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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Paikallinen ja palveleva
Pohjois-Pohjanmaan alueella

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

Tomi Illikainen

040 148 0553 
Lonikantie 4, Pudasjärvi

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 
• hiihtosukset, metsäsukset, 
 laskettelusukset, lumilaudat 
• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti

Suksien voitelupalvelu
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa su 5.3. kello 10. 
Valkonen, Johansson, Piirainen. 

Eläkeläisten musiikkipiiri ke 1.3 kello 13 seurakuntako-
dissa.

Raamattupiiri seuraavan kerran ke 8.3. kello 18.00 seura-
kuntakodilla.

Yhteisvastuukeräys 2023. Pe 3.3. lipaskeräys keskustan 
kauppojen ja liikenneasemien ovilla. Ilmoittaudu lipaske-
rääjäksi tunnin vuoroon (0400 866 480/Marko).

Ystävänkammari to 2.3. kello 12.00 seurakuntakodilla.

Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanan-
taina 6.3. kello 18.00.

Lähetyksen tupakahvila ke 1.3. kello 9.30–12.00 seura-
kuntakodilla. HUOM. Talvilomaviikolla ke 8.3. EI OLE 
tupakahvilaa.
Perhekerho ke 1.3. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.

Lapsiparkki pe 3.3. klo 9.30–12 seurakuntakodilla.

Varhaiskasvatus lomailee viikolla 10.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.   

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   

Rauhanyhdistykset: Pyhäkouluseurat ry:llä su 5.3. kello 
13, lauluseurat Marketta Sarajärvellä su 5.3. kello 19.

Haudatut: Fanni Aliina Vähäkuopus 88 v, Ossi Kalervo La-
pinlampi 85 v, Juha Markku Kyngäs 63 v.

Näin unta, jossa toisiinsa liitty-
mättömät asiat olivat yhdisty-
neet yhdeksi hämmentäväksi 
kokonaisuudeksi. Unessa huo-
masin lopulta olevani eksyksis-
sä suuressa rakennuksessa. En 
enää löytänyt uloskäyntiä ra-
kennuksesta, joka tuntui kas-
vavan ja muuttuvan jokaisen 
kuljetun käytävän, portaikon 
ja kulman myötä. Kaikenlai-
sia tyylisuuntia oli. Oli yhdek-
sänkymmentä luvun pastellisia 
käytäviä ja juhlavia arvokkaan 
näköisiä portaikkoja. Milloin 
yritin katsella reittiä ylätasan-
teelta, milloin pysähtymällä 
ja tarkastelemalla ympäristöä.  
Unessa en kysynyt keneltä-
kään neuvoa. Vastaantulijat 
kyllä hymyilivät ja vaikuttivat 
ystävällisiltä. Olisivat varmasti 
auttaneet, mutta eihän unessa 
kuulu kysyä apua. 

Usein unessa tuskailee jon-
kin haasteen kanssa, kunnes ta-
juaa, että tämähän on vain unta 

ja antaa sitten asian vain olla. 
Oikeassa elämässä en olisi jak-
sanut kulkea käytäviä ja por-
taikoita yhtä kauan vaan olisin 
varmasti jo pyytänyt vastaantu-
lijalta apua ja neuvoja ulos pää-
syyn. Vaikka olenkin luonteel-
tani sellainen, joka mielellään 
haluaisi selvitä asioista itsenäi-
sesti, kysyn kyllä neuvoa, kun 
tunnen sitä tarvitsevani. 

Kun sinulla tulee vaikea ti-
lanne elämässä, mitä teet? Ke-
nen puoleen käännyt apua 
pyytäen? 

Omissa pulmissani käännyn 
yleensä perheenjäsenten ja ys-
tävien puoleen. Riippuen mil-
laista apua tai neuvoa tarvitsen, 
siihen sopiva henkilö neuvo-
maan ja auttamaan löytyy kyl-
lä yleensä lähipiiristä. Mieltä 
painavia ja olon levottomaksi 
tekeviä asioita olenkin sitten 
huonompi jakamaan toisten 
kanssa. Niiden kanssa kään-
nyn kaikkein useimmin Juma-

lan puoleen. 
Usko on minulle sitä, että 

myönnän etten pärjää yksin 
vaan tarvitsen rinnalle kulke-
maan myös Jumalan. Levollis-
ta tunnetta. Heittäytymistä it-
seä vahvempien käsivarsien 
kannateltavaksi. Luottamusta 
siihen, että Jumalalta saan roh-
kaisua, vahvistusta, tyyneyttä 
ja tukea. Kun mieli on levoton 
ja on tunne, että kaipaan roh-
kaisua, kerron asiani Jumalalle. 
Enkä vain omia asioitani vaan 
myös läheisteni. Toisinaan ihan 
vieraidenkin. Joskus sanojen 
kanssa useimmiten vain huo-
kauksella. 

Kaiken alkuna Jumala on 
myös kaiken avun antaja. Toisi-
naan hän käyttää siihen ihmis-
ten käsiä. Sinä olet lähimmäi-
nen ja sinulla on lähimmäisiä. 
Sinä saat apua ja sinä saat tulla 
autetuksi. Useimmiten vastaus 
rukouksiimme tulee toisen ih-
misen muodossa. Ja joskus 

emme aina edes ymmärrä, 
että toisia auttaessamme, ehkä 
olemmekin juuri se vastaus, 
jota tuo lähimmäisemme on 
Jumalalta rukoillut. 
”Sinä suuri sekä salattu Herra, 
emme tunne vielä kasvojasi.
Olet johdattanut rakkaudella, 
tuonut sydämiimme valoasi.
Silti paljoakaan ymmärrä 
emme, vielä etsimme ja epäi-
lemme.
Siksi hiljainen on rukouksem-
me: Tule tueksi ja turvaksemme.
Meitä kuljeta tahtosi tiellä, 
vaikka outo on joskus se tie.
Loista armosi valoa siellä, min-
ne täältä se ikinä vie.
Kulje kanssamme aamusta il-
taan, anna yöuni levollinen.
Hehku lämpöä kaipaavan rin-
taan, sinne rauhasi lahjoittaen.”

(Virsi 930:2)

Tiina  
Inkeroinen

Rukous ja Usko

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  
VKK-Media Oy

Päätoimittaja, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Ilmoitusaineistot lehteen jo torstaina klo 16 mennessä, viimeistään perjantaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Mediamyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö ”Eteenpäin, yhdessä”
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö kokoon-
tui keskiviikkona 22.2. ke-
vätkokoukseen Pirtin Kur-
kisalissa. Kokouksen avasi 
järjestön uusi puheenjohta-
ja Jouni Vengasaho. Hän kiit-
ti edellisvuosien kunnallisjär-
jestön puheenjohtaja Jorma 
Kouvaa ja sihteeri Anni-Inke-
ri Törmästä tekemästään työs-
tä. Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Seppo Sammelvuo 
ja sihteerinä Henna Tolonen. 
Kokouksessa paikalla oli vä-
keä mukavasti.

Sääntömääräisten asioiden 
käsittelyn ohella käsiteltiin 
Keskustan Puhoskylän paikal-
lisyhdistyksen aloite ”Muu-
tos eläkeläisten jäsenmaksui-
hin -aloite kunnallisjärjestölle 
ja Pohjois-Pohjanmaan piiril-
le toimitettavaksi. Aloitteessa 
esitettiin ikääntyvien jäsenten 
jäsenmaksuvelvoitteen pois-
toa. Eläkeiän ylittäneiden hen-
kilöiden asema esitetään muu-
tettavaksi ”seniorijäseniksi” ja 
heille voidaan jäsenmaksun ti-
lalta lähettää vapaaehtoinen 
kannatusmaksu.

Toinen Puhoskylästä tul-
lut aloite ”Lisäys Keskustan 
viestintään” koski viestinnän 
tehostamista muualla, kuin 
verkossa ja sosiaalisessa me-
diassa. Tulevista Keskustan 
kannalta merkittävistä tapah-
tumista tulisi ilmoittaa jäsenil-
le lähetettävässä jäsenkirjees-

sä, jotta ”sähköistä viestintää 
käyttämättömät jäsenet eivät 
koe jäävänsä puolueen toi-
minnan ulkopuolelle”.

Aloitteet puhuttivat ja nii-
den todettiin sisältävän erit-
täin tärkeää asiaa. Ne siir-
rettiin kunnallisjärjestön 
käsiteltäväksi. 

Kannanotto oman 
ehdokkaan  
puolesta
Kokouksessa annettiin myös 
kannanotto ”Eteenpäin, yh-
dessä”. Me pudasjärveläiset 
olemme tänä vuonna onnek-
kaita. Olemme saaneet edus-
kuntavaaliehdokkaaksemme 
päättäväisen, yhteistyöky-
kyisen ja itsevarman nuoren 

naisen: Olga Oinas-Panuma 
uskoo rohkeasti tulevaisuu-
teen katsovaan Pohjois-Suo-
meen. Vaaliteemoikseen Olga 
nostaa alueellisen tasapai-
non, syvän vihreyden ja hy-
vinvoinnin. Panumalta pon-
nistava toimittaja, poron- ja 
lampaanhoitaja ja matkailun 
ammattilainen, arvostaa luon-
toa ja haluaa pitää koko Poh-
jois-Suomen elävänä. Hänelle 
on sydämenasia, että elämisen 
edellytykset on joka puolella 
Suomea niin maalla kuin kau-
pungissakin. Hän ajattelee, 
että ihmisen pitää voida asua 
siellä, missä koti on. Tärkeänä 
Olga pitää myös tasa-arvoi-
semman yhteiskunnan edistä-
mistä ja sitä, että jokainen saa 
apua ja tukea silloin, kun sitä 

tarvitsee. Kukaan ei saa jää-
dä oman onnensa nojaan ja 
ihmisten hyvinvointia tuke-
vat toimenpiteet mahdollista-
vat onnellisen ja tasapainoisen 
elämän niin kaupungissa, taa-
jamissa, maaseudulla tai mo-
nessa paikassa. Keskustan Pu-
dasjärven kunnallisjärjestö on 
etuoikeutettu saadessaan olla 
tukemassa Olgaa eduskunta-
vaalikampanjassaan. Hänen 
vaali-intonsa ja tarmokkuu-
tensa ovat erittäin tarttuvia. 
Siksi annamme kaiken tukem-
me, seisomme kaikki ylpeänä 
ehdokkaamme takana ja me-
nemme eteenpäin, yhdessä. 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

Keskustan kunnallisjärjestön kevätkokouksessa Pirtin Kurkisalissa oli mukavasti väkeä.

Rakkaamme

Ossi Kalervo
LAPINLAMPI
s. 16.9.1937 Pudasjärvi
k. 4.2.2023 OYS

 Jätit meille muiston valoisan,
niin kauniin rakkaan ja syvän.

Rakkaudella kaivaten ja ikävöiden

Liisa ja Kari perheineen
Jari ja Tiina
Tiina ja Matti perheineen
Kari
Markun lapset perheineen
Sisar perheineen 
sekä muut sukulaiset ja ystävät

 Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana
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Oma talous haltuun 
–ilta nuorille talousasioiden hoitamisessa
Kaikille avoin Oma talous 
haltuun -ilta järjestettiin maa-
nantaina 13.2. Hyvän olon 
keskuksessa. Tapahtuma 
striimattiin livenä kaupun-
gin Youtube- sivustolle. Illan 
aiheista esitelmöi Anu Kon-
tio Talous ja velkaneuvon-
nasta sekä Anu Valli, Johan-
na Papinaho ja Lauri Lantto 
Ennakoivasta talousneuvon-
nasta ja Ulosottolaitoksesta. 

Paikalla oli myös Pudas-
järven etsivä nuorisotyöstä 
Juha Mertala ja Miika Rais-
kio kertomassa esimerkkejä, 
missä kaikessa etsivä nuori-
sotyö voi auttaa 15-29-vuo-
tiaita nuoria. Etsivä nuo-
risotyöntekijän kanssa voi 
miettiä esimerkiksi raha-asi-
oita, toimeentulotukea, tu-
kien ja etuuksien hakemista, 
työttömäksi ilmoittautumis-
ta, asioimista eri palvelujen 

kanssa, terveyttä, sosiaalis-
ta elämää, vapaa-aikaa, jak-
samista, opiskelupaikkoja tai 
työpaikkoja ja niihin hake-
mista.

Tapahtuma sai alkunsa, 
kun Johanna kertoi Juhalle 
ja Miikalle ennakoivasta ta-
lousneuvonnan työstä. Yh-
dessä siinä pohdittiin, että 
kyllähän tätä tietoa olisi hyvä 
jakaa Pudasjärveläisillekin. 
Maailmalla vallitseva tilan-
ne on ollut viime aikoina 
erittäin ailahtelevainen ja ta-
voitteena on ollut vahvistaa 
kansalaisten talousosaamista 
sekä vähentää heidän ylivel-
kaantumistansa.

Rahankäytön  
kömmähdyksiä
Rahan käytön kömmähdyk-
sistä esimerkkinä mainittiin; 

Laitamme pään pensaaseen, 
olemme kärsimättömiä. 
Joku tarjoaa sinulle mahdol-
lisuuden ottaa heti 100 eu-
roa ja puolen vuoden päästä 
120 euroa. Kumman valit-
set? Käytämme kuvitteelli-
sia tilejä. Onko sinulla useita 
tilejä käytössä? Toisella tilil-
lä voi olla katetta, mutta toi-
nen tili menee luoton puo-
lella, jolloin voikin olla niin, 
että sinulla on enemmän lai-
narahaa, kuin omaa rahaa. 
Olemme suhteellisia. Myy-
jä kertoo, että saat kellon 10 
euroa halvemmalla 500 met-
rin päässä sijaitsevasta kau-
pasta, todennäköisesti me-
net hakemaan. Päteekö sama 
kalliimpaan tuotteeseen esi-
merkiksi jääkaappiin? Hinta 
vaikuttaa laatuarvioon. Hal-
valla ei saa hyvää, vai saako 
sittenkin?

Velan kulku,  
maksuhäiriöt ja 
ulosotto
Maksukehotus antaa velal-
liselle mahdollisuuden hoi-
taa velka ennen pakkotäy-
täntöönpanoa. Velallisella 
on kaksi viikkoa aikaa mak-
saa velka. Jos koko velkaa 
ei pysty maksamaan kerral-
la, kannattaa olla yhteydes-
sä omaan ulosottomieheen 
jo ennen eräpäivää. Harkin-
nanvaraista maksuaikaa voi-
daan myöntää enintään kol-
me kuukautta. Eräpäivän 
jälkeen ulosottomies aloittaa 
selvitystyön, mikä voi johtaa 
esimerkiksi palkan tai omai-
suuden ulosmittaukseen.

Ensimmäisenä ulosmit-
tausjärjestyksessä on varalli-
suus, jota ei tarvitse muuttaa 
rahaksi eli esimerkiksi pank-

kitilillä olevat varat tai kä-
teinen raha. Näistä jätetään 
velalliselle aina osa, kun 
taas rahasaatava eli vaik-
ka veronpalautus tai osin-
kotulo voidaan ulosmita-
ta kokonaan. Ensimmäisenä 
ulosmitataan myös toistu-
vaistulo eli esimerkiksi palk-
ka, eläke tai elinkeinotulo eli 
varallisuutta, johon suppea 
ulosotto rajoittuu. Jos tuloja 
tai varallisuutta ei ole ollen-
kaan tai riittävästi, siirrytään 
muun irtaimen omaisuuden 
ulosmittaukseen, esimerkik-
si ajoneuvoihin, moottori-
pyöriin, asunto-osakkeisiin, 
jos se ei ole velallisen vaki-
tuinen koti, vaan on esimer-
kiksi vuokrauskäytössä

Kolmantena ulosmita-
taan kiinteä omaisuus eli 
käytännössä kiinteistöt, esi-
merkiksi kesämökkikiinteis-

tö. Viimeisenä vakituinen 
asunto eli sekään ei ole ulos-
mittaukselta turvassa, jos 
muuta omaisuutta velkojen 
maksuun ei ole riittävästi. 
Välttämättömät tuotantovä-
lineet voivat olla esimerkiksi 
koneita tai laitteita. Ulosmit-
tausjärjestys ei ole ehdoton, 
vaan asianosaiset voivat so-
pia muusta järjestyksestä. 
Yleinen myytti on, että ve-
lat eivät vanhene koskaan. 
Todellisuudessa lopullinen 
vanhentumisaika määräy-
tyy joko eräpäivän tai tuo-
mion mukaan. Ulosottolai-
toksen verkkosivuilta löytyy 
paljon ajankohtaista tietoa, 
sekä Oulussa toimii kaikil-
le suunnattu maksuton Ta-
lousneuvola, johon ei tarvit-
se varata aikaa ja palvelu on 
anonyymia.

Juha Mertala

Lauri Lantto. Anu Kontio. Johanna Papinaho ja Anu Valli.

Ilman Plussa-korttia  
4,39-5,99/6-pack (1,76-2,57/l) sis. pantit 0,90

Pepsi Max, Mountain Dew No Sugar,  
Hartwall Jaffa sokeriton,  
Hartwall Vichy tai Novelle Fresh

VIRVOITUSJUOMAT ja  
KIVENNÄISVEDET
0,33 l (1,23/l) sis. pantit 2,70 
Hartwall Jaffa mansikka-sitruuna 
sokeriton Vain K-Kaupoista

499

Aino

KERMAJÄÄTELÖT
850-900 ml (5,54-5,87/l) 
Ei laktoosittomat, kaura-
jäätelöt eikä kesyttömä

Ilman Plussa-korttia  
5,59 kpl (6,21-6,58/l)

Ilman Plussa-korttia  
3,85 pkt (19,25-25,67/kg)

Ilman Plussa-korttia  
9,75 rs (16,25/kg)

Saarioinen

KULTA- tai PIPPURISARJAN  
KOKOLIHALEIKKELEET
150-200 g (14,95-19,93/kg)

299
PKT

Naapurin Maalaiskana

KANAN  
RINTAFILEET
600 g (13,32/kg)

799
RS KPL

10.-
Ilman Plussa-korttia 
9,55 ps (13,64/kg) 859
Snellman

KUNNON NAUDAN 
JAUHELIHA 10 %
700 g (12,27/kg)

PS

-30-52 %
Plussa-etu

-10 %
Plussa-etu

-22 %
Plussa-etu

-18 %
Plussa-etu

-10 %
Plussa-etu

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 1.3. 
Broilerikeitto (L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Karjalanpaisti (G, L)
Poro-salamikiusaus (L)

Torstai 2.3. 
Lihakeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L) 
Talon pulled pork (L, G)
Silakkapihviä (L)

Maanantai 6.3.
Kylmäsavulohikeitto (L)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Porsaan kyljyksiä (G, L)
Jauhelihaperunavuoka (G, L)

Päivittäin
Broilerin koipireisiä L, G  
Grillikylkeä L, G 
Palvikylkeä L, G  
Päivän lämpimät  
kasvikset L, G  
Päivän salaatti 

Tiistai 7.3.
Lihakeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Uunimakkara (G, L)
Pasta carbonara

Lauantai 4.3. 
Lohikeitto (L, G)

Perjantai 3.3. 
Jauhelihakeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Stroganoff (G, L)
Täytetty Broilerileike (L, G)

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Tavallista parempi ruokakauppa
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

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

ERÄ

1095
KG

TUORE KOKONAINEN LOHI
Kasvatettu, Norja 
Irto tai pakattu  
kaupan valikoiman mukaan 
Rajoitus 2 kalaa/talous

Ilman Plussa-korttia 
2,65 pkt (6,63-8,28/kg)

-24 %
Plussa-etu199

PKT

Atria

HIILLOS  
GRILLIMAKKARAT tai 
MAKKARAPIHVI
320-400 g (4,98-6,22/kg)

Yksittäin 2,19 rs (8,76/kg)

3.-
MINILUUMU- 
TOMAATTI
250 g (6,00/kg)  
Espanja/Marokko

2 RS

995
KG

Voimassa TO-LA 2.-4.3.

PALVELUSTA

SUOMI

ERÄTUORE  
SUOMALAINEN 
PERATTU MUIKKU
Saimaa, Suomi, säävaraus

Taffel

MEGAPUSSIT
200-325 g  
(6,92-11,25/kg)

Ilman Plussa-korttia 2,55-2,79 ps (7,85-13,95/kg)

2
PS450

-11-19 %
Plussa-etu

HINNAT VOIMASSA TO-SU 2.-5.3.2023. ELLEI TOISIN MAINITA. Tuotteita rajoitettu määrä.

Herkullista

HIIHTOLOMAA!
3x
6-PACK
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Uudet luottamushenkilöt ja 
rippikoulujen isoset siunattiin tehtäviin
Pudasjärven seurakunnassa 
toteutettiin sunnuntain 12.2. 
messun yhteydessä uusien 
kirkkovaltuutettujen ja vas-
tuuryhmien jäsenien sekä 
isosten tehtävään siunaami-
nen. Siihen osallistui 22 luot-
tamushenkilöä ja kahdeksan 
isosta. Siunaamisen toimit-
tivat kirkkoherra Timo Lii-
kanen, seurakuntapastori 
Mikael Johansson sekä nuo-
risontyönohjaajat Tiina Inke-
roinen ja Sirpa Kukkohovi. 
Rippikoulun isoset lauloi-
vat sekä toimivat messussa 
avustajina. Siunaamisen jäl-

keen oli täytekakkukahvit ja 
isosille todistusten jako. 

-Se, että seurakuntaelä-
mässä eri tehtäviin kutsut-
tuja ja nimettyjä siunataan, 
on kaunis ja arvokas perin-
ne. Siunauksen pyytäminen 
ja toivottaminen muistuttaa 
siitä, että emme ole tehtävis-
sämme omassa varassamme, 
vaan pohjimmiltaan on ky-
symys siitä, että saamme olla 
Jumalan käsivarsien kannet-
tavana. Hän tahtoo antaa 
voiman, turvan ja rohkai-
sun tehtäviin kirkossa ja seu-
rakunnassa. Siunaus mer-

kitsee hyvän, tai oikeastaan 
parhaan mahdollisen toivot-
tamista. Seurakunnan tehtä-
vään siunaamisessa siunaus-
sanoina käytetään erityisesti 
uuden testamentin kirjeissä 
esiintyvää apostolista siuna-
usta. Se kuuluu näin: ”Her-
ramme Jeesuksen Kristuk-
sen armo, Jumalan rakkaus 
ja Pyhän Hengen osallisuus 
olkoon sinun kanssasi”. Sa-
malla siunauksella aikanaan 
meitä on siunattu jo pyhän 
kasteen yhteydessä, totesi 
saarnassaan kirkkoherra Lii-
kanen. HT

Rippikoulun ensi kesän ja seuraavan kesän isosilla oli viikonvaihteessa tehtävään perehdyttä-
miseen viikonloppuleiri Hilturannassa. Siihen kuului myös messussa avustaminen.

Siunaamisen toimittivat Mikael Johansson, Timo Liikanen, Sirpa Kukkohovi ja Tiina Inkeroinen. 

Seurakuntaelämässä eri tehtäviin kutsuttujen ja nimettyjen siunaaminen on kaunis ja arvo-
kas perinne.

Osaava työvoima yrityksissä Aamuriihen aiheena

Yrittäjien Aamuriihi -tilai-
suudessa keskiviikkona 15.2. 
OSAOlla kaupungintalossa 
oli esillä osaavan työvoiman 
saaminen yrityksiin, työnan-
tajamielikuva ja työnantaji-
en, opiskelijoiden ja opetta-
jien odotuksia yhteistyölle 
yrityksien kanssa. Tilaisuu-
den järjestivät yhteistyös-
sä Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät ja OSAOn Pudasjärven 
yksikkö. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen toi esille avaussa-
noissaan yhteiskunnan hy-
vinvoinnin kertyvän yrit-
täjien kautta. Kaupungin 
puolelta on määrätietoisesti 
kehitetty yrityksien toimin-
taedellytyksiä ja yrityksi-
en maksamat verotulot ovat 
kasvaneetkin useana vuon-
na peräkkäin.

-Yrityksien kehittymi-
seen tähtäävät toimenpiteet 
Syötteen yleiskaavan päivi-
tys, Nivankankaan omako-
titaloalueen kaavoituksen 
edistyminen ja kaupunki on 
rekrytoimassa maankäyttö-
päällikköä, kertoi Timonen 
esimerkkejä kaupungin toi-
mista. 

Matkailuyrittäjä Mari 
Kälkäjän mukaan yrityksi-
en verkostoituminen kes-
kenään avaa uusia mah-
dollisuuksia menestykseen. 
Palveluja pitää kehittää mo-
nipuolisiksi erityisesti kan-
sainvälisiä matkailijoita aja-
tellen. Työntekijöiltä hän 
toivoi monisaamista ja hy-
väntuulisuutta asiakaspal-
velussa. Jos omasta yrityk-
sestä ei löydy asiakkaan 
kysymää palvelua, täytyy 

ohjata toiseen yritykseen, 
josta toivottu palvelu löytyy. 

Työntekijöistä 
jopa kilpailua
Osaavan työvoiman saata-
vuus paneelissa todettiin, 
että Pudasjärvellä oli kun-
nalla ja yrityksissä 45 avoin-
ta työpaikkaa eli työtä löy-
tyy. Uutena piirteenä on 
myös se, että työnantajat 
joutuvat kilpailemaan työn-
tekijöistä. Niinpä joudutaan 
miettimään, miten erottau-
dutaan joukosta mikä hou-
kuttaisi tulemaan töihin juu-
ri meille. Erityisesti nuoret 
työntekijät ovat kiinnostu-
neita palkan lisäksi, miten 
yritystä kehitetään, minkä-
laiset arvot ovat toiminnassa 
ja henkilökuntaetuuksista. 

Osaavan työvoiman saatavuutta ja työnantajamielikuvaa pohdittiin Pirjo Haikolan vetämässä 
paneelissa, jossa osallistujina olivat Rauno Salmela Bioklapi Oy, Auvo Turpeinen Pudasjärven 
Kehitys Oy, Heli Huhtamäki Pudasjärven kaupunki ja Hanne Romakkaniemi OSAO liiketalous-
alan opiskelija. Edessä istumassa aamuriihen juontaja Minna Paakkola Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjistä. 

Aamuriiheen osallistui yrittäjiä sekä OSAOn opettajia ja oppilaita. Osallistuminen oli mah-
dollista seurata myös etänä kaupungin webmasteri Juha Nymanin välittämänä. 

Työnantajan, opiskelijoiden ja opettajien odotuksia yhteis-
työlle pohtivat paneelissa Pirkka Ylikoski Koskitraktori Oy, 
Keijo Ruonala lehtori OSAO ja Valtteri Parkkila sähkö- ja au-
tomaatioalan opiskelija OSAO.

Myös eduiksi mainittiin di-
gitaalisuuden edistäminen, 
sähköisessä mediassa esil-
lä oleminen ja miten työnte-
kijöitä kuunnellaan. Molem-
min puolinen luottamuksen 
saavuttaminen on tärkeää. 

Opiskelijoiden ja opetta-
jien odotuksissa työpaikoil-
le tuli esille mm. työssäop-
piminen, jossa työnantajan 
asennepuoli ja tekninen 
osaaminen on oltava kun-
nossa. Pitkäjännitteisyyttä 
tarvitaan. Opiskelijoilla on 
avuksi, jos esimerkiksi maa-
tiloilla on jo harrastanut ko-
neita. Ammattikoulu antaa 
perusvalmiudet ja usein lop-
puosa opiskelusta tapahtuu 
työpaikoilla. Opiskelijoista 
työllistyy 90 prosenttia har-
joittelupaikkaan. 

Yhteenvetona OSAOn 
Pudasjärven yksikön johta-
ja Keijo Kaukko toivoi, että 
yritykset esittäisivät toivei-
ta, joiden mukaan voidaan 
hyvinkin pitkälle järjestää 
koulutusta. Kaukko suositti 

myös opiskelijalle sopivas-
ti vastuun antamista työpai-
kalla, yhteistyön sujuvuutta 
ja hyvää luottamusta puolin 
ja toisin. 

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

8-19
9-16

RAUTAOSASTOLTAURHEILUOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 2.-3.3. LAUANTAINA 4.3. MA-TI 6.-7.3. KESKIVIIKKONA 8.3.

KESKIVIIKKO-TIISTAINA 1.-7.3.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

35,-35,-

Airam LukaAiram Luka
OTSALAMPPUOTSALAMPPU
ladattava. Valonlähde LED 2 x 20 ladattava. Valonlähde LED 2 x 20 
W, 1200 lm. Ladattava paristo 1 W, 1200 lm. Ladattava paristo 1 
x 18650 2600 mAh 3,7 V sisältyy x 18650 2600 mAh 3,7 V sisältyy 
pakkaukseen. USB A/USB Micro pakkaukseen. USB A/USB Micro 
latausjohto sisältyy pakkaukseen. latausjohto sisältyy pakkaukseen. 
Materiaali alumiini + ABS. Materiaali alumiini + ABS. 
Koko 86 x 35 x 25 mm. Koko 86 x 35 x 25 mm. 
Paino 75 g ilman akkua.Paino 75 g ilman akkua.

Sievi Arktis Sievi Arktis 
TR  TR  
TALVI-TALVI-
SAAPPAAT SAAPPAAT 

Mustang  Mustang  
KAMINA-KAMINA-
PUHALLINPUHALLIN
4-lapainen4-lapainen

65,-65,-
Motul Motul 
2T 2T 
SNOW SNOW 
POWERPOWER
4L öljy 24L öljy 2

26265050

1591590000

Tarmo  Tarmo  
LUMENPUDOITIN LUMENPUDOITIN 
LIUKUMATOLLALIUKUMATOLLA
Tarmo Lumenpudotin Tarmo Lumenpudotin 
liukumatolla on kätevä liukumatolla on kätevä 
lumityökalu lumenpu-lumityökalu lumenpu-
dotukseen katoilta ja dotukseen katoilta ja 
katoksien päältä. Varsi katoksien päältä. Varsi 
koostuu kolmesta alumii-koostuu kolmesta alumii-
niputkesta ja on pituudel-niputkesta ja on pituudel-
taan 5,14m.taan 5,14m.

59599595

Fiskars snow shovel   Fiskars snow shovel   
LUMILAPIOLUMILAPIO

31315050

Snow Fox Snow Fox 
LÄMPÖ-LÄMPÖ-
HAALARITHAALARIT

99999090

Erä! Erä! 
Sievi Arktis   Sievi Arktis   
TALVI-TALVI-
SAAPPAAT SAAPPAAT 

1291299090

PILKKIJÄT HUOM! 
MADOT JA TOUKAT

14149595

339999

224949

449999

550000
pkt

229999
kgkg13139595

pkt

229999

kgkg

kpl

pkt

119999
pss

pktpkt

116969
pkt

225050

889595
kgkg

779595
kg

669595
kg

445050
kg

119999
pkt

kg559595
pktpkt

224949
pkt

kgkg 13139595
kg

2 kg/2 kg/
taloustalous

2 pkt

229999
pktpkt

2 pkt/talous
11119595 999595

kg 449999
pktkg339999

pktpkt

99999090 99999090 59599090

69699595 79799595 12129090

16169090 79799090 39399090

54549090 59599090 52529090

39399090

69699090

2 kalaa/talous

ValioValio
VIOLAVIOLA
TUORETUORE
JUUSTO JUUSTO 
200 g200 g

2 pkt/talous

2 pkt

54549090

30,-30,-2
 kpl

222525

779595

59599595

999595

10 kpl

pyyntivaraus

2 kpl

2 pkt/talous

OululainenOululainen
PULLAVA-PULLAVA-
PITKOPITKO
viipaloitu viipaloitu 
450 g450 g

PorsaanPorsaan
KYLJYKSETKYLJYKSET

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

NaudanNaudan
PALAPAISTIPALAPAISTI

Naisten Askel Naisten Askel 
TALVI-TALVI-
NILKKURITNILKKURIT
Koot: 37-41Koot: 37-41

Myllyn ParasMyllyn Paras
MANNA-MANNA-
SUURIMOSUURIMO
1 kg1 kg

Atria KunnonAtria Kunnon
HERKKU-HERKKU-
LENKKILENKKI
450 g450 g

TucTuc
SUOLA-SUOLA-
KEKSIKEKSI
3x100 g3x100 g

Atria NaudanAtria Naudan
takuumureatakuumurea
SISÄ-SISÄ-
PAISTIPAISTI
n. 1 kg/kpln. 1 kg/kpl

Atria Atria LIHAPERUNA-LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO SOSELAATIKKO   
350 g350 g

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Pulmu tai Pulmu tai 
SirkkuSirkku
PALASOKERIPALASOKERI
750 g750 g

ValioValio
OLTERMANNI OLTERMANNI 
JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

Atria Kunnon arkiAtria Kunnon arki
ATERIAT ATERIAT 
 MUSILLA MUSILLA
300 g300 g

Atria kananAtria kanan
SISÄFILEESISÄFILEE
480-600 g480-600 g

HyväHyvä
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa rasvaa 
max max 
10%10% 11119595

Naudan luuttomatNaudan luuttomat
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT

HKHK
SININEN LENKKISININEN LENKKI

500-580 g500-580 g

HKHK
BURGERIBURGERI
100 g100 g

KotimainenKotimainen
tuoretuore
SILAKKA-SILAKKA-
FILEEFILEE

Tuore Tuore 
NORJANNORJAN
LOHILOHI
kokonainenkokonainen
1-2 kg1-2 kg

PalvelevaPalveleva RUOKAKAUPPIASRUOKAKAUPPIAS

229999
pktpkt

AtriaAtria
KANAN FILEE-KANAN FILEE-

SUIKALEET SUIKALEET 250-300 g250-300 g

Naisten AvecNaisten Avec
TANSSI-TANSSI-
KENGÄTKENGÄT
Koot: 3,5-6,5Koot: 3,5-6,5

Miesten SproxMiesten Sprox
TALVI-TALVI-
NILKKURITNILKKURIT
Koot: 40-46Koot: 40-46

NaistenNaisten
MarineMarine
SOFT SHELLSOFT SHELL
TAKKITAKKI
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

Miesten Miesten 
MarineMarine
SOFT SHELLSOFT SHELL
TAKKITAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

True NorthTrue North
naistennaisten
LÄMPÖ-LÄMPÖ-
HOUSUTHOUSUT
Koot: XS-XLKoot: XS-XL

AikuistenAikuisten
CocainCocain
JARRUSUKATJARRUSUKAT
2 paria/pkt2 paria/pkt

Naisten Naisten 
True NorthTrue North
TAKKITAKKI
vedenpitävyys vedenpitävyys 
5000 mm5000 mm
Koot: XS-XL cmKoot: XS-XL cm

Lasten Lasten 
True NorthTrue North
TOPPA-TOPPA-
HOUSUTHOUSUT
vedenpitävyys 5000 mmvedenpitävyys 5000 mm
Koot: 128-164 cmKoot: 128-164 cm

Lasten Lasten 
KuomaKuoma
TOPPA-TOPPA-
HOUSUTHOUSUT
vedenpitävyys vedenpitävyys 
10000 mm10000 mm
Koot: 122-158 cmKoot: 122-158 cm

Lasten Lasten 
True NorthTrue North
PARKA-PARKA-
TAKKITAKKI
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

LenzLenz
URHEILU-URHEILU-
SUKKASUKKA
3 paria/pkt3 paria/pkt

PauligPaulig
JUHLA JUHLA 
MOKKAMOKKA
KAHVI KAHVI 500 g500 g

Lasten Lasten 
SUKSIPAKETITSUKSIPAKETIT

Haghus Haghus 
LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT
8x25” 8x25” 
9x30”9x30”
10x36”10x36”

AlkaenAlkaen

Atria Atria 
Kunnon arkiKunnon arki
GRILLI-GRILLI-
NAKKINAKKI
840 g840 g

AtriaAtria
KALKKUNA-KALKKUNA-
LEIKELEIKE
250 g250 g

Jasu Jasu 
KELKKA-AHKIOKELKKA-AHKIO
145x73x25cm145x73x25cm

199,-199,-

119999
kgkg

IrtoIrto
BATAATTIBATAATTI

10100000
pktpkt

KivikylänKivikylän
KUNKKUKUNKKU
PIZZATPIZZAT
280-300 g280-300 g

119999
kplkpl

FroneriFroneri
CLASSICCLASSIC

JÄTELÖPUIKOTJÄTELÖPUIKOT
90-100 ml90-100 ml

227979
rasras

TummaTumma
RYPÄLERYPÄLE

500 g500 g
siemenetönsiemenetön

3 kpl

ValioValio
VOI VOI 500 g500 g
normaali-normaali-
suolainensuolainen

Miesten SproxMiesten Sprox
TALVI-TALVI-
NILKKURITNILKKURIT
Koot: 40-46Koot: 40-46

CasaCasa
MUOTOON-MUOTOON-
OMMELTU OMMELTU 
ALUSLAKANAALUSLAKANA
Koko: 160x200 cmKoko: 160x200 cm
Huom! 2-laatuHuom! 2-laatu

AlkaenAlkaen
LIUKURITLIUKURIT

Plastex Plastex 
PULKKAPULKKA
kädensijoillakädensijoilla

Atom Atom 
MUOVIAHKIOMUOVIAHKIO
44x89 cm44x89 cm

AlkaenAlkaen

Stiga Stiga 
RATTIKELKATRATTIKELKAT
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Julkiset hankinta-asiat 
kiinnostivat Pudasjärven 

Yrittäjien hallitusta 

Tanssit jatkuvat Pintamolla 
Pintamon tanssitoimin-
ta pyörähtää käyntiin lau-
antaina 4.3 kello 20 kahden 
kuukauden tauon jälkeen. 
Esiintyjäksi saapuu vuoden 
22 tangoprinsessa Hanna 
Hirvonen Kajaanista Kier-
totähtien säestämänä. Tans-
sitoiminta jatkuu Pintamol-
la kahden viikon välein 
vuoden loppuun saakka. 

Illan tansseja sponso-

roi Manner-Suomen Säh-
kö Oy Suomussalmelta, jon-
ka omistajat Paavo Holappa 
ja Tauno Torvinen tarjoa-
vat tanssiväelle kakkukah-
vit lauantaina 4.3. synttäri-
päiviensä kunniaksi. 

Manner-Suomen Säh-
kö on perustettu vuon-
na1988 Suomussalmella. 
Toiminta-alueena on koko 
Pohjois-Suomi. Yritys on 

erikoistunut tie- ja ulko-
valaistukseen. Viime vuo-
sien työkohteet ovat kes-
kittyneet Lapin alueelle 
Inari-Ivalo sekä laskette-
lurinteiden Pyhätunturi ja 
Ruka sähköistämiseen. Va-
paa ajan toimintana Paavo 
Holappa (Pate) on muka-
na pyörittämässä Pintamon 
tanssitoimintaa.

Lämpimästi tervetuloa 

tanssimaan Pintamolle!

Pintamon Kyläseura ry

Tämän vuoden avajaistans-
seissa tanssittaa tangoprin-
sessa Hanna Hirvonen.

Täydenkuun ja kynttilänpäivän 
uintia avannossa
Suomen Latu kannustaa 
harrastamaan talviuintia, 
jonka harrastaminen sopii 
lähes kaikille. Myös lapset 
voivat harrastaa talviuintia 
aikuisten valvonnassa. Suo-
sittu kunto- ja terveysliikun-
tamuoto talviuinti on lisään-
tynyt ja kaupunkipaikoissa 
avannoilla on jopa tungos-

ta. Uimassa voi käydä mil-
loin tahansa, eikä uiminen 
vaadi paljon aikaa. Mielihy-
vän tunteen saa jo nopeal-
la kastautumisella kylmään 
veteen. Talviuinnilla on tut-
kitusti paljon terveyttä edis-
täviä vaikutuksia. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den Uimajaosto ja Kuntour-

heilujaosto järjestivät kynt-
tiläpäivän ja täydenkuun 
uintitapahtuman Pietarilan 
talviuintipaikalla. Jätkän-
kynttilät ja ulkotulet valai-
sivat avantoa ja sinne johta-
vaa polkua. Reilut 10 henkeä 
kävi pulahtamassa avan-
toon ja yleisöäkin kävi pai-
kalla tunnelmavalaistukses-

sa. Pari miestä kokeili uintia 
eka kertaa elämässään. Kä-
vijöille tarjottiin lämmintä 
glögiä ja pipareita. 

-Mukava täydenkuun ta-
pahtuma ja kiva oli käydä 
avannossa. Tästä pitää teh-
dä perinne, tuli palautetta ja 
toivomusta osallistujilta. HT

Harri Inkeröinen kokeili avantouintia ensimmäistä kertaa elä-
mässään. 

Pietarilan uintipaikka on tänä talvena tilava, jossa mahtuu 
ottamaan uintiliikkeitäkin ja jalat yltävät tarvittaessa myös 
pohjaan. Täydenkuun ja kynttiläinpäiväuinnille ehdotettiin 
myös jatkoa. 

Ystävänpäivätanssit uutena tapahtumana

Pudasjärven Yrittäjät ja Ii-
joen tanssijat järjestivät lau-
antaina 11.2. uutena tapah-
tumana Ystävänpäivätanssit 
Suojalinnalla. Tansseihin 
osallistui noin sata henkeä. 
Illan esiintyjästä rovanieme-
läisestä Toni Jaatisen 3-hen-
kisestä yhtyeestä tykättiin 
ja tuli myönteistä palautet-
ta. Myös Suojalinna todettiin 
tanssipaikkana sopivaksi. 

Ilta alkoi kello 17 Esa 
Nurmelan ja Tuula Haveri-
sen vetämällä tanssikurssil-
la. Siihen osallistui lähem-
mä 30 henkeä ja sopivasti 
oli miehiä ja naisia tasamää-

rä. Varsinaiset tanssit alkoi-
vat kello 19 ja kestivät kello 
23 saakka. Yksi kaukaisim-
mista tansseihin osallistu-
neista oli Seinäjoella asu-
va pudasjärveläislähtöinen 
Markku Hepola. Etelä-Poh-
janmaalle hän muutti vuon-
na 1993 ja on työskennellyt 
Atrian Lihanjalostustehtaal-
la. Pudasjärvellä hän kertoi 
vierailevansa säännöllisesti 
lapsuuden ja nuoruuden ko-
tipaikallaan Kallionsuolla.

Myönteisen palautteen 
perusteella ystävänpäi-
vätansseista näyttäisi tule-
van perinne. HT

Seinäjoelta tansseihin saa-
punut Markku Hepola tanssin 
pyörteissä Eija Ikosen kanssa. 

Pudasjärven Yrittäjien lupaamaa jäsenetutanssilippua käytti 
hyväkseen muun muassa Topin Pajan Toivo Ahonen yhdessä 
puolisonsa Eijan kanssa.

Tuula Haverisen ja Esa Nurmelan vetämällä tanssikurssilla harjoiteltiin tangoa ja siihen kuu-
luvia käännöksiä. 

Pudasjärven Yrittäjien hal-
litus kokoontui torstaina 
23.2. Kaappi- ja Levypal-
velu Raution kiinteistössä 
Teollisuusalueella. Vierai-
lijaksi kokoukseen oli kut-
suttu kaupungin resurs-
sipäällikkö Jenna Riikka 
Seppänen, joka kertoi kau-
pungin tulevista investoin-
neista ja julkisista hankin-
ta-asioista. 

-Merkittävimmät ja 
kuntalaisille näkyvimmät 
lähivuosien investoinnit 
tulevat olemaan kantatie 
78-valtatie 20 levennys-
kaistan rakentaminen sekä 
Suojalinnan liikennejärjes-
telyiden uudistaminen.

Tällä hetkellä työnalla 
on suurien palvelu-urakoi-
den tarjouspyyntöjen ja nii-
hin liittyvien asiakirjojen 
laadinta. Viiden vuoden 
sopimuskaudella olevat 
urakat tullaan todennäköi-
sesti muuttamaan vallit-
sevan maailmantilanteen 
vuoksi 3-vuotisiksi sopi-
muksiksi lisäten 1+1 tai 1 
vuoden optiomahdollisuu-
det. Lisäksi muutoksena 
nykyiseen Syötteen alueel-
le ei tule omia urakoitaan, 
vaan kiinteistönhoito ja sii-
vouspalvelut sisällytetään 
sivukylien urakoihin ja ka-
tujen, pysäköintialueiden 
yms., kunnossapidot tien-
pidon urakointiin. Syöt-
teen hiihto- ja retkeilyreit-
tien ylläpitoa suoritetaan 
jatkossa kaupungin oma-
na työnä tai erillisenä os-
topalveluna. Suurimpiin 
urakoihin tullaan jatkos-
sa asettamaan työllistämis-
ehto vaikeassa työmark-
kina-asemassa olevien 
työllistämiseksi. Kaikki-
en urakoiden tarjouspyyn-
nöt pyritään julkaisemana 
viimeistään maalis-huhti-
kuun aikana, kertoi Sep-
pänen. 

Seppänen kertoi olleen-
sa teknisen johtajan Jan-
ne Karhun kanssa viime 
syksystä lähtien muka-
na KEINO-akatemiassa, 
joka on julkisten hankin-
tojen kehittämisyksikkö. 
Akatemian tarkoituksena 
on kehittää organisaation 
hankintatoimintoja ja pää-
tehtävänä onkin kehitys-
tehtävä. Pudasjärven kau-
pungin osalta on päätetty 
luoda hankintakategori-

at ja yhtenäistää näin kau-
pungin eri yksiköiden vä-
listä hankintaosaamista. 
Lisäksi ajatuksissa on jol-
lain aikajänteellä uudistaa 
myös kaupungin hankin-
taohjetta. Akatemiassa mo-
nella julkisella organisaa-
tiolla pienhankinnan raja 
on 10 000 euroa, jolloin kil-
pailutus täyty tehdä vasta 
tuon rajan ylityttyä. Tällä 
hetkellä kaupungilla pien-
hankinnanraja on 3000 eu-
roa. 

-Näitä ja monia muita 
asioita tullaan miettimään 
kehittämistyön ohella, joka 
tulee olemaan pitkä, mo-
nen vuosien prosessi, mut-
ta hyvällä alulla ollaan, to-
tesi Seppänen. 

Hallituksen jäsenet ky-
selivät ja kertoivat omia 
terveisiä hankinta-asioista 
kaupungille. 

50-vuotisjuhla ja 
40-vuotisjuhla-
markkinat
Kokouksessa valmistel-
tiin Pudasjärven Yrittäji-
en 50-vuotisjuhlaa, joka 
on perjantaina 14.4. Juhla-
puhujaksi on lupautunut 
Suomen Yrittäjien toimi-
tusjohtaja Mikael Pentikäi-
nen. Muutkin juhlajärjes-
telyt ovat hyvää vauhtia 
edistymässä. 

Yrittäjien kevätkokous 
on perjantaina 24.3. kello 
18 Piipposen Pirtillä Kou-
valla. Kokouksen yhte-
ydessä vietetään puolen 
päivän jälkeen yrittäjän va-
paapäivää ulkoillen, pilk-
kien, kodassa aikaa viet-
täen ynnä muun ohjelman 
merkeissä. Edellisen ker-
ran viisi vuotta sitten ke-
vätkokous toteutettiin 
vastaavalla ohjelmalla ja 
osallistujia oli lähes 30. 

Pudasjärven 40-vuotis-
markkinoiden järjestämi-
nen 7.-8.7. on jo myös hy-
vää vauhtia edistymässä. 
Teemaksi on muotoutu-
massa lähiruoka ja käsityö-
perinne. Perjantaipäivän 
musiikista vastaa tanssior-
kesteri Ässät. Ensimmäiset 
markkinamyyjät ovat jo il-
moittautuneet ja varauk-
sia otetaan koko ajan vas-
taan. HT

Pudasjärven Yrittäjien hallituksessa oli vierailijana re-
surssipäällikkö Jenna-Riikka Seppänen (kolmas vasem-
malta). Hallituksen jäsenet Aino Vengasaho, Tommi Nis-
kanen, Markku Knuuttila, Marko Rautio, Mikko Vilpppola 
ja Pirkka Ylikoski sekä kuvan ottaja Heimo Turunen olivat 
kiinnostuneita erityisesti kaupungin hankinta-asioista. 
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Savolaiskaskujen aatelistoon on aina kuulunut 
savolaisukon tokaisu anopin pudottua avantoon: 
”Nyt ei naarata!” Nimimerkki Jormat on pistänyt 
paremmaksi taltioituaan keskustelut terveysase-
malla ja eläinmuseossa
Hoitaja potilaalle: – Oottakkee tässä raahassa, koh-
ta hoitaja hakkoo teijät. Ja sen jäläkeen liäkärj tappoo 
teijät!”
Eläinmuseon opas: – Ja tuossa vitriinissä on puolia-
pina. Savolaisisäntä: – Kyllön kovvoo aekoo tämä 
lama. Eikö ollunnan varroo ostoo kokonaasta?  

* * *
Sehän tiedetään, että pankkineidin mielijalkineet 
ovat korkokengät, matematiikanopettajan lem-
piruoka on matikkakeitto, äidinkielen opettajan 
lempiruoka on kielimakkara ja kaikkien opettaji-
en lempiasu on liituraitapuku. 
Opettaja: – Mitkä on Suomen kolme tärkeintä talous-
kalaa? No, Viljami?
Viljami: – Kalapuikot, lipeäkala ja pakastekala!  
Opettaja: – Missä kuussa on 28 päivää? Ari viittaa: – 
Jokaisessa! 
Opettaja: – Kari, sinun piti kirjoittaa kymmenen ker-
taa, että olet huono ainekirjoittaja, mutta kirjoititkin 
vain kuusi kertaa. Miksi?
Kari: – Kai siksi, että olen huono myös matematiikas-
sa!  
Opettaja: – Miksi sanotaan, että Kaarle XII oli yksin-
valtias? Reino?
Reino: – Jospa se Kaarle ei ollut naimisissa!
Opettaja: – Entisaikaan arvonimi mainittiin nimen 
jälkeen, kuten Birger Jaarli.
Tietääkö joku muita esimerkkejä. No, Rauno? Rauno: 
– Hertta Kuningas!      

* * *
Aviopari on lähdössä kutsuille. Kake jupisee vai-
molleen: – Sinä olet maalannut kasvojasi siinä peilin 
edessä kohta tunnin. Eihän sinua kohta kukaan edes 
tunne! 
Elli: – Kyllä minut aina tunnetaan – vaatteista!  

* * *
Isä istuu pilkillä. Pikkuinen Ulla katselee pirtin ik-
kunasata järvelle ja kysyy.
– Äiti syövätkö kalat ihan aina? Äiti: – Syövät, aina, 
paitsi silloin kun isä on pilkillä!

* * *
Miesten kesken: – Niin se tuli loppu minun ja Allin 
romanssista, vaikka minä kirjoitin Allille ainakin sata 
romanttista kirjettä, Sepe tunnustaa Repelle.
Repe: – No mihin se loppui? Sepe: – Maija meni nai-
misiin postinkantajan kanssa! 

* * *
Viikon eläinsatu: Tikka on palannut talvilomalta ja 
koputtaa nokallaan tyttötikan puuta. Samalla hetkel-
lä salama iskee puuhun ja se rojahtaa maahan. – Huh-
huh, tikka tuumaa ja pörhistelee puun sälöjä siivis-
tään. – Kyllä on tullut lomalla lisää voimia!  

* * *
Äiti toruu pikkuista Teijaa: – Olitpas sinä ilkeä, kun 
sanoit Hanna-tätiä tyhmäksi. Menepäs nyt pyytä-
mään anteeksi. Teija: – Anteeksi Hanna-täti, kun sinä 
olet tyhmä! 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Nyt ei Savossakaan  
naarata!” 

Hiihtolomalle mahtavat maisemat. Kuva: Martti Kähkönen.

Vieraat ja isännät yhteiskuvassa Kontiotuotteen päärakennuksen portailla. Eturivi Turja Leh-
tonen, Veli-Matti Kauppinen ja Mika Rytky. Takarivi Mikko Suontausta, Kari Kellolampi, Jari 
Mehtälä ja Antti Tihinen. 

Oli ilo ottaa vastaan tiistai-
na 21.2. Kontiotuotteelle vie-
railemaan Teollisuusliiton 
organisaatiosta 1.varapu-
heenjohtaja Turja Lehtonen, 
yhteiskuntasuhteiden asian-
tuntija Veli-Matti Kauppinen 
sekä Pohjois-Suomen aluetoi-
mitsija Jari Mehtälä. Täytyy 
sanoa että hiukan jännitti al-
kaa järjestämään k.o vierai-
lua kieltäytymisen pelossa, 
mutta se huoli oli ollut tur-
ha. Kontiotuote otti ilomielin 
vastaan liiton edustajia, josta 
haluan myös kiittää.

Tapaaminen alkoi Konti-
on pääkonttorilla, johon olin 
saapunut jo hyvissä ajoin, 
koska eihän herroja passaa 
odotuttaa. Hetken istuskeltu-
ani aulassa huomasin, kuin-
ka ovi avautui ja sisään asteli 
Turja selvällä äänellä terveh-
tien toimiston väen. Katsoes-
sani sisään saapumista näin 
heidän kasvoistaan, että he 
olivat hyvin vaikuttuneet 
hirsirakenteisen pääkontto-
rin miljööstä ja tunnelmas-
ta. Pienet ja kevyet jutustelut 
aulassa ja siitä portaita kiive-
ten kohti neuvottelutilaa, jo-
hon olikin jo tuotu kahvia ja 
pientä purtavaa odottamaan 
itse tapaamista. Tapaamiseen 
osallistui edellä mainittujen 
lisäksi toimitusjohtaja Mika 
Rytky, tehtaan johtaja Mikko 
Suontausta, pääluottamus-
mies Kari Kellolampi ja alle-
kirjoittanut Antti Tihinen.

Tilaisuuuden alku sujui 
kevyesti kahvitellen ja hiu-
kan tutustuen toisimme, ei-
hän kaikki pöydässä istuneet 
toisia entuudestaan tuntenut. 
Itse tapaaminen oli hyvä-
henkinen ja Mika Rytky piti 
meille hyvän esityksen hir-
sitaloteollisuuden kokonais-
näkymistä sekä haasteista, 
joita on ilmaantunut Euroo-
passa olevan sodan jälkivai-
kutuksina. Myös Kontiotuote 
esiteltiin vieraillemme selke-
ästi ja Mika Rytky totesi ole-
vansa hyvässä työpaikassa 
jo senkin takia, koska Kon-
tiolla on niin pitkä tuotanto-
ketju, jota on yht’aikaa haas-
tavaa ja miellyttävää johtaa. 
Itse rakentamisesta puhut-
taessa nousi esille hirsira-
kennusten ja varsinkin ker-
rostalomaisten rakennusten 
tiukka paloturvallisuus, joka 
heikentää hirren kilpailuky-
kyä, verrattuna betoniraken-
teisiin. Keskustellessamme 
paloturvallisuuden säännök-
sistä ja niiden tiukkuudes-
ta totesi Rytky varsin hyvin, 
että; ”katsokaa tuota seinää 
– jokainen, joka on nuotiol-
la istunut tietää, että tuota 
on todella vaikea saada pa-
lamaan”. Sillä kokemuksella 
mitä minulla on tulien sytyt-
tämisestä, niin voin todeta, 
että Rytky sanoi juuri oike-
at sanat, hirsiseinää olisi to-
della vaikea saada tuleen. Sa-
maan keskusteluun todettiin 
myös, että betoniteollisuus 

Teollisuusliiton edustajat 
vierailivat Kontiotuotteella

on onnistunut omalla edun-
valvonnalla ja lobbauksel-
la ohjaamaan rakentamisen 
säännöksiä itselle edulliseen 
suuntaan ja hirsitalovalmis-
tajien haitaksi.

Edunvalvontaa 
puurakentamisen 
puolesta
Keskustelun soljuessa ja mi-
nun kuunnellessa sujuvasti 
esiin nousi kaksi asiaa, jotka 
yllättivät jokseenkin suures-
ti. Ensimmäinen oli se, kuin-
ka vahvaa edunvalvontaa 
ja lobbausta tekevät Teolli-
suusliitto sekä Kontiotuote. 
Molempien intresseissä on 
vaikuttaa puurakentamisen 
edistämiseen sekä rakennus-, 
metsä- ja teollisuuspolitiik-
kaan. Sain vierailun aikana 
kuulla kuinka Teollisuuslii-
tosta on ollut edustajia Brys-
selissä edistämässä Suomen 
metsien ja metsäteollisuuden 
tavoitteita. Mika kertoi myös 
tavanneensa Euroopan unio-
nin keskeisiä poliittisia päät-
täjiä lobbaustarkoituksessa 
”me ollaan suurin hirsitalo-
tehdas Suomessa, kuka näitä 
asioita edistäisi, jos ei me?” 
oli varsin painokkaasti sa-
nottu ja se oli ilo kuulla. Kon-
tiotuotteen rooli isoimpana 
tuo myös mukanaan suu-
nannäyttäjän roolia ja sivu-
huomiona voin todeta, että 
Pudasjärven kaupunki on ol-
lut merkittävä tukija hirsira-
kentamisen uuden ajan mah-
dollistajana ennen kaikkea 
julkisten rakennusten raken-
nuttajana.

Hirsitalo- 
valmistajien  
työehtosopimus
Työehtosopimusasiat nousi-
vat myös keskusteluun ku-
ten arvata saattaa. Kyse oli jo 
viime vuonna käydyistä neu-
votteluista, jotka olivat täy-
sin uudessa asennnossa Met-
säteollisuus ry:n irtauduttua 
sopimuspöydistä vuonna 
2020. Muistan hyvin vielä 
sen ajan, kun tuntui ettei ku-

kaan oikein tiedä miten tästä 
edetään ja kuinka hirveä här-
delli työehtojen sopimisesta 
loppuen lopuksi tuleekaan. 
Selvää oli koko ajan Konti-
onkin osalta, että Teollisuus-
liitto toimii työntekijöiden 
neuvottelijana, mutta neu-
vottelukumppanista ei ol-
lut varmuutta. Aluksi näyt-
ti, että neuvotteluista tulee 
yrityskohtaisia. Mika Ryt-
ky otti kuitenkin Kontiotuot-
teen toimitusjohtajana ison 
roolin ja alkoi soitella mui-
hin yrityksiin keräten kasaan 
joukon, joka muodosti niin 
kattavan otannan, että uut-
ta työehtosopimusta alettiin 
neuvottelemaan nimikkeellä 
Hirsi-Tes, eli hirsitalovalmis-
tajien työehtosopimus, joka 
laajuudellaan täyttäisi yleis-
sitovuuden vaatimukset. 
Vierailun aikana sekä Teol-
lisuusliiton edustaja Turja 
Lehtonen ja Kontiotuotteen 
edustaja Mika Rytky totesi-
vat, että yleissitovan sopi-
muksen saaminen alalle oli 
todella hieno juttu ja kum-
matkin toivoivat asian säily-
vän näin myös jatkossakin. 
Keskustelun loppupuolella 
todettiin, että hirsitaloteolli-
suus ja teollisuusliitto neu-
vottelevat tämän vuoden lo-
pulla ja ensi vuoden alussa 
taas uudesta sopimuksesta 
ja siihen heitin pöydälle aja-
tuksen Saksan mallista. Turja 
hörähti nauruun ja sanoi; ”ei 
Saksan malli, vaan Saksan 
numerot”- tunsin kuinka ti-
lan tunnelma vakavoitui het-
kessä. No siitä seurasi kyl-
lä hyvä keskustelu ja kyllä 
Turjakin sen sanoi; ”jos meil-
lä tulisi korotusten päälle 
3000 euroa kertakorvaus kä-
teen, niin se  korvaus tarkoit-
taisi 5400 euron kustannusta 
työnantajalle ja on meillä sen 
verran järkeä ja laskutaitoa, 
ettei se summa ole edes neu-
vottelupöydällä.” 

Uusi  
hirrentyöstölinja 
valmistumassa
Seuraavaksi oli vuorossa teh-

dasvierailu. Nämä vierailut 
alkavat yleensä niin, että en-
sin tehtaan toimistolle laitta-
maan huomioliivit ja kypärät 
päähän. Siitä kun selvitään, 
niin kävellään toiseen pää-
hän tehdasaluetta, jossa si-
jaitsee Kontiotuotteen kruu-
nunkivi, eli hirsiaihioiden 
liimaamiseen, höyläämiseen 
ja salvamiseen liittyvät lin-
jastot. Uusi hirrentyöstölin-
ja on parasta aikaa teossa ja 
siellä hallissa näimme vain 
purumontun lattiassa, mut-
ta vieressä katosta roikku-
vien pressujen takana oli 
samanlainen linja jo toimin-
nassa ja siinä saimme näh-
dä modernia hirrentyöstöä. 
Automatiikka yhdistettynä 
osavaan työvoimaan takaa 
parasta laatua ja mahdollis-
taa vaikeidenkin kohteiden 
valmistuksen mittatarkas-
ti. Hirsilinjoihin tutustumi-
sen jälkeen lähdimme siirty-
mään kohti tehtaanruokalaa. 
Menomatkalla poikkesimme 
ristikkohallin kautta. Halu-
sin näyttää myös omaa van-
hemman aikaista ja fyysisen-
työn työpistettäni. Maittavan 
Einin tekemän ruoan naut-
timisen jälkeen vieraamme 
lähtivät kohti Helsinkiä.

Turja lähetti vielä sähkö-
postissa terveisiä Kontiolai-
sille, jossa hän totesi; hirsi-
rakentamisella on Suomessa 
vielä paljon potenttiaalia ja 
vaikka sen edistäminen on 
useammassa hallitusohjel-
massa mainittu, se ei ole to-
teutunut siinä laajuudessa 
kuin mahdollista. Ilmasto-
asioiden ja hiilidioksidi kes-
kustelun kannalta puuraken-
taminen nousee edukseen, 
koska puurakennus sitoo 
hiiltä koko elinkaarensa ai-
kana, eli puurakentaminen 
on eko- ja ilmastoteko jo it-
sessään. Oli mukava nähdä 
konkreettisesti, miten alan 
ammattilaiset tekevät suo-
malaista huipputuotetta.

Antti Tihinen
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTO

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUT  
KELLOSEPÄNLIIKE

ISÄNNÖINTI
KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

 HYVINVOINTIPALVELUT 

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040-564 9523, 040-564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, Avoinna ma-pe 7-16

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P P Leimaus
P P Puukauppapalvelut
P P Tila-arviot
P P Metsäsuunnittelu
P P Maanmuokkaukset
P P Metsäviljely

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, 
tuomo.tuomaala@outlook.com

P P Metsäveroilmoitukset
P P Ojitus
P P Nuoren metsän hoito
P P Kemeratuet
P P Taimet ja siemenet

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

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  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Maksamme reilun korvauksen

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset 

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

Porinatupa aloitti 
toiminnan Kurenalla

Kurenalan kyläyhdistys 
aloitti maanantaina 22.2. 
porinatuvan/asukastu-
van toiminnan entisen kir-
jakaupan tiloissa. Ava-
jaispäivänä oli paikalla 
kyläyhdistyksen hallituk-
sen väkeä uuden puheen-
johtajansa Henna Ryhä-
sen johdolla. Väkeä kävi 
päivän mittaan mukavas-

ti kahvittelemassa, tapaa-
massa tuttavia ja pori-
noimassa ajankohtaisista 
asioista.

Asukastupa pide-
tään avoimena viikon vä-
lein maanantaisin 10-15. 
Se onnistuu 13.3. saakka. 
Sen jälkeen oli kaupungin 
omistamassa tilassa mui-
ta varauksia ja siitä eteen-

Kaupunginvaltuutettu Sointu 
Veivo ojensi Kurenalan ky-

läyhdistyksen hallituksen jä-
senille Pudasjärven kaupun-
gin onnittelut. Tuliaisina oli 
kyläyhdistyksen toivomuk-

sen mukaan asukastuval-
la kahvitukseen tarvittavia 

käytännöllisiä tuotteita.

päin aukioloajoista tiedote-
taan myöhemmin. HT
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

28 vuotta paikallista palvelua
t Uudis- ja korjausrakentaminen
t Sauna-ja kylpyhuoneremontit
t Huoneistojen muutostyöt
t Rakentamisen valvonta

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit. Kauppatie 2, 

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

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)  
eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy Suora yhteys 

pankkiisi
Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

YRITTÄJÄ! Edullista ilmoitustilaa
PALVELUHAKEMISTOSTA 

LVI- ja Rautatarvike OyLVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOTUOTTEITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

Yksilöllisistä huonekalukauppaa
Oulun sohva & sänkykaup-
pa järjesti Pudasjärven en-
simmäisen pop-up huo-
nekalumyyntipäivänsä 
22.-24.2. entisen kirjakaupan 
tiloissa. Yrittäjät ovat pit-
känlinjan huonekalukauppi-
aita. He ovat olleet myyjinä 
huonekalualalla 20-30 vuot-
ta, joten uskallusta ei puut-
tunut vuonna 2019 perustaa 
oma yritys, jolla on Oulus-
sa kivijalkakauppa Joutsen-
sillan kauppakeskuksessa. 
Oulun sohva & sänkykaup-
pa myy laadukkaita tuottei-
ta, esimerkiksi kotimaisis-
sa sohvissa on 20 vuoden 
runkotakuu. Sohvien kan-
kaat ovat lujuuskestoltaan 
pitkäikäisiä ja helppoja pi-
tää puhtaina.  Oulun soh-
va & sänkykauppa työllis-
tää kahden osakkaan lisäksi 
yhden työntekijän. Yrittä-
jä Mika Hiltunen kertoi, että 
he ovat jonkun verran teh-
neet pop-up myyntipäiviä 
Oulun ulkopuolella olevilla 

paikkakunnilla, joissa ei ole 
huonekalumyymälää. Suun-
nitelmissa on vierailla Pu-
dasjärvellä myös jatkossa.

- Tuotevalikoimam-
me kattaa lähes 500 erilais-
ta sohvamallia ja voimme 
tarvittaessa toteuttaa myös 
sohvakaluston yksityiskoh-
dat asiakkaan antamien 
mittojen mukaan. Teemme 
yhteistyötä viiden eri sohva-
tehtaan kanssa, joten pitkä 
yhteistyö tehdastoimijoiden 
kanssa takaa varmat toimi-
tusajat ja asiakkaiden toiveet 
toteutuvat yleensä 100 pro-
senttisesti. Kotimaisissa pre-
mium hintaisissa sängyis-
sä ja sohvissa on ilmainen 
kotiinkuljetus. Tehdas toi-
mittaa tuotteen asiakkaalle 
ja laittaa sen käyttökuntoon 
sekä vie tarvittaessa entiset 
huonekalut kierrätykseen. 
Alle 2000 euron hintaisis-
sa sohvakalustoissa tai sän-
gyissä kuljetusmaksu on 69 
euroa.

Asiakaan toiveet 
toteutuvat hyvin 
pitkälle 
- Tänä päivänä asiakkaat 
voivat valita kerrosjenk-
kisängyn, saman sängyn 
moottoroituna tai perintei-
sen runkopatjasängyn. Ny-
kypäivän joustinpatjat ovat 
painoluokiteltuja, joten jo-
kaiselle  löytyy varmasti so-
piva patja. Asiakkaille on 
nykyään tärkeää, että löy-
tyy omaan tyyliin ja huo-
neistoon sopiva sänky, jonka 
ulkomuotoa voidaan muo-
toilla nahalla, erikuvioisilla 
kankailla tai päädyllä asiak-
kaan toiveiden mukaisesti. 
Lisäksi sopivalla, joko pui-
sella tai metallisella jalkava-
linnalla voi vaikuttaa sän-
gyn korkeuteen. Kauttamme 
välittyy toive tehtaalle sän-
gyn pituudesta, mikäli nor-
maalimittainen sänky on lii-
an pitkä sijoitettavaan tilaan. 

- Kaikki sohvamme ovat 

Oulun sohva & sänkykaupan kaikki sängyt tai sohvat voidaan tarvittaessa tehdä asiakkaan 
mittojen mukaan, joustinpatjat ovat painoluokiteltuja ja jalkavalinnalla voi vaikuttaa sängyn 
korkeuteen, esittelee yrittäjä Mika Hiltunen.

niin sanottuja muunnel-
masohvia eli voimme teh-
dä asiakkaalle sen kokoi-
sen tai näköisen, mitä hän 
vaatii. Asiakas voi vali-
ta sohvan istuinjäykkyy-
den tai jätetäänkö tyynyt irti 
vai ommellaanko ne kiin-
ni. Suurimpaan osaan soh-

vista voimme istuttaa myös 
vuodemekanismin, jolloin 
se toimii näppärästi vara-
vuoteena. Nahan lisäksi löy-
tyy noin 300 erilaista kan-
gasvaihtoehtoa. Asiakas voi 
ostaa myös yksittäisen tuot-
teen tai osan, mikä liittyy 
sänkyihin tai sohviin. Meil-

lä asiakkaan yksilölliset toi-
veet sänky- tai sohvapaket-
tiin otetaan vastaan herkällä 
korvalla, kertoi yrittäjä Mika 
Hiltunen. 

Ape Nieminen
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla

Lippu 15€.  
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

la 4.3. klo 20-24 

TULOSSA 18.3. HANNU HAUTANIEMI,
LA 8.4. TONI JAATINEN BAND

TansiTTaaTansiTTaa

hanna hirvonen & hanna hirvonen & 
kierToTähdeTkierToTähdeT kahviTarJoilu

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

TULOSSA: 11.4.  Tanssit 
Masa & Hänen orkesterinsa,

 6.5. Maustetytöt.
Tervetuloa viihtymään!

showtime 23-01showtime 23-01
Disco 01.00-03.30Disco 01.00-03.30

Lippu 8 € koko taloLippu 8 € koko talo

LAUANTAINA 4.3.LAUANTAINA 4.3.
WOYZECKWOYZECK

SALIN 
PUOLI 

UUDISTUI!

pudasjarvi.fi

Hulhavanahon asemakaa-
vaehdotus nähtävänä
Asemakaavan muutos koskee Hulhavanahon asemakaavan 
korttelia 41 ja 42 sekä siihen liittyviä liikenne-, katu- ja virkis-
tysalueita. Kaavoitettava alue sijaitsee Erkinkujalla. Kaavoitus 
perustuu kaupungin ja maanomistajien välisiin maankäyttöso-
pimuksiin. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- ja matkai-
lupalvelurakentamista Iso-Syötteen matkailukeskuksessa.
Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 
§:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 01.03.2023 – 03.04.2023.
Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä internetis-
sä www.pudasjarvi.fi sekä Pudasjärven kaupungin teknisellä 
osastolla, osoite Karhukunnaantie 6. Kunnan jäsenillä ja osalli-
silla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus 
on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeis-
tään 03.04.2023 klo 15:00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven 
kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjär-
vi, sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Tekninen ja ympäristötoiminta

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY. 

TEATTERIMATKA 
TAIVALKOSKEN TEATTERIIN 
25.3.2023 Terveen paperit -esitykseen.

Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 11.45.
Matkan hinta 25€ / hlö (sis. kuljetuksen, pääsylipun ja 

pullakahvit).
Matkalla arvontaa! Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2023 

mennessä Reijolle 0400 281 023.
HUOM.! Oulun Tullisaliin 27.2.2023 

lähtöaika on klo 17.00 Oikopolun pysäkiltä. 

pudasjarvi.fi

Ryhmätyöllistämisen tuet 
yhdistystoimijoille
Ryhmätyöllistämisen tuet yhdistystoimijoille vuodelle 2023 
ovat haettavana ajalla 1. – 15.3.2023 klo 12:00 mennessä.
Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelut jatkaa ryhmätyöllistä-
misen tukemista. Ryhmätyöllistämisen avulla kehitetään Pudas-
järven kaupungin ja yhdistystoimijoiden välistä työllistämisen 
yhteistyötä. Ryhmätyöllistämisen tukea jaetaan yhdistystoimijoil-
le yhteensä 100 000€ vuodelle 2023 (Pudasjärven kaupunginhalli-
tuksen päätös 14.02.2023 § 47).
Ryhmätyöllistämisen tuen tarkoituksena on tukea Pudasjärvellä 
toimivien yhdistysten ryhmänohjaajien palkkaamista. Toiminnan 
kohderyhmänä ovat pudasjärveläiset pitkäaikaistyöttömät, vai-
keassa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt ja kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaat.  Tavoitteena on tuottaa ryhmämäistä 
työllistämistä siten, että henkilön työllistämisehto täyttyy tai hen-
kilö on kuntouttavassa työtoiminnassa.
Linkki hakulomakkeeseen löytyy osoitteesta  
www.pudasjarvi.fi/ryhmatyollistaminen
Lisätietoa: irina.hallikainen@pudasjarvi.fi tai puh. 050 405 8409

Pudasjärven kaupunki / työllisyyspalvelut

Haapalanseudun 
Metsästysseura ry

VUOSIKOKOUS
la 11.3.2023 klo 12 Sarapirtillä.

Esillä sääntömääräiset ja jäsen asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

Asuntoja vuokrattavana
Pudasjärven Hirvaskoskella

p. 0400 512 997

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY:N

KEVÄTKOKOUS   

Pudasjärvellä 23.2.2023 Johtokunta

ti 14.3.2023 klo 14.00 Pudasjärven 
seurakuntatalolla, rippikoulusalissa 

(Varsitie 12).
Käsitellään kevätkokoukselle sääntöjen määräämät asiat. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Korpisen kyläseura ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
Korpisen kylätalolla, 

Turpeisenvaarantie 1150
su 12.3.2023 klo 14.00.

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Siunausta ja menestystä uuteen alkavaan vuoteen! 

Me kehoitamme teitä Me kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan vastaanottamaan Jumalan 
armon niin, ettei se jää turhaksi. armon niin, ettei se jää turhaksi. 
2 Kor. 6:12 Kor. 6:1

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

MAANANTAINA www.vkkmedia.fi

pudasjarvi.fi

Liikuntapalvelujen tarjonta 
hiihtolomaviikolla
Ma 6.3.  klo 11.00 – 13.00 sisäpelipäivä koululaisille  
Ti 7.3.  klo 10.30 – 12.00 perhepeuhula
Kuntosali on avoinna hiihtolomaviikkona  
ma – to klo 6 – 20 sekä pe klo 6 – 18. 

Tervetuloa viettämään aktiivista lomaa! 

MYYDÄÄN KUUSAMON MUIKKUA, MYYDÄÄN KUUSAMON MUIKKUA, 
TUORETTA SIIKAA, TUORETTA SIIKAA, 

SAVUSTETTUA KALAA SAVUSTETTUA KALAA 
PUDASJÄRVEN SPUDASJÄRVEN S--MARKET PIHA TO 2.3. MARKET PIHA TO 2.3. 

KLO 11.15 ALKAEN.  KLO 11.15 ALKAEN.  
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINENP. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN

PS. VIIME VIIKOLLA EN PÄÄSSYT, KUN KALASTUSVÄLINEVAURION PS. VIIME VIIKOLLA EN PÄÄSSYT, KUN KALASTUSVÄLINEVAURION 
VUOKSI EI NUOTTAUS ONNISTUNUT.VUOKSI EI NUOTTAUS ONNISTUNUT.

Honkavaaran 
Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS 
(Talvikokous)

pidetään Jaalankapirtissä 
lauantaina 11.3.2023 klo 14.00

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm. tilinpäätös, 
toimintakertomus, kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, 

tulo- ja menoarvio, ilmalämpöpumpun hankinta jne.
Kokouksen jälkeen keskustellaan hirviasioista.

Tervetuloa!  Kahvitarjoilu! Hallitus

NordLab tuottaa alueesi laboratoriopalvelut 1.1.2023 
alkaen. Palvelemme sinua tutuissa tiloissa.

Maaliskuun loppuun saakka näytteenottoon varataan aika 
aiempien käytäntöjen mukaisesti. Huhtikuun alusta alkaen 
myös Pudasjärven, Iin ja Kuivaniemen näytteenottoajat va-
rataan NordLabin verkkosivuilta www.nordlab.fi tai arkisin 
klo 7 – 17 numerosta 020 619 8019. Laboratoriot palvelevat 
vain ajanvarauksella. Saatte ajanvarauksen vahvistusvies-
tissä vuoronumeron, jolla teidät kutsutaan näytteenottoon.

Huhtikuun alusta alkaen laboratoriot palvelevat:
Pudasjärvellä ma-pe klo 7.30 - 15
Iissä ma-to 7.30 – 14.30 ja pe 7.30-14

Laboratorioiden osoitteet ja aukioloajat ovat osoitteessa 
www.nordlab.fi. Samalla sivulla on paljon tietoa laboratori-
opalveluista. Verkkosivuillamme palvelee myös LabraBotti. 
Huhtikuusta 2023 alkaen saat henkilökohtaista neuvontaa 
esimerkiksi laboratoriotutkimukseen valmistautumisesta 
ja näytteenotosta soittamalla arkisin numeroon 08 2377 
8911. 
Tutkimustulokset saat tutkimuslähetteen antaneelta lää-
käriltä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi.
Toivotamme teidät tervetulleeksi NordLabin asiakkaaksi!

NORDLAB LABORATORIO-
PALVELUT TIEDOTTAA

ILMOITUSPOHJIA

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ
Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään 

mäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen 

läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta 

alempa-na alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli 

häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla 

on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen 

ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui 

laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 

metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

ensimmäisen perustajan oivallisen toiminnan kautta, 

olivat langenneet sille osaksi jo ison jaon käydessä 

entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäen Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 
pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin 
ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, 
joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen 
vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama 
monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin 
joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 
metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ

NordLabin Muhoksen laboratorio palvelee sinua 
1.12.2022 alkaen tutuissa tiloissa Muhoksen
terveyskeskuksessa (os. Puhakantie 16).

Laboratorio on avoinna maanantaista torstaihin kello 
7–15 ja perjantaisin kello 7–14.

Varaa laboratorioaika NordLabin verkkosivulta:
www.nordlab.fi kohdasta ”Varaa aika”. Valitse vara-
uspalvelun sivulta toimipisteeksi "Muhos: Muhoksen 
laboratorio". Halutessasi voit asioida myös muissa 
NordLabin toimipisteissä. Puhelinajanvaraus on avoin-
na arkisin kello 7–17 numerossa 020 619 8019.

Saat tietoa laboratoriopalveluista vuorokauden ym-
päri osoitteesta www.nordlab.fi. Verkkosivuillamme 
palvelee myös LabraBotti. Henkilökohtaista neuvon-
taa esimerkiksi laboratoriotutkimukseen valmistau-
tumisesta ja näytteenotosta saat soittamalla arkisin 
numeroon 030 660 6760.

Tutkimustulokset saat tutkimuslähetteen antaneelta 
lääkäriltä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi.

Toivotamme sinut tervetulleeksi NordLabin
asiakkaaksi!

ILMOITUSPOHJIA

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ
Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään 

mäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen 

läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta 

alempa-na alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli 

häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla 

on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen 

ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui 

laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 

metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

ensimmäisen perustajan oivallisen toiminnan kautta, 

olivat langenneet sille osaksi jo ison jaon käydessä 

entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäen Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 
pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin 
ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, 
joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen 
vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama 
monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin 
joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 
metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ

NordLab tuottaa alueesi laboratoriopalvelut 1.1.2023 
alkaen. Palvelemme sinua tutuissa tiloissa. 

Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska
Tammikuun loppuun saakka näytteenottoon varataan aika 
aiempien käytäntöjen mukaisesti. Helmikuun alusta alkaen 
Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa näytteen-
ottoon varataan aika NordLabin verkkosivulta www.nordlab.fi 
ja numerosta 020 619 8019 (arkisin kello 7–17).

Himanka, Kalajoki ja Merijärvi
Helmikuun loppuun saakka näytteenottoon varataan aika ai-
empien käytäntöjen mukaisesti. Maaliskuun alusta alkaen 
myös Himangan, Kalajoen ja Merijärven näytteenottoajat va-
rataan yllä mainitulta NordLabin verkkosivulta ja puhelinnu-
merosta.  

Laboratorioiden osoitteet ja aukioloajat ovat osoitteessa  
www.nordlab.fi. Samalla sivulla on paljon tietoa laboratori-
opalveluista. Verkkosivuillamme palvelee myös LabraBotti. 
Maaliskuusta 2023 alkaen saat henkilökohtaista neuvontaa 
esimerkiksi laboratoriotutkimukseen valmistautumisesta ja 
näytteenotosta soittamalla arkisin numeroon 08 2377 8911. 

Tutkimustulokset saat tutkimuslähetteen antaneelta lääkäril-
tä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi.
Toivotamme sinut tervetulleeksi NordLabin asiakkaaksi!
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Tarjous on voimassa 31.3.2023 saakka.

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.
PALVELEMME: 

Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

-15%
Ice Power 
-tuotteet

(alin hinta ed. 30pv 
11,21 - 32,64 € / 
60 g - 400 ml)

www.pudasjarvi.fi

Eduskuntavaalit 2023
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys on ajalla 22.-28.3.2023.
Äänioikeutettu eduskuntavaalissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka vii-
meistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Digi- ja väestövirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin ote-
tulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää. Kotimaassa 
asuvalle äänioikeutetulle lähetettävästä ilmoituskortista löytyy maininta oman vaalipiirin alueella ole-
vista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista.  
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa 
tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hä-
nelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2022 § 427 perusteella vaalipäivän äänestyspaikat 
ja ennakkoäänestyksen äänestyspaikat sekä -ajat ovat seuraavat:

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestys-
paikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Puhoskylän kyläseuran talo  

(Möykkälä)
Näljängäntie 1391

2. Hetekylä-Kipinä Kipinän koulu Syväojantie 280 B

3. Kurenala Hyvän olon keskus Pirtti Varsitie 1

4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426

5. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023.
Hyvän olon keskus Pirtti, os. Varsitie 1, Pudasjärvi
22.-24.3.2023 klo 10:00 - 18:00 
25.-26.3.2023 klo 10:00 - 14:00 
27.-28.3.2023 klo 10:00 - 18:00
Kipinän koulu, Syväojantie 280 B, Kipinä
22.3.2023  klo 10:00 - 12:00
Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
23.3.2023  klo 9:00 - 11:00
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
23.3.2023  klo 13:00 - 15:00
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
24.3.2023  klo 10:00 - 12:00
Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
27.3.2023  klo 10:00 - 12:00

Laitos- ja kotiäänestys
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaika-
na. Laitoksissa (Pudasjärven hoito-osasto, Kurenkartano, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista 
vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoää-
nestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut 
henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes-
tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan 
siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämi-
sestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen 
tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 22.-28.3.2023 kuuluvana päivänä kello 
9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven keskusvaalilautakunta, PL 
10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040 740 2550 tai 040 532 2185) viimeistään tiistaina 21.3.2023 
ennen klo 16.00.
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan 
tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänes-
tyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan 
keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Moilanen, puh. 040 740 2550 tai palvelusihteeri Tiina Turves, puh. 
040 532 2185.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu ko-
tiäänestyksen piiriin.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta ää-
nestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään 
tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi 
voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Mainonta
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 
15.3.2023.

Pudasjärvi 25.1.2023 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

Ennakkoäänestys suoritetaan 22. - 28.3.2023
Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 2.4.2023 EDUSKUNTA-

VAALIT
2023

ILMOITA JA
VAIKUTAÄÄNESTÄJIÄ
PAIKALLISLEHDESSÄ!

pieniele vaalikeräys suoritetaan 
vaalipaikoilla paikkakunnan 
vammaisjärjestöjen hyväksi. 

VARAAVARAA

ILMOITUSPAIKKASI 
ILMOITUSPAIKKASI 

AJOISSAAJOISSA

PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen
P. 0400 499 745 

 

 

 

 

 
 

 

Etsimme nyt alan tuntemusta omaavaa, kehittämissuuntautunutta 

TTOOIIMMIITTUUSSJJOOHHTTAAJJAAAA  

johtamaan ja kehittämään operatiivista kokonaistoimintaamme yhdessä henkilöstömme kanssa. 
Toimitusjohtajanamme vastaat vesiosuuskuntamme vastuualueella vesi- ja viemäriverkoston 
palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä taloudellisesti, laadukkaasti ja 
viranomaisvaatimusten mukaisesti kestävällä tavalla. 

Pyydämme sinua toimittamaan hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoivomuksin 12.3.2023 
mennessä rekrytointikonsultillemme sähköpostiin anna-maija.kajaste@kajaste.fi. Lisätietoja 
tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja Arto Liikanen, puh. 0504557439 arkisin klo 17 jälkeen. 

Ilmoitus kokonaisuudessaan löytyy nettisivuiltamme https://www.pudasjarvenvesi.fi/ajankohtaista 

 

 

 

 

Tehtävämme Pudasjärven Vesiosuuskunnassa on varmistaa turvallinen, korkealaatuinen talousvesi 
jokaisen taajamalaisen arkeen ja pyhään, kotiin, kouluun, hoitoon ja elinkeinotoimintaan kestävän 

vastuullisuuden periaatteita noudattaen.  

 

Tehtävämme Pudasjärven Vesiosuuskunnassa on 
varmistaa turvallinen, korkealaatuinen talousvesi jokaisen taajamalaisen 

arkeen ja pyhään, kotiin, kouluun, hoitoon ja elinkeinotoimintaan kestävän 
vastuullisuuden periaatteita noudattaen.

Etsimme nyt alan tuntemusta omaavaa, kehittämissuuntautunutta

TOIMITUSJOHTAJAA
johtamaan ja kehittämään operatiivista kokonaistoimintaamme yhdessä 

henkilöstömme kanssa. Toimitusjohtajanamme vastaat vesiosuuskuntamme 
vastuualueella vesi- ja viemäriverkoston palveluiden tuottamisesta ja 
kehittämisestä taloudellisesti, laadukkaasti ja viranomaisvaatimusten 

mukaisesti kestävällä tavalla.

Pyydämme sinua toimittamaan hakemuksesi ja ansioluettelosi 
palkkatoivomuksin 12.3.2023 mennessä rekrytointikonsultillemme sähköpostiin 

anna-maija.kajaste@kajaste.fi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja Arto Liikanen, 
puh. 050 455 7439 arkisin klo 17 jälkeen. Ilmoitus kokonaisuudessaan löytyy 

nettisivuiltamme https://www.pudasjarvenvesi.fi/ajankohtaista
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PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

NYT TUOTTEITA NYT TUOTTEITA 
ULOSHEITTOHINTAAN!ULOSHEITTOHINTAAN!

PERÄKÄRRY MUULI 1500 LPERÄKÄRRY MUULI 1500 L
Lehtijousellinen leveä kippikärry, joka soveltuu moneen Lehtijousellinen leveä kippikärry, joka soveltuu moneen 
lavakoon (150 x 325 cm). Kärryn kantavuus on 510+75 kg, lavakoon (150 x 325 cm). Kärryn kantavuus on 510+75 kg, 
omamassa 240 kg ja siinä on avattava etu- ja takalaita. omamassa 240 kg ja siinä on avattava etu- ja takalaita. 
Kippi helpottaa raskaiden esineiden ja ajettavien laitteiden Kippi helpottaa raskaiden esineiden ja ajettavien laitteiden 
kuormausta.kuormausta.

AIRREX AH-300I AIRREX AH-300I 
INFRAPUNALÄMMITININFRAPUNALÄMMITIN
Täysin uudistunut Airrex AH-300i infrapunalämmitin mobii-Täysin uudistunut Airrex AH-300i infrapunalämmitin mobii-
liohjauksella. Airrex AH-300i on myydyin lämmitinmallimme liohjauksella. Airrex AH-300i on myydyin lämmitinmallimme 
ja se on tarkoitettu suurien tilojen lämmittämiseen. Soveltuu ja se on tarkoitettu suurien tilojen lämmittämiseen. Soveltuu 
käytettäväksi kohteissa, kuten teollisuushallit, työtilat, kone-käytettäväksi kohteissa, kuten teollisuushallit, työtilat, kone-
suojat, tallit, hallit, maalaamot, taukotilat, huoltoautot, ylei-suojat, tallit, hallit, maalaamot, taukotilat, huoltoautot, ylei-
sötapahtumat, korjaamot, terassit, teltat ja rakennustyömaat.sötapahtumat, korjaamot, terassit, teltat ja rakennustyömaat.
Polttoainekäyttöisen Airrex-lämmittimen parhaita ominai-Polttoainekäyttöisen Airrex-lämmittimen parhaita ominai-
suuksia ovat mm. pieni kulutus, hajuttomuus, termostaattioh-suuksia ovat mm. pieni kulutus, hajuttomuus, termostaattioh-

AKKUKONESARJA MAKITA AKKUKONESARJA MAKITA 
DLX4142TX1DLX4142TX1
Kattava ammattilaisen 18 voltin akkukonesarja. Porakone Kattava ammattilaisen 18 voltin akkukonesarja. Porakone 
DDF485, iskevä ruuvinväännin DTD153, monitoimikone DDF485, iskevä ruuvinväännin DTD153, monitoimikone 
DTM51 ja pistosaha DJV181. Akut 2 x 5,0 Ah, latauslaite ja DTM51 ja pistosaha DJV181. Akut 2 x 5,0 Ah, latauslaite ja 
laukku.laukku.
- 2 x 5,0 Ah akkua- 2 x 5,0 Ah akkua
- latausaika 45 min- latausaika 45 min
- laukku pyörillä ja vetoaisalla- laukku pyörillä ja vetoaisalla
- 3 vuoden takuu - 3 vuoden takuu 
  rekisteröimällä  rekisteröimällä

ROBOTTIRUOHONLEIKKURI ROBOTTIRUOHONLEIKKURI 
GARDENA SILENO LIFE 700GARDENA SILENO LIFE 700
Sileno life leikkaa jopa 700 m²:n nurmikon luotettavasti ja Sileno life leikkaa jopa 700 m²:n nurmikon luotettavasti ja 
tarkasti. Se selviää jopa 35 % kaltevista rinteistä, kapeista tarkasti. Se selviää jopa 35 % kaltevista rinteistä, kapeista 
käytävistä ja ahtaistakin alueista. Leikkaa myös sateella. käytävistä ja ahtaistakin alueista. Leikkaa myös sateella. 
Bluetooth-yhteys. Helppo ohjattu asennus.Bluetooth-yhteys. Helppo ohjattu asennus.
- suositeltava alue 700 m²- suositeltava alue 700 m²
- leikkaa 35 % kaltevuudessa- leikkaa 35 % kaltevuudessa
- Bluetooth-applikaatio- Bluetooth-applikaatio
- rajak. 200 m ja - rajak. 200 m ja 
  sinkilät 300 kpl  sinkilät 300 kpl

LUMILINKO STIGA ST LUMILINKO STIGA ST 
5262 P WS 2505262 P WS 250

AKKUKONESARJA MAKITA AKKUKONESARJA MAKITA 
DLX6103JX1DLX6103JX1
Täydellinen ammattilaisen 18 V:n akkukonesarja, johon Täydellinen ammattilaisen 18 V:n akkukonesarja, johon 
kuuluu porakone DDF485, iskevä ruuvinväännin DTD153, kuuluu porakone DDF485, iskevä ruuvinväännin DTD153, 
kulmahiomakone DGA505, puukkosaha DJR186, poravasara kulmahiomakone DGA505, puukkosaha DJR186, poravasara 
DHR202 ja pistosaha DJV180. 2 x 5,0 Ah:n akku, latauslaite DHR202 ja pistosaha DJV180. 2 x 5,0 Ah:n akku, latauslaite 
ja pehmeä laukku.ja pehmeä laukku.

KUORMALIINA FXA 25MM / 4MKUORMALIINA FXA 25MM / 4M
EN-hyväksytyt perusvyöt EN-hyväksytyt perusvyöt 
turvallisiin kuormauksiin.turvallisiin kuormauksiin.
Väri keltainen.

SÄHKÖKIUAS HARVIA CILINDRO SÄHKÖKIUAS HARVIA CILINDRO 
6,8KW BLACK STEEL PC706,8KW BLACK STEEL PC70
Harvia Cilindro Black Steel -kiukaat Harvia Cilindro Black Steel -kiukaat 
(PC 70 & PC 90) kätkevät sisälleen (PC 70 & PC 90) kätkevät sisälleen 
massiivisen kivimäärän, joka tarjoaa massiivisen kivimäärän, joka tarjoaa 
nautinnollisen saunaelämyksen. nautinnollisen saunaelämyksen. 
Pilarimallin suuren kivipinnan ansiosta Pilarimallin suuren kivipinnan ansiosta 
lämpö leviää tasaisesti saunaan.lämpö leviää tasaisesti saunaan.

AIR1 ADBLUE 10L AIR1 ADBLUE 10L 
KANISTERIKANISTERI

18189090

PUUKIUAS NARVI BLACK 16PUUKIUAS NARVI BLACK 16
Näyttävä puukiuas säätöjaloilla Näyttävä puukiuas säätöjaloilla 
ja valurautaisella lasiluukulla. Iso ja valurautaisella lasiluukulla. Iso 
kivitila takaa tasaiset ja miellyttävät kivitila takaa tasaiset ja miellyttävät 
löylyt. Pelkistetyn ajaton muotoilu löylyt. Pelkistetyn ajaton muotoilu 
sopii niin perinteiseen kuin moder-sopii niin perinteiseen kuin moder-
niinkin saunaan. Saunan koko 8–16 niinkin saunaan. Saunan koko 8–16 
m³. Polttopuun pituus 33 cm.m³. Polttopuun pituus 33 cm.

ULKOPOREALLAS ULKOPOREALLAS 
CELLO SPA IVALOCELLO SPA IVALO
Iso 6-paikkainen ulkoporeallas tarjoaa kylpy-Iso 6-paikkainen ulkoporeallas tarjoaa kylpy-
hetket ympäri vuoden markkinoiden parhaalla hetket ympäri vuoden markkinoiden parhaalla 
hinta-laatusuhteella. Vesitilavuus 1700 l. Materi-hinta-laatusuhteella. Vesitilavuus 1700 l. Materi-
aalit kestävät pakkasta ja lämpötilan vaihteluita. aalit kestävät pakkasta ja lämpötilan vaihteluita. 
Valmistettu Suomessa.Valmistettu Suomessa.
- 3 x 1,3 kW porepumput- 3 x 1,3 kW porepumput
- 42 hierontasuutinta- 42 hierontasuutinta
- 3 kW lämmitin- 3 kW lämmitin
- 3 kW lisälämmitin- 3 kW lisälämmitin

ULKOPOREALLAS CELLO SPA PYHÄULKOPOREALLAS CELLO SPA PYHÄ
Laadukas keskikokoinen 5+1-paikkainen ulkoporeallas Laadukas keskikokoinen 5+1-paikkainen ulkoporeallas 
tarjoaa kylpyhetket ympäri vuoden markkinoiden parhaalla tarjoaa kylpyhetket ympäri vuoden markkinoiden parhaalla 
hinta-laatusuhteella. Vesitilavuus 1300 l. Materiaalit hinta-laatusuhteella. Vesitilavuus 1300 l. Materiaalit 

14991499--.. 1 kpl SUORAMYYNTI

18901890--..
1 kpl jäljellä

699699--..
3 kpl jäljellä

849849--..
2 kpl jäljellä

15501550--..
1 kpl jäljellä

869869--..
1 kpl jäljellä

1010--.. 3 kpl

289289--..
8 kpl jäljellä

399399--..
LOPUT GIASCO 
TURVAKENGÄT 

-30%!

59905990--..
1 kpl jäljellä

79907990--..
1 kpl jäljellä

ESIM:
MAKALU 
S3 CI WR 

8610
(123,-)

DEFENDER 
S3 CI WR AN 

8960
(128,-)

- porakone DDF485- porakone DDF485
- iskevä ruuvinväännin - iskevä ruuvinväännin 
DTD153DTD153
- kulmuri DGA505, puuk-- kulmuri DGA505, puuk-
kosaha DJR186kosaha DJR186
- poravasara DHR202, - poravasara DHR202, 
pistosaha DJV180pistosaha DJV180

jaus sekä sen hiljainen jaus sekä sen hiljainen 
ääni. Airrex AH-300i ääni. Airrex AH-300i 
infrapunalämmittimessä infrapunalämmittimessä 
ei ole puhallinta, joten se ei ole puhallinta, joten se 
ei myöskään levitä pölyä ei myöskään levitä pölyä 
hengitysilmaan.hengitysilmaan.
AIRREX AH-300I AIRREX AH-300I 
SOVELTUU JOPA NOIN SOVELTUU JOPA NOIN 
1500 M³ TILOIHIN!1500 M³ TILOIHIN!

kestävät pakkasta kestävät pakkasta 
ja lämpötilan vaih-ja lämpötilan vaih-
teluita. Valmistettu teluita. Valmistettu 
Suomessa.Suomessa.

2 kpl jäljellä

Luotettava, vankkarakentei-Luotettava, vankkarakentei-
nen kaksivaiheinen lumilinko nen kaksivaiheinen lumilinko 
kotikäyttöön. Pystyy käsit-kotikäyttöön. Pystyy käsit-
telemään jopa 50 cm syvää telemään jopa 50 cm syvää 
lunta. Vaihteet 6 eteen lunta. Vaihteet 6 eteen 
ja 2 taakse. Työleveys 62 ja 2 taakse. Työleveys 62 
cm. Easy Turn -teknologia, cm. Easy Turn -teknologia, 
led-valot, lämpökahvat ja led-valot, lämpökahvat ja 
230 V:n sähköstartti.230 V:n sähköstartti.
- työleveys 62 cm- työleveys 62 cm
- vaihteet 6 eteen + 2 taakse- vaihteet 6 eteen + 2 taakse
- led-valot ja lämpökahvat- led-valot ja lämpökahvat
- sähköstartti- sähköstartti

Rajoitettu erä!


