään. Sitten kun ku-
vat olivat valmiit, ymmärsin, 
miksi ne otettiin ja mikä sano-
ma niissä oli. Kun kuvat lai-
tettiin albumiin ja alkoi teks-
tiä kirjoittamaan tekstiä, sitä 
ymmärsi miten ihana tarina 
niistä tuli. Minulla oli vielä 
parantuminen kesken ja kä-
vin syvällä oman itseni kans-
sa. Kuvatkin kertovat sii-
tä. Olen ajatellut, että oli sen 
aika, että ne asiat pitikin käy-
dä läpi. Siksi nyt, kun ne on 
saanut tavallaan näiden ku-
vien kautta pois, sen kaikkein 
pahimman olon, niin nyt on 
paljon helpompi olla, kertoo 
Ulla Salmela kokemaansa.

-Ryhmän onnistumisen 
ja vahvistumisen kokemuk-
sen perusteella voin suositel-
la tämän tyyppistä toimintaa 
oman jaksamisen vahvista-
miseksi. Hankkeen puitteis-
sa voimme tarjota jatkossakin 
Pudasjärvellä vertaistuki-
ryhmää työikäisille, joilla on 
haasteita työllistymisessä 
tai työssäjaksamisessa. Uusi 
ryhmä perustetaan, kun saa-
daan osallistujia tarpeeksi 
mukaan, kannustaa Aili Jus-
sila Vahvaksi-hankkeesta.

Vahvaksi-hanke on tu-
kemassa osatyökykyisten ja 

Koskettavia tarinoita kokemuksista 
vertaistukiryhmän tuesta.

Vahvistumisen tarinoita Valoa kohti 
-verTAistukiryhmän videolla

Videot on kuvannut Jari 
moilanen/Airmoilanen.

pitkään työttömänä olleiden 
polkua takaisin työelämään 
ja rakentamassa verkosto-
yhteistyön avulla pudas-
järveläistä osatyökykyisten 
työllistämisen mallia. Toi-
minnasta löytyy tietoa hank-
keen www-sivuilta. Yhteyttä 
voi ottaa www-sivujen kaut-
ta tai soittamalla. Toiminta 
jatkuu 31.3.2022 saakka ja 80 
prosenttia rahoituksesta tulee 
Euroopan sosiaalirahastosta.

Aili Jussila 


