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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Koiravaljakot kisaavat 
Syötteellä s. 4

Tanssi noussut yhä 
useampien harrastus-

muodoksi s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 8.1.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 11.1.2016 klo 17 

Tervetuloa!

Edut koskevat uusia silmälasitilauksia eikä niitä voi yhdistää muihin tarjouksi-
in. 100 €:n hyvitys silmälaseista myös muilla kuin Silmäaseman silmälääkäreid-
en voimassa olevilla resepteillä. Silmälasien ostajalle optikon näöntarkastus 0 
€ (norm. 35 €) ei koske piilolinssinäöntarkastusta. Edut ovat voimassa 31.1.2016 
asti. **Lue lisää silmaasema.fi

UPEA ALE
KAIKKI
KEHYKSET

-70%
Optikon 

näöntarkastus

   0€
Lisäksi silmä- 
lääkärin reseptillä 
silmälaseista -100€

10kk**Kulutonta & korotonta
maksuaikaa jopa

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 08 822 416l silmaasema.fi

PUDASJÄRVI Toritie 1, 08 822 416, 
palvelemme ma-pe 9.30-17

Pudasjärven Optiikan 
Supertarjous jatkuu 

tammikuun loppuun saakka!

Silmälasien 
ostajalle optikon 

näöntarkastus 
veloituksetta!Nyt meiltä myös Oakleyn 

ja Smithin laskettelulasit!

P. 040 821 
1819

Varaa aika
Lääkäriajat: ke 13.1., ke 20.1. ja ke 27.1.

Paikka: Puikkari
Ryhmän aloitusajat su 10.1.2016

ja tämän jälkeen kokoonnumme 10 kertaa.

Supersuosittu Kymppi Pois
- laihdutusryhmä alkaa

PUDASJÄRVELLÄ!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
aila.koljonen@cambridgeohjelma.fi 

tai puhelin 044 974 0309
viim. lauantaina 9.1.2016!

Uusi osoitteemme: Kurentie 24
(Terveyskeskuksen vieressä).

Tervetuloa!
P. 050 347 0261 ja 0500 558 368

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA
KOTIHOITOPALVELUT PÄIVI JUNNA

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan
myymälä auki tiistaisin klo 9-17

KUUKAUDEN KAMPANJAT
TARJOUKSET VOIMASSA

TAMMIKUUN AJAN

KÄSIEN

RENTOUTTAVA

HIERONTA

JALKAHOIDON

YHTEYDESSÄ

10€

CUCCIO
NATURALE

VARTALOVOITEET

15€
(norm. 22€)

´

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

PUDASJÄRVELLÄ AVAAMME MA 11.1. 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. 

Ark 9-17, la 9-14

POISTOPISTE

TYYNYJÄ 50x60 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu

TALVIPEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu

2 kpl

2 kpl 25€
YHTEISHINTAAN

1€
kpl/pkt/
erä

Kotimaiset
VILLA-
SUKAT
2 pr 5€
Miehille ja naisille
FLEECE-
PAIDAT
karvavuori,
yksivärinen, 
vetoketju 750

HAALARIT
lapsille neonkeltainen, 
oranssi
koot: 
90-110 cm 35€
TOPPA-
HOUSUT
lapsille ja 
aikuisille 
alk. 10€

● Ystävänpäiväkortit 6 kpl
● Erä 2-os. kortteja
● Leivinpaperi, alufolio, tuorekelmu
● Lasten saapassukat 3 paria
● Pienet posliinimukit 4 kpl
● Villapohjalliset, koot 36-45
● Tekstaustussit 1 kpl (3 eri väriä)
● Vanupuikot 3 pkt
● Pipot, käsineet ja kaulaliinat alk.

Naisten ja miesten 
NAHKAKÄSINEET

5€
pari

ALKAEN

PETAUS-
PATJAT
Leveys 75–180 cm

15€ALKAEN

kpl

SISUSTUS-
TYYNYT
40x40 cm

2€
kpl

Meiltä TV:stä tutut
Tuotteet vähintään

-70% ovh:sta

Micro Steamer
MIKROHÖYRYSTIN
kasviksien kypsennykseen,
desifiointiin 3€

(ovh. 14,90)

HINTASHOKKI!

TUHANSITTAINTAVARAA

ALKAEN

KARVALAKIT

10€ALKAEN
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Työntekijämme

Arto Juhani 
MANNINEN

Niinkuin muuttolintusen tie, 
taivasta kohti matka vie

Joka hetkestä menneestä kiittäen, 
me muistamme sinua kaivaten

Antalis Oy, Henkilökunta

s. 26.9.1959 Pudasjärvi
k. 13.12.2015 Kempele

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 mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Rakkaamme

Arto Juhani 
MANNINEN

Syvästi kaivaten
Elsa
Tiina ja Petri
Raili
lapset perheineen
Maire ja Ari
Marjatta, Risto, Ville ja Riikka
Ei yllättäin, äkkiä kuitenkin
hiljeni sydän rakkahin.
Jäi vain tuska ja kaipaus suunnaton
mut tiedämme sun hyvä olla on.

s. 26.9.1959 Pudasjärvi
k. 13.12.2015 Kempele

Siunaus on toimitettu läheisten läsnä ollessa 30.12.2015
Lämmin kiitos osanotosta.

Messu seurakuntakodissa su 10.1. kello 10, Juha Kukku-
rainen, Pekka Asikainen, Keijo Piirainen.

Kasvatuksen päivä Pudasjärvellä seurakuntakodissa la 
9.1. kello 11-12.30 ja 13-14.30, Jari Sinkkonen  esitelmöi 
aiheesta kello 11-12.30 ”Lapsen ja nuoren hyvän itsetun-
non kehittyminen” ja kello 13-14.30 ”Nuoruusiän kehitys-
haasteet”.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 11.1. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 13.1. kello 10-13.

Lähetysarpajaiset: Arvonta on suoritettu Pudasjärven po-
liisiasemalla 29.12.2015. Voittajaluettelo: 1. sängynpeite, 
no 671 Juha Kukkurainen, 2. matto, no 319 Leila Kylmä-
nen,  3. matto, no 15 Juha Kukkurainen, 4. matto, no 723 
Juhani Nykänen, 5. matto, no 495 Taina Holmström, 6. mat-
to, no 103 Eeva Törrö, 7. matto, no 83 Arto Jokikokko, 8. 
matto, no 69 Marjatta Orreveteläinen, 9. matto, no 578 Sa-
muli Leppänen. Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistu-
neille.

Ystävänkammari seurakuntakodissa ti 12.1.kello 12.

Sauvakävely ti 12.1. lähtö seurakuntakodilta kello 17.15, 
kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttorilassa.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 14.1. kello 17.

Pudasjärven seurakunnan diakoniatyö välittää Tukikum-
mit-säätiön lahjana luistimia ja monoja. Mikäli tunnet, että 
taloudellisesti ei ole mahdollista hankkia näitä urheiluväli-
neitä voit olla yhteydessä diakoniatoimistoon ja sopia haku-
ajan tai tulla seurakuntakodille to 14.1. kello 12-18 välisenä 
aikana hakemaan luistimet/monot. 

Lapsityö: Kerhot aloittavat viikolla 3.

Lapsiparkki: seurakuntakodin päiväkerhotiloissa pe 22.1. 
kello 9.30-12. Ilmoittautumiset (08) 882 3100 (ennakkoon 
otetaan 10 ilmoittautunutta).

Rauhanyhdistykset: Loppiaisseurat Jongulla Ella ja Urpo 
Viljamaalla ke  6.1. kello 13 (Arvo Niskasaari, Tauno Kuja-
la). Päiväseurat Kurenalan ry:llä su  10.1. kello 13 (Juhani 
Pitkälä, Juha Kaarivaara).

Haudattu: Juho Aaprami Hinkula 84 v.

Yläkartanossa otetaan mie-
lellään vastaan vierailijoi-
ta. Vuoden vaihteen alla 
vierailijoina olivat vanhuk-
sien parissa vapaaehtoistyö-
tä tekevä Senja Vanhanen 
Rölli-koiransa ja tyttärensä, 
Vieremän seurakunnan dia-
konissa Sari Määtän kanssa.

Joulumatkalla äitinsä luo-
na ollut, soitto-, laulu- ja 
esiintymistaitoinen Sari otti 
vastaan päiväsaliin kokoon-
tuneelta väeltä laulutoivo-
muksia mukanaan tuomis-
ta Kauneimmat joululaulut 
-vihkosista ja muutama tut-

Olemme eläneet juhla-aikaa. Adventista 
alkoi joulujuhlan odotus. Joululauluja lau-
loimme monta kertaa erilaisissa joulu-
juhlissa ja pysähdyimme joulun sanoman 
äärelle. Mieleenpainuvia tilaisuuksia oli 
monia. Suuri joukko osallistujia oli muka-
na näissä tilaisuuksissa. Jouluevankeliumin 
tapahtumat ja loppiaisena muisteltava itä-
maan tietäjien vierailu seimen äärellä ovat 
joulun ajan tärkeintä sanomaa ja puhutte-
levat vuodesta toiseen. 

Juhla-ajan jälkeen alkaa aina arki. Niin 
kuin hyvällä lapsella on aina monta nimeä, 
niin myös joulujakson jälkeisellä juhlapy-
hättömällä kaudella. Vanhaan aikaan käy-
tettiin nimityksiä härkäviikot tai selkävii-
kot. Edellinen viittaa siihen, että joulun 
jälkeen on taas tehtävä raskasta työtä, 
ja lienee saanut alkunsa sillä alueella, jol-
la härkiä on käytetty vetojuhtina. Selkävii-
kot tarkoittavat talven selkää joka taittuu 
talviviikkojen aikana ennen pääsiäistä. Juh-
la ja arki vaihtelevat elämässä. Tavallinen 
arki ja hyvinkin pienet asiat tuovat juhlan 
arjen keskelle. Niitä on myös härkäviikko-

jen aikana.  
Talviviikkojen aikana päivän valoisa 

aika jatkuu ja työn äänet kuuluvat, kuten 
talvivirressä laulamme. Härkäviikkojen ai-
kana myös odotamme. Valon lisäänty-
essä tiedämme, että kevät hiljalleen tu-
lee. Elämänkulku on tässä hetkessä sekä 
odotusta, että valon ja varjon vaihtelua. 
Talvivirren viimeinen säkeistö puhuu kos-
kettavasti myöskin odotuksesta. ”Oi Herra, 
armon meille annat ja Kristuksessa meidät 
vapahdat. Niin kukkivat kuin jäiset rannat 
luomisen uuteen päivään katsovat.  Ja luo-
makunta yhtyy kiitokseen, Jumalan lasten rie-
muun, kirkkauteen.” Vk. 576:5

1.
Maa hohtaa lumivaipassansa, on Luoja itse 
luonut hangen, jään. Maa Herran on myös 
roudassansa ja lepää talven hänen kädes-
sään. On ankara ja pitkä talviyö, vaan läpi 
senkin jatkuu Luojan työ.
2.
Taas kaamos saartaa, painaa mieltä, vaan 
Herra meidän lähellämme on.  Yön valta väis-

tyy päivän tieltä, ja kevät nousee, juhla aurin-
gon.  Näin tunturit ja järvet, erämaa valoa 
toivon saavat heijastaa.
3.
Nyt vaikka nukkuu siemen, multa, työn ää-
net kaikkialta kuuluvat. Me saamme hoitaa 
hengen tulta, ja kätten töihin päivät kutsuvat. 
Ja hohtavilla talvihangilla suot, Herra, mielen, 
ruumiin iloita.
4.
Teit, Herra, talven jäätäväksi, vaan kohdus-
saan maa kantaa elämää. Loit silmuun toi-
von kestäväksi, maa kevään helmaan versot 
synnyttää.  Jos raskas onkin talven ahdistus, 
niin väkevä on kevään vapaus.
5.
Oi Herra, armon meille annat ja Kristukses-
sa meidät vapahdat. Niin kukkivat kuin jäiset 
rannat luomisen uuteen päivään katsovat.  Ja 
luomakunta yhtyy kiitokseen, Jumalan lasten 
riemuun, kirkkauteen.
Vk. 576

Jukka Jaakkola

Juhlasta arkeen

Yhteislaulutilaisuus 
vapaaehtoisvoimin

Suuri osa Yläkartanon väestä osallistui juuri ennen vuoden vaihdetta järjestettyyn ohjelmalliseen tilaisuuteen. Vapaaeh-
toistyötä vanhuksien parissa tekevä Senja Vanhanen oikealla. 

tu laulu laulettiin kahteen-
kin kertaan. Senja kiersi suu-
ren, mutta ystävällismielisen 
Rölli-koiransa kanssa terveh-
timässä ja jututtamassa asuk-
kaita. 

-Laulakaa sydämen poh-
jasta taivaaseen saakka, in-
nosti Sari Määttä ennen vii-
meistä Maa on niin kaunis 
-yhteislaulua. 

Vapaamuotoinen iltapäi-
vähetki kului mukavasti, ja 
tilaisuus päättyi yhteises-
ti nautittuihin iltapäiväkah-
veihin. 

Yläkartanon työntekijät 

Vieremän seurakunnan dia-
konissa Sari Määttä veti 
Yläkartanossa ohjelmalli-
sen tilaisuuden ollessaan 
Pudasjärvellä äitinsä luona 
joulumatkalla. 

kertoivat olevansa ilahtunei-
ta tällaisista vierailuista, jot-
ka tuovat mukavaa vaihtelua 
normaalipäivän rutiineihin. 
He kertoivat, että musiikin-
opettaja, kanteletaiteilija Sari 
Hukari käy tiistaisin vetä-
mässä ohjelmallisen tilaisuu-
den kansalaisopiston opin-
topiirinä. Suopunki-yhtye 
vierailee myös lähes kuukau-
sittain ja silloin voi huoma-
ta monien tanssia aikanaan 
harrastaneiden asukkaiden 
tanssijalan alkavan vipattaa 
musiikin tahdissa. HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Vintiltä rahaa!Ahaa!
Oikein tehty katon lisäeristys 
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 040 584 0389 
tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi

Oikein tehty katon lisäeristys
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 0400 753 545
tai juutinensami@gmail.com

Suomen Yrittäjien myön-
tämä kultainen Yrittäjäristi 
luovutettiin joulun alla Pu-
dasjärven Levo-ojalla asu-
valle yrittäjä Timo Ahoselle 
yli 20 vuoden yksityisyrit-
täjyydestä. Ahosen vuonna 
1991 perustettu yritys Oulun 
Kone ja Terä Oy myy puun-
työstökoneita ja puualan 
teollisuuden liimoja.

Yhteistyökumppaneita 
ovat tunnettuja puuntyös-
tökonemerkkejä valmista-
vat yritykset, muun muassa 
Keski-Euroopassa sijaitsevat 
tehtaat. Yksi Ahosen edus-
tamista tehtaista on kotimai-
nen Kiilto Oy, jonka puuse-
pänteollisuuden liimat ovat 
Ahosella myynnissä. Yritys 
onkin Ahosen mukaan yksi 
hänen tärkeimmistä kump-
paneistaan.

Suomen Yrittäjien myön-
tämä hopeinen Yrittäjäris-
ti luovutettiin ennen joulua 
Pudasjärven K-supermar-
ketin kauppias Tommi Nis-
kaselle huomionosoitukse-

Yrittäjille palkitsemisia

Hopeisen Yrittäjäristin luovutti Tommi Niskaselle Pudasjär-
ven Yrittäjien puheenjohtaja Marko Rautio. 

Timo Ahoselle luovutettiin 
kultainen yrittäjäristi.

na yli 10 vuoden yksityisestä 
yrittäjyydestä. Niskanen 
on toiminut Pudasjärvel-
lä kauppiasyrittäjänä kesä-
kuusta 2013. 

– Aloitin yrittäjänä 
23-vuotiaana vuonna 2002 
Pulkkilan K-marketissa. Sen 
jälkeen yrittäjyys jatkui K-
market Kisatori Kajaanissa, 
Oulun K-supermarket Vä-
livainiossa ja ennen Pudas-

järvelle siirtymistä K-super-
market Suomussalmessa. 
Olen erittäin tyytyväinen, 
että olen lähtenyt tälle ural-
le yrittäjäksi ja kauppiaaksi. 
On vaikea ajatella, että teki-

sin jotain muuta, totesi Nis-
kanen. 

Hän toimii myös Pudas-
järven Yrittäjissä ja on tällä 
hetkellä yhdistyksen vara-
puheenjohtaja. HT

Kova pakkanen koettelee 
putkistoja ja altistaa putkis-
toja jäävahingoille. 

-Kovilla pakkasilla ve-
sijohdot ovat alttiina jääty-
miselle ja rikkoutumiselle. 
Tänä talvena ei kaikkialla 
Suomessa ole luntakaan tul-
lut niin paljon, että lumipei-
te toimisi putkia suojaavana 
eristeenä. Pidempikestoinen 
kylmä sääjakso lisää jääty-
misvahinkojen riskiä, sanoo 
korvausasiantuntija Teemu 
Talvi LähiTapiolasta.

Putkien jäätymisestä ai-

Pakkanen koettelee putkistoja

Pudasjärvi-lehti tulee ilmestymään vuonna 2016 
joka viikko perjantaisin. Lehti näkyy kokonaan 

jo torstai-iltana netissä entiseen tapaan 
www.pudasjarvi-lehti.fi. 

Lehden kustantajana on Joutsen Media Oy.

Lehti tehdään edelleen (sivuntaitto, painoon lähettäminen, 
laskutus) VKK-Media Oy:n toimesta osoitteessa Korpitie 6 
(Honkasenkankaalla), vastaavana työntekijänä Katariina Nie-
mitalo 050 382 6585, toimitus@vkkmedia.fi. 

Ilmoitusasiat hoituvat myös edelleen samassa osoit-
teessa; Pertti Kuusisto 040 195 1732, toimisto@pudasjar-
vi-lehti.fi ja Heimo Turunen 0400 385 281 vkkmedia@vk-
kmedia.fi. 

Lehden toimittamisessa on tapahtunut vuoden vaih-
tuessa uudistus. Vastaavana toimittajana on 1.1.2016 alkaen 
Martta Oinas-Panuma. Hän hoitaa ja organisoi lehden toi-
mittamisen Iijokiseudun päätoimittajan työn rinnalla, p. 044 
737 0399, toimitus@pudajarvilehti.fi. Avustajien aktiivista 
toimintaa toivotaan edelleen, kuten Pudasjärvi-lehdessä on 
perinteisesti ollut. 

Heimo Turunen halusi luopua Pudasjärvi-lehden toimitta-
misvastuusta ja keskittyä lehden ilmoitusmyyntiin sekä VKK-
Media Oy:n yrittäjä- ja muiden seuralehtien tekemiseen Ou-
lun seudulla ja Kainuussa.  

VKK-Media Oy vastaa Pudasjärveltä käsin noin 20 eri 
yrittäjä- ja seuralehtien ilmestymisestä Oulun seudulla ja 
Kainuussa. Lehtien lisäksi työn alla on mm. Pudasjärvi Tutuk-
si 2016 -julkaisu ja vastaavia julkaisuja myös muilla paikka-
kunnilla. 

Näissä toiminnoissa Turusen kanssa työntekijöinä ovat 
Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi ja Jen-
ny Kärki 050 544 4462, jenny.karki@vkkmedia.fi.  

Hyvää alkanutta vuotta 2016!

Heimo Turunen  Martta Oinas-Panuma

Vuodenvaihteen 
kuulumisia 

Pudasjärvi-lehdestä ja 
VKK-Media Oy:stä

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Pudasjärvi-lehdessä nume-
ro 42 mainittiin virheellises-
ti Kynkään kartanon sijaitse-
van Aittojärvellä. Kynkään 
kartano sijaitsee Kynkäällä, 
joka on oma kylänsä ja yksi 
alueen vanhimmista kylistä.

Toimitus

Oikaisu

Kylänäytelmä-kurssi alkaa Suojalinnalla
Ensi viikolla alkaa Pudasjär-
ven kansalaisopiston uusi 
Kylänäytelmä-kurssi. En-
simmäinen kokoontuminen 
on tiistaina 12. tammikuuta 
Suojalinnalla.

Kurssilla harjoitellaan 
erityisiä kylänäytelmiä, joi-
ta on tarkoitus esittää mat-
kailijoiden iloksi ja erilais-
ten tapahtumien yhteydessä. 
Kurssilla tehdään hauskoja 
teatteriharjoituksia ja valmis-
tetaan osallistujien ideoiden 
ja tarinoiden sekä paikallis-
historian pohjalta sketsejä ja 
esityksiä.

Tavoitteena on, että eri 
kylien omaperäisiin sattu-
muksiin pohjautuvista pie-
noisnäytelmistä koottaisiin 
isompi kokonaisuus, jota 
voitaisiin myydä erisuurui-
sina paketteina erilaisten 
asiakkaiden tarpeisiin eri 
puolilla Pudasjärveä. Kylä-

näytelmien harjoittelu jatkuu 
huhtikuun loppuun saakka 
ja tarvittaessa kurssia jatke-
taan seuraavana syksynä.

Alkuperäisen idean kyli-
en yhteisestä näytelmäpro-
jektista esitti Syötteeltä 
kotoisin oleva Markku Riihi-
aho, joka tulee myös paikal-
le ensimmäiseen kokoontu-
miseen.

Riihiahon mukaan osal-
listava kylänäytelmä on käy-
tännössä kyläyhdistysten ja 
alueen yritysten tarjoama 
elämyspalvelu:

- Niitä ei enää yksi ky-
läyhdistys pystyisi teke-
mään. Toisaalta isommalla 
porukalla saadaan enemmän 
aikaan. Niinpä on tarkoitus 
kerätä tarinoita eri kyliltä, 
jolloin myös käytettävä ma-
teriaali kasvaa.

Ryhmän ohjaajana toi-
mii teatteri-ilmaisun ohjaa-

ja (AMK), oululaisen kult-
tuuriosuuskunta Ilmeen 
puheenjohtaja Mika Kivi-
niemi. Kurssille ovat terve-
tulleita kaikki teatterista ja 
tarinankerronnasta kiinnos-
tuneet. Aiempaa teatteriko-
kemusta ei tarvita, vaan in-

Ensi viikolla Suojalinnalla aloitetaan kylänäytelmien suun-
nittelu. Ideoita näytelmien pohjaksi haetaan paikallisista ta-
rinoista eri puolilta pitäjää ja ehkä pientä mystiikkaakin on 
luvassa. Kuva teatteria tunturijärjellä pienoisnäytelmästä 
Lapin erämaissa vuosina 2014-18. 

nokkuus riittää.
Mukaan toimintaan voi 

osallistua, vaikka ei haluaisi 
esiintyä, sillä harrastajia tar-
vitaan myös esimerkiksi la-
vasteiden, tarpeiston, pu-
vustuksen ja käsikirjoitusten 
ideointiin sekä toteutukseen.

heutuvat vesivahingot tu-
levat esille sään lauhtuessa. 
Kotikonstein putkistojen jää-
tymistä voi estää suojaamalla 
ne mahdollisuuksien mukaan 
esimerkiksi peitteillä tai sa-
nomalehdillä. Lisäksi putkien 
jäätymistä voi ennaltaehkäis-
tä käyttäen lisälämmönlähtee-
nä sähkölämmittimiä ja irto-
pattereita.

Ulkona putkien eristämi-
seen soveltuu muun muassa 
lumi, turve ja eristevilla. Ensi-
apuna voi myös jättää vesiha-
nan hitaasti valumaan, jolloin 

juokseva vesi estää jäätymi-
sen.

-Putkia ei missään tapa-
uksessa saa sulattaa avotu-
lella. Turvallisin ja nopein 
putkien sulattaja on ammatti-
putkimies, joka höyryn avulla 
sulattaa putket auki, Talvi ko-
rostaa.

Mikäli ammattilaista ei ole 
saatavilla, voi jäätyneitä put-
kia yrittää sulattaa varovasti 
myös itse käyttämällä sähkö-
lämmittimiä. Vielä sulatuksen 
jälkeenkin on syytä valvoa, et-
tei putki ala vuotaa. Sulatta-

miskustannukset kuuluvat 
kiinteistön normaaliin huol-
toon ja kunnossapitoon, 
eikä niitä näin ollen korva-
ta vakuutuksista.
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Puh. 040 581 9930

Teetä talvella kattoremontti, 
niin kuvaamme 

lämpökameralla eristeiden 
kunnon samaan rahaan!!! 

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

PYYDÄ 
TARJOUS!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

Uusi sosiaalihuoltolaki astui 
voimaan huhtikuussa 2015. 
Laki määrittää kuntouttavan 
työtoiminnan ja sosiaalisen 
kuntoutuksen sosiaalihuolto-
lain mukaisiksi sosiaalipalve-
luiksi. Laissa puhutaan raken-
teellisesta sosiaalityöstä (7§), 
jonka merkitys ihmisten sosi-
aaliseen hyvinvointiin liittyvi-
en asioiden huomioon ottami-
seksi kuntien suunnittelussa ja 
päätöksenteossa. Asiakkaiden 
tarpeiden ja toivomusten huo-
mioon ottaminen toimintaa ja 
palveluja kehitettäessä liittyy 
olennaisesti edelliseen. Sosi-
aalihuollon asiakkaalle tulee 
nimetä omatyöntekijä asiak-
kuuden ajaksi. Hänen tehtävä-
nä on laatia yhdessä asiakkaan 
kanssa tuen tarpeiden arvioin-
ti, muiden viranomaisten ja 
tukipalvelujen tarpeen totea-

minen ja asiakassuunnitelman 
tekeminen.

Sosiaalisella kuntoutuk-
sella (17§) tarkoitetaan sosi-
aalityön ja sosiaaliohjauksen 
keinoin annettavaa tehos-
tettua tukea sosiaalisen toi-
mintakyvyn vahvistamisek-
si, syrjäytymisen torjumiseksi 
ja osallisuuden edistämisek-
si. Palveluprosessiin voidaan 
kytkeä mm. työ- ja toiminta-
kyvyn kartoituksia, mielenter-
veys- ja päihdepalveluja, mui-
ta terveydenhuollon palveluja, 
terapiaa sekä lääkinnällisen ja 
ammatillisen kuntoutuksen 
palveluja. Nuorten sosiaali-
sella kuntoutuksella tuetaan 
nuorten sijoittumista työ-, työ-
kokeilu-, opiskelu-, työpaja- 
tai kuntoutuspaikkaan sekä 
ehkäistään näiden keskeyttä-
mistä. 

Meneillään olevien ja tu-
levien uudistusten myötä toi-
meentulotuen merkitys so-
siaalityössä vähenee, mikä 
mahdollistaa työn sisällölli-
sen kehittämisen ja resurssien 
kohdentamisen suunnitelmal-
liseen ja tavoitteelliseen asia-
kastyöhön, kuten sosiaaliseen 
kuntoutukseen. Uusi sosiaali-
huoltolaki ja suunnitteilla ole-
vat laajapohjaiset sote-alueet 
luovat hyvät puitteet suun-
nitelmalliselle ja tavoitteel-
liselle sosiaalityölle ja sen 
integroimiselle muihin palve-
luihin. Nuorten ammatillisen 
kuntoutuksen tarpeellisuus 
syrjäytymisen ehkäisyn te-
hostamiseksi vaatii vielä kehit-
tämistä. Notkolan ym. (2013) 
tutkimuksen mukaan Ke-
lan harkinnanvarainen kun-
toutus ei kohdennu tarpeek-

si hyvin niihin nuoriin, joilla 
on vakavia elämänhallinnan 
ongelmia. Selvittämisen tarve 
kohdistuu siihen, pitäisikö Ke-
lan ammatillisen kuntoutuk-
sen kriteereitä muuttaa siten, 
että nuoret, joilla on samanai-
kaisesti useita ja vakavia elä-
mänhallinnan ongelmia, pää-
sisivät näiden palvelujen 
piiriin ilman nykyistä saira-
us-, vika- tai vammaperustet-
ta. Tämä voitaisiin toteuttaa 
kokeilu- ja kehittämishank-
keen avulla, jossa integroi-
daan ammatillisen ja sosiaa-
lisen kuntoutuksen palvelut 
samanaikaisesti toteutettavak-
si tavoitteelliseksi ja tiiviiksi 
palvelukokonaisuudeksi.

Sointu Veivo
Hallintotieteen ja 
kasvatustieteen maisteri

Sosiaalinen kuntoutus

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

LÄMPÖÄ TALVEEN!

TAKKAUUNI 
Tulikivi Harmaja 

takaliitoksella
Varaava vuolukivipintainen kiertoilmatakka. 

Keraaminen Celsius-sisäosa ja luonnonkivikuori. 
Lämmitettävä ala 20-40 m². Paino 930 kg.

2490,-
+asennus+rahti

Tulisijan 
ostajalle 

Tulikivi-kiuas 
kaupan päälle!

Kenkien kopinaa
Monot jaloissa, sukset ja latu.
Aamutossut jaloissa vaikkapa satu.

Lapikasta lyödään lattiaan.
Kumisaappaat jalkaan ja marjastamaan.

Tennaritko jokapäiväinen juttu.
Sandaalit poudalla on näky tuttu.

Nilkkurit on jalassa tosi nätit.
Varvastossutko unholaan jätit.

Jatsarit ukkikin jalkoihin laittoi.
Korkokengissä mummiko nilkkansa taittoi.

Huopatossuissa voi vaikka hiipiä salaa.
Tanssikengissä nuoruus taas mieliin palaa.

Sisko Illikainen

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Metsäverotus muuttuu

Tulevana viikonloppuna Ke-
losyötteeltä ei puutu vauh-
tia, sillä Syötteen laduilla 
nähdään koiria, hiihtäjiä ja 
rekiä. Alueella järjestetään 
ensimmäistä kertaa koiraval-
jakkokilpailut ja samassa yh-
teydessä myös valjakkohiih-
tokilpailut.

Paikalle Robur-sprint-ki-
saan on tulossa reilut 300 koi-
raa kuskeineen. Kisastartteja 
nähtäneen viikonlopun aika-
na yhteensä noin 90 kappa-
letta. Mukana nähdään use-
ammassa luokassa Suomen 
huippuvaljakoita ja hiihtäjä, 
jotka ovat testaamassa vauh-
tiaan jo muun muassa tulevia 
EM-kilpailuja ajatellen.

Rotuvalikoimassa riittää 

Koiravaljakot kisaavat Syötteellä
katseltavaa. Mukana näh-
dään perinteisiä alaskanma-
lamuutteja ja siperianhuskyja 
ja erittäin nopeita saksansei-
sojia sekä x-rotuisia alaskan-
huskyja. Hiihtoluokissa rotu-
kavalkadi on sitäkin laajempi, 
kun useita palveluskoiria on 
ilmoittautunut mukaan naut-
timaan juoksemisen ja hiihtä-
misen riemusta.  

Tänä vuonna pohjoisen 
pieni harrastajaporukka lähti 
järjestämään Robur-sprint-ki-
saa Kelosyötteen lumivarmoi-
hin olosuhteisiin. Etelämpänä 
kisojen järjestäminen on ollut 
ajoittain haasteellista keliolo-
suhteiden takia.

Paikalliset yrittäjät lähti-
vät innokkaasti mukaan tu-

kemaan kisan järjestämis-
tä ja järjestelyitä. Talkoilla ja 
hienolla yhteispelillä on nyt 
luotu mahdollisimman hyvät 

Koiravaljakot kisasivat viime vuonna Taivalkoskella. Kelo-
syötteellä nähdään 9.-10. tammikuuta useita suomalaisia 
MM- ja EM-tason kilpailijoita niin hiihdossa kuin valjakko-
ajossakin. Kuva Mari Moisala.

puitteet kisaajille saapua kil-
voittelemaan talven ensim-
mäisiin kisoihin.

Uusi vuosi tuo muutoksia 
mukanaan. Metsäverotus 
muuttuu vuoden vaihteessa 
pääomatuloveron, luovutus-
tappion vähennysoikeuden 
ja arvonlisävelvollisuuden lii-
kevaihdon alarajan osalta.

Metsäkeskus muistut-
taa, että kausiveroilmoitus 
vuodelta 2015 on muistetta-
va antaa oma-aloitteisesti ja 
mieluiten sähköisesti Vero-
hallinnolle. Verohallinto ei 
enää postita paperista kausi-
veroilmoituslomaketta maa-
talousyrittäjille ja metsän-
omistajille.

Jälkikäteisten selvitysten ja 

pahimmassa tapauksessa ve-
ronkorotuksen välttämiseksi 
kausiveroilmoitus kannattaa 
jättää hyvissä ajoin ennen erä-
päivän 29.2.2016 umpeutu-
mista. Kausiveroveroilmoitus 
on jätettävä, vaikka saatuja tai 
maksettuja arvonlisäveroja ei 
olisi ollenkaan. Silloin ilmoi-
tukseen tulee merkitä, ettei 
arvonlisäverollista toimintaa 
ole ollut lainkaan.

Yksi vuonna 2016 toteu-
tuvista veromuutoksista kos-
kee yleistä pääomatuloveroa. 
Pääomatulojen perusvero säi-
lyy ensi vuonna samana, mut-
ta 30 000 euron ylimenevältä 

osalta verotus kiristyy yhdel-
lä prosenttiyksiköllä 34 pro-
senttiin. Pääomatuloveron 
kiristys korostaa verosuun-
nittelun merkitystä muun 
muassa puukaupoissa.

Metsäkeskukselta tode-
taan, että toinen merkittävä 
veromuutos on luovutustap-
pion vähennysoikeuden laa-
jeneminen myös muihin pää-
omatuloihin. Tällä hetkellä 
mahdollisen luovutustappi-
on voi vähentää vain luovu-
tusvoitoista.

Jos luovutustappioita syn-
tyy, eikä muita pääomatuloja 
ole, vahvistetaan verovuoden 

luovutustappio. Vahvistettu 
luovutustappio on vähennys-
kelpoinen viiden seuraavan 
vuoden aikana. Luovutus-
tappioita ei kuitenkaan oteta 
huomioon pääomatulojen ali-
jäämää vahvistettaessa. Tap-
pioiden perusteella ei siten 
myönnetä ansiotulojen veros-
ta tehtävää alijäämähyvitystä.

Kolmas metsätalouttakin 
koskeva muutos liittyy ar-
vonlisäverotukseen. Arvon-
lisäverovelvollisuudessa lii-
kevaihdon alaraja nousee 
ensi vuonna 8 500 eurosta 10 
000 euroon.

Nyt kannattaa täyttää hake-
muksia, sillä Pudasjärven 
kaupunki jakaa kehittämis- 
ja toimintatukia kyläseuroil-
le, yhdistyksille ja yksittäisille 
toimijoille ja toimintaryhmil-
le lähes 110 000 euroa vuoden 
2016 aikana. Haku alkoi täl-
lä viikolla ja päättyy 8. helmi-
kuuta.

Kehittämistukea myön-
netään asuinalueiden kehit-

Kaupungin kehittämis- ja toimintatuet haettavana
tämiseen, kylien ja taajaman 
yhdessä tekemiseen sekä toi-
mintatapojen uudistamiseen, 
alueen asukkaiden yhteisessä 
käytössä oleviin kylätaloihin 
ja -tiloihin sekä kyläläisten yh-
teisen laajakaistan käyttöpis-
teen perustamiseen.

Toimintatukea myönne-
tään muun muassa alueen 
asukkaiden yhteisessä käytös-
sä olevien kylätalojen ja -tilojen 

ylläpitoon ja vuokraukseen, 
laajakaistan hyödyntämiseen 
tarvittavien laitteiden hankin-
taan ja kuukausimaksuun, lii-
kunnan järjestämiseen ja lii-
kuntapaikkojen ylläpitoon, 
kulttuuritoimintaan ja erilai-
siin tapahtumiin. 

Kehittämistoimi toivoo uu-
sia toimintamalleja esimer-
kiksi perheiden tukemiseen, 
työpaikkojen ja työmahdolli-

suuksien lisäämiseen, nuorten 
toimintaan osallistumiseen ja 
omaiskahvilatoiminnan tuke-
miseen.

Hakemukset toivotaan jä-
tettävän ensisijaisesti sähköi-
sesti osoitteessa www.asiointi-
tili.fi nimenkirjoitusoikeuden 
omaavan henkilön toimesta. 
Sähköisen asiointitilin käytös-
tä järjestetään infotilaisuus 13. 
tammikuuta.
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Tammikuun kesselikirje
Tämä on Kesseli Ry:n juttunurkka. Kerromme yhdeksän ker-
taa vuodessa, millaista avustustyötä teemme Vienan Karjalassa ja 
Koillismaalla. 

Kerromme alkuun vielä vähän tarinaa joulukuun tilaisuuksis-
ta ja tapahtumista. Joululaulutilaisuuksia oli ennen joulua Pudas-
järvellä Kesselin toimesta vanhustenkodeissa. 23.12. laulettiin vas-
taanottokeskuksessa. Siellä hyvää joulumieltä olivat laulujen ja 
leikkien muodossa tuomassa Pentti Kuopusjärvi, Liisa Härmä, Ari 
Tapper, Hilkka Liikanen, Sari ja Ape Nieminen. Laulajia tilaisuuteen 
kerääntyi ainakin Nigeriasta, Nepalista, Irakista, Afganistanista, Al-
baniasta ja Ukrainasta.

Jouluaattona kävi Joulupukki vierailemassa ja jakoi vastaanot-
tokeskuksen järjestämät lahjat lapsille. Hyvin pukki selvisi kieli-

mylläkästä. Monet lapset tulivat pukin polvelle istumaan, kun van-
hemmat halusivat saada heistä valokuvia.

11.–13.12.2015 kävimme Veera Guzovskajan kanssa laulamassa 
kauneimpia joululauluja Tiksassa. Lunta oli satanut runsaasti ja kaik-
ki kylän tiet olivat auraamatta. Oli vaikea ajaa, sillä suuret kuopat 
olivat lisäksi täynnä vettä.

Ennen tilaisuuden alkua vein kävelemällä Reetan ja Hannun ystä-
välapselle avustuspaketin. Nämä ystävät ovat Kemistä. Tilaisuus oli 
Inkerin kirkon tiloissa. Siellä odottikin meitä suuri yleisö, 45 henkeä. 
Mukana oli kaikenikäisiä.

Paikalliset järjestivät erilaisia kilpailuja lapsille ja oli oikein haus-
kaa.

– Jokainen lapsi voi tulla hakemaan täältä villasukat, toivotimme.
Näitä sukkia, yhteensä 47 paria, olivat kutoneet tai lahjoittaneet: 

Eeva Lehtola, Hannele Poropudas ja Enni Lasanen. Erkki ja Erja Mä-
keläisen sekä Eija Pokan lahjoittamista langoista villasukkia oli ku-
tonut Tervolasta Aila Kähkölä.

Samassa tilaisuudessa oli mahdollisuus antaa äideille tai babus-
kojen punukoille eli lastenlapsille Terttu Nurmikosken kutomia 
kauniita villapuseroita ja -asuja perheen pienimmille lapsille. Tilai-
suuden emäntä oli yllättynyt, kun sai joululahjaksi Eija Pohjanveden 
lahjoittaman saunasetin.

Meidät kutsuttiin vierailemaan paikallisiin koteihin, mutta vain 
yhdessä ehdimme käydä.

– Tuntuu, että täällä ihmiset ovat todella ystävällisiä, totesi Veera.
Saimme myös uusia kontakteja.
– Jos tarvitsette yösijaa jatkossa, niin soita vain minulle. Minä 

odotin teitä eilen illalla. Olin lämmittänyt saunan ja huoneetkin val-
miiksi, kertoi Anna.

– Jaa, me emme tienneet tästä mitään. Olimme sopineet maja-

paikan toisaalle, ihmettelimme iloisina. Jatkoimme ruokailun jäl-
keen seuraavaan kylään.

Ennen joulua kävin vielä laulukiertueella: Borovoi, Uusi Jysky-
järvi, Jyskyjärvi, Kepa, Kalevala ja Kostamus. Innostavin laulupo-
rukka löytyi Borovoin urheilutalolta. Sanoinkin Irinalle, että tämä 
on tämän kiertueen paras hetki! Lapset lauloivat niin innoissaan! 
He lauloivat venäjäksi ja me yhdyshenkilömme Valentinan kans-
sa suomeksi.

Edellisellä matkalla sain viestin Tiksaan, että eräs Mika haluaa 
lahjoittaa 200 euroa ruoka-apuun ja hänen vaimonsa sata euroa 
ystäväperheen ruoka-apuun. Tällä matkalla veimme Valentinan, 
Annin tai Tanjan kanssa moniin perheisiin elintarvikkeita.

Avustettavien joukossa oli nuori yksinhuoltajaäiti, eläkeläispa-
riskunta ja nuoria pariskuntia lapsien kera. Eräässä paikassa van-
hemmat elivät 2-vuotiaan lapsen kanssa sähköttömässä talossa. 
Heillä on 7000 ruplaa velkaa sähköstä. Uudelleenkytkentä mak-
saa 6000 ruplaa.

Kun menimme taloon ja avasimme oven keittiöön, hädin tus-
kin erotimme asujat huoneesta. Vain pieni kynttilän pätkä antoi 
vähän valoa. Äiti istui hellan luona ja puhdisti kaloja.

– Miten hän näkee tuon tehdä? ajattelin.
Annoimme kauppakassit isälle, joka kiitollisena otti avun vas-

taan. Ulkona keskustelimme ystäväni kanssa, että ei tuo ole mie-
lekästä elämää tuolle pikkupojalle. Voi voi. Oli mentävä eteenpäin, 
mutta perhe jäi sydämelle.

Joulukuussa törmäsimme kolmeen eri kotiin, joissa ei ollut 
sähköjä. Eräässä paikassa laulettiin ihan vain kynttilän valossa. Yh-
teen paikkaan annettiin yksin asuvalle naiselle hyvät Kuoman ken-
gät, talvitakki ja kynttilöitä. Tämä vanhempi nainen oli maksanut 
sähkövelkansa.

– Sähköt leikataan heti pois, jos ei maksupäivään mennessä 
maksuja ole suoritettu. 6000 ruplaa on iso raha eläkeläiselle.

Tänä vuonna apua tarvitaan enemmän kuin ennen. Muistakaa 
maksaa jäsenmaksunne ja kutsua uusia jäseniä mukaan. Kaikki hin-
nat ovat nousseet Venäjän Karjalassa. Apuamme tarvitaan. Olem-
me toiveikkaita, että voimme Kesselinä olla auttamassa Karjassa 
ja kotipitäjässä. 

Kesseliterveisin
Ape Nieminen, puheenjohtaja

Tervetuloa jäseneksi! 
Jäsenmaksu on 10 €/hlö/vuosi, perheeltä 20 € ja 
yrityksiltä 50 €. Tili FI33 5360 0420 0467 01. 

Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite. 

Kiitos jo etukäteen!

Maa on niin kaunis Tikassa.

Aleksi vastaanottamassa tarvikkeita. Joululaulukiertueella Borovoissa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien toteuttaman Yrittä-
misen olosuhteet -kunta-
kyselyn mukaan yrittäjät 
kokevat paikallisessa elin-
keinoelämän yhteistyössä 
olevan kehittämisen tarpei-
ta.

Viime syksynä toteutet-
tu kysely suunnattiin maa-
kunnan alueen keskeisille 
kuntapäättäjille sekä yrit-
täjäyhdistysten luottamus-
henkilöille. Yrittäjät ovat 
aktiivisesti mukana elin-
keinojen kehittämistyössä, 
mutta päätöksentekoon liit-
tyvän yritysvaikutusarvi-
oinnin koetaan olevan vielä 
puutteellista.

- Päätöksentekoa tulee 
yrittäjien mielestä nopeut-
taa ja päätösten valmistelu-
vaiheessa tulee huolellisem-
min arvioida mahdolliset 
vaikutukset paikalliseen yri-
tystoimintaan. Vastauksis-
ta ilmenee tarve yhteiselle 
ja tiiviimmälle vuorovaiku-
tukselle, kiteyttää järjestö-

Yrittämisen olosuhteissa 
kehittämistarpeita

päällikkö Kirsi Anttila Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Kuntien kasvavat laki-
sääteiset tehtävät ja yhä voi-
mistuvat kustannuspaineet 
haastavat paikallista päätök-
sentekoa.  Samalla paikalli-
sia palveluita pitäisi pystyä 
kehittämään. Palvelusetelei-
den käyttöönotolla haetaan 
kustannussäästöjä ja samalla 
asiakkaan valinnan vapaut-
ta voidaan lisätä. Kyselyn 
mukaan yrittäjillä on edel-
leen liian vähän tietoa kunti-
en palvelustrategioiden linja-
uksista.

Yrittäjien näkemykset 
kuntapalveluiden ja infra-
struktuurin kehityssuun-
nasta olivat kriittisempiä 
kuntapäättäjiin verrattuna. 
Myönteisimpänä yrittäjien 
keskuudessa koettiin yritys-
ten tonttitarpeista huolehti-
minen ja heikoiten puolestaan 
julkisten palveluiden tehokas 
ja laadukas järjestäminen.

Kriittisimmän kannan yrit-
täjät ottivat kuntien hankinta-

politiikan kehityssuuntaan. 
Kuntien keskeisten luotta-
mushenkilöiden ja elinkei-
noista vastaavien viranhal-
tijoiden mukaan kehitys on 
ollut varsin hyvää, kun yrit-
täjät puolestaan kokivat ke-
hityksen päinvastaisena. 
Koko maakunnassa kunti-
en hankintaosaaminen ko-
ettiin riittämättömäksi, han-
kinnat toteutetaan yrittäjien 
mielestä liian suurina koko-
naisuuksina ja pienhankin-
noissa ei huomioida riittä-
västi paikallista tarjontaa. 

Erityisen myönteise-
nä osa-alueena yrittäjät ko-
kevat yrittäjyyskasvatuk-
sen yhteistyön paikallisten 
toimijoiden kanssa. Yrittä-
jyyskasvatuksen hyvät toi-
mintamallit ovat tyypilli-
sesti rakentuneet aktiivisten 
koulujen, opettajien ja yrit-
täjien innostuneella yhteis-
työllä, jolloin opiskelijat 
ovat päässeet kuulemaan ja 
näkemään käytännön yrit-
täjyyttä.

Matkailuyrittäjän mukaan 
asiakkaat suhtautuvat met-
sien käsittelyyn retkeilyalu-
eella ymmärtävästi. 

- Monipuoliset ja raken-
teeltaan vaihtelevat metsät 
koetaan kiinnostavimmik-
si toimintaympäristöiksi. 
Niissä on hyvä esitellä asi-
akkaille eri-ikäistä metsää. 
Vanhoissa metsissä vaih-
telua ei ole juurikaan, ker-
too matkailuyrittäjä Asko 
Karppinen Saija Oy:stä Tai-
valkoskelta.

Saija Oy toimii pääasi-
assa talouskäyttöön tarkoi-
tetuilla metsäalueilla. Kun 
hakkuisiin törmätään, niitä 
käytetään asiakkaille infor-
maation lähteinä siitä, mi-
ten metsiä käsitellään.

Matkailuyrittäjän miet-
teitä tukee myös Metsähal-
lituksen vastikään tekemä 
selvitys Taivalkosken Kyl-
mäluoman retkeilyalueesta: 
kolme neljäsosaa vastaajis-
ta hyväksyi metsänkäsitte-

Retkeilyalueen 
metsänkuvassa arvostetaan 

vaihtelevuutta
lyn retkeilyalueella. Vaikka 
vastaajajoukko oli pieni (30 
vastaajaa), tukivat käyttäji-
en vastaukset haastateltu-
jen matkailuyrittäjien mie-
lipiteitä.

Sopivimpina metsänkä-
sittelytoimenpiteinä koet-
tiin poimintahakkuut, kas-
vatushakkuut ja maiseman 
avartaminen hakkuin.

- Metsien käsittelyssä ko-
neen kuljettajalla on suuri 
merkitys siinä, minkälaista Kuva: Saija Oy

työjälkeä syntyy, lisää Asko 
Karppinen.

Metsänhoitotoimenpitei-
nä tuulenkaatojen ja myrs-
kytuhojen korjuu olivat 
vastaajien mielestä hyväk-
syttäviä, lähes yhtä hyväk-
syttävinä koettiin taimikon-
hoito ja hakkuutähteiden 
keruu. Pieni määrä vastaa-
jia ei sallisi minkäänlaista 
metsänkäsittelyä tai -hoitoa 
retkeilyalueella.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

3 kpl

Jani Kärkkäinen 040 524 6145
maalit

kodinkoneet
paKasteet, pyyKKiKoneet, 

Kuivausrummut, liedet, JääKaapit yms.
pertti Heikkinen 0400 681 895

nunna uunit, 
meteHe peltiKatot, 

rännit, lumiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

pasi ojala 0400 778 078

mönKiJät, agrigaatit, 
perämoottorit yms.

jälleenmyynti

PienkoneHUolto
Huollon numero: 040 742 8345

/antti nivakoski 

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48

Avoinna:  
ark. 9-17, 

ilt ja la sop. mukaaninventaariopoistot!

19,95

orthex
lumiKola

gern
KlapisirKKeli
1500 w, terä 400 mm

35 kpl/erä!nyt

149,-
4 kpl/erä!nyt

29,95

199,-

Kotikokki
Jää-paKaste-
Kaappi 
korkeus 185 cm, 
tilavuus 326 l

395,-
1 kpl/erä!

595,-

tynnyrisauna 
kiuas ja piippu

2499,-
1 kpl/erä!

3370,-

nyt

nyt

nunna 
uuni
wilma 6

3390,-
1 kpl/erä!

6540,-

nyt

9,95

pukkila
seinälaatta
40x20 cm

18,90 m2m2

19,95

pukkila
lattialaatta
10x10 cm

29,50 m2m2

työKalusalKKu
207-osaa

99,-

2 kpl/erä!

nyt

workman
työmaaradio

95,- 2 kpl/
erä!

nyt

Keeway 110
mönKiJä 
esittelykone

699,-

1 kpl/erä!

aeg
iso HiomaKone
ws 2200

79,90

suomen Halvin!

9,95
säkki

voimassa 8.-10.1.2016

1 säkki/KuponKi

ooops
wc-paperi 40 rll
+ talous-
paperi 20 rll 

erä! 
yama

ilmatyöKaluJa

-50%
erä! 

Hitachi
säHKötyöKaluJa

-50%

auringon-
KuKan-
siemen
15 kg

"

"

Jyväisäruis
500 g

1,49
pkt

mummon 
lettipitKo 450 g

3,29
pkt

riisipiiraKKa 
6 kpl, 390 g

0,99
pss

1,39
pkt

broileri 
fileenuggetit

200 g

1,59
pkt

bergen
obsession

KeKsit
145 g

kolme eri makua

0,99
pkt

miKroateria 
naKKiKastiKe Ja muusi 300 g

lasten
toppa-

vaatteet

-20%
aurel naisten
toppataKKi
nyt

34,99
(49,90)

-30%

beavers tyttöjen
Joustavat 
collegetregginsit 
koot 90-130 cm

uutta!

13,80

teKstiilissä ale JatKuu!

beavers poikien
farKut 
koot 128-158 cm

nyt

25,-
(31,80)

novita naisten
pitKä-
HiHainen
paita

18,50

beavers tyttöjen
pitKäHiHainen
paita
koot 130-160 cm

uutta!

18,50

alennetuin
Hinnoin

HousuJa, paitoJa, 
yöpaitoJa

miesten
toppataKit

-20%

novita naisten
Konna-
poolopaita
nyt

9,-
(13,50)

beavers tyttöjen
neulepusero ja 
liivimeKKo hajakokoja

29,-
(36,80)

yHteis-
Hintaan

beavers miesten
collegeHuppari

20,-
(29,90)

nyt

ale

ale

ale

ale

16,90
yHteisHintaan

loput
JoulumaKeiset

-50%
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044 2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

TERAMERI

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  myös Sarakylässä pe ja la

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Tervetuloa!

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

SKY-kosmetologi 
Saana Granlund

p. 040 129 3692
kiertavatkauneuspalvelut@gmail.com

kiertavatkauneuspalvelut.fi
facebook.com/kiertavatkauneuspalvelut

Kosmetologin palvelut ammattitaidolla 
koti- ja yrityskäynteinä!

Oulu - Pudasjärvi - Taivalkoski - Kuusamo - lähikunnat

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus.
Fysio- ja jalkaterapeutti-, lääkäri- ja kynsiteknikkopalvelut.

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KOSMETOLOGIPALVELUT JA HIERONTAA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

040 190 4344
Yli-Livo, 

Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)
TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO

A. REPOLA KY
Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

Puh. 08 822 330 / 040 730 1513

TILITOIMISTOJA

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTI-
PORAUKSIA

PORAUKSIA

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITAILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa 
Pudastorin kautta. (Asuntojen 
ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoitta-
mista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 20 € sis. alv:n) 
Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan lait-
taa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjar-
vi-lehti.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Kor-
pitie 6, 93100 Pudasjärvi. 

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana tai myytävänä 
omakotitalo lähellä Pudasjär-
ven keskustaa 1.2.2016 alkaen. 
5-h+keittiö+sauna+autotalli. 
Rak v. 1979. Talossa maaläm-
pö. Vuokra 900 €/kk. P. 040-
419 0497.

Jukolantiellä 2 h+k, 53 neliötä. 
Vuokra 500 €/kk. Lisäksi säh-
kö- ja vesimaksut. Takuuvuok-
ra 500 €. Heti vapaa. P. 040 
820 3241.

Liiketilaa 100 m2 keskustassa.
P. 0400 296 179.

Toimiva 22” tv/digiboksi yhdis-
telmä antennitalouteen, skart-
välijohto, ohjekirja, kaukosää-
tökapulat. 10 €. p. 041 544 
3844.

Kuivanmaan sekaheinää pien-
paaleissa (n. 11 kg/paali). Tie-
dustelut p. 041 704 9764.

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Puhelimitse (040 195 1732) soi-
tetuista ilmoituksista maksu on 
20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoi-
tukseen kuvan, lähetä se säh-
köpostitse. Kuvallinen ilmoitus 
on 20 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista).

Kymmenen salibandyjoukkuetta Oulun seudulta kohtasi 
Tuomas Sammelvuo -salissa uuden vuoden turnauksessa.

Pudasjärven Tuomas Sam-
melvuo -salissa aloitettiin 
uusi vuosi vauhdikkaas-
ti salibandyturnauksen mer-
keissä. Paikalle oli saapunut 
kymmenen tasokasta jouk-
kuetta Oulun seudulta. Jouk-
kueet oli jaettu kahteen alku-
lohkoon, joista molemmista 
oli jatkopaikka tarjolla kol-
melle parhaalle.

Pelit käynnistyivät aa-
mulla kello kahdeksan al-
kulohkojen otteluilla. Pelit 
jatkuivat aina noin kello nel-
jään asti. A-lohkoa hallitsivat 
pirteästi pelannut One - Ti-
mer sekä turnauksien kesto-
menestyjä Tötterö. Näistä jäl-
kimmäinen korjasi lopulta 
hyvän maalivahtipelin avit-
tamana lohkovoiton parem-
malla maalierolla.

Kolmas jatkoon menijä 
lohkosta oli pudasjärveläi-
sistä nuorista miehistä koos-
tuva Työukot. Tuhlaajapojat 
ja Raahen Jokerit saivat pa-
kata kamppeensa kotimat-
kaa varten.

B-lohkossa puolustava 

Vauhdikas salibandyturnaus
mestari Jyystäjät oli selkeä 
ennakkosuosikki. 4-divisi-
oonan pelaajia vilisevä jouk-
kue marssikin pientä alkuha-
parointia lukuun ottamatta 
suvereeniin lohkovoittoon 
ennen toiseksi tullutta MA-
KIAa.

Kolmanneksi lohkossa si-
joittui vauhdikasta peliä esit-
tänyt Hoitovirhe. B-lohkon 
kaksi muuta joukkuetta VPK 
ja PPH kävivät tiukan kamp-
pailun lohkon jumbopai-
kasta. Tällä kertaa kokenut 
VPK:n joukkue joutui anta-
maan periksi PPH:n nuoruu-
den innon edessä.

Välierät
Alkulohkojen jälkeen muka-
na oli kuusi parasta joukku-
etta. Ensiksi pelattiin kaksi 
puolivälieräottelua, joista en-
simmäisessä One - Timer ku-
kisti liukasliikkeisen Hoito-
virheen lukemin 5 - 3.

Toisessa puolivälieräs-
sä kohtasivat lähes koko-
naan pudasjärveläisistä peli-

miehistä koostuvat MAKIA 
ja Työukot. MAKIA oli otte-
lussa aloitteellisempi ja näyt-
ti nuoremmilleen maalinteon 
mallia edeten välieriin 3 - 0 
lukemin.

Välierässä MAKIA sai 
vastaansa Tötterön, joka löi 
heti pelin alkuminuuteil-
la väsyneemmälle vastusta-
jalleen luun kurkkuun. Töt-
terö pelasi tiensä finaaliin 
lukemin 5 - 2. Toisesta väli-
eräottelusta Jyystäjien ja One 
- Timerin välillä muodostui 
tunteikas taisto, jonka Jyys-
täjät lopulta voitti 3 - 2 luke-
min.

Mitalipelit
Pronssimitalien kohtalo rat-
kottiin MAKIAn ja One - Ti-
merin välillä. Ottelusta muo-
dostui maali-iloittelu kahden 
parhaimman puolustusterän-
sä menettäneen joukkueen 
välillä. Maalivahdit venyivät 
useisiin pelastuksiin, mutta 
lukemat olivat silti suurinu-
meroiset One - Timerin eduk-
si 8 - 5.

Illan huipennuksena pe-
lattiin viime vuoden finaalin 
uusinto eli Jyystäjät vastaan 
Tötterö. Suurin osa paikalle 
saapuneesta runsaslukuisesta 
yleisöstä häipyi seuraamaan 
pikkuleijonien puolivälierä-
ottelua, mutta paikalle jää-
neet saivat nähdä viihdyttä-

vän sekä erittäin jännittävän 
finaaliottelun.

Tötterö löi ottelun alku-
tahdit siirtymällä nopeaan 
tahtiin 2 - 0 johtoasemaan. 
Jyystäjillä meni hetki toipua 
alkurysäyksestä, mutta hen-
kilökohtaista taitoa pursua-
va joukkue onnistui kuiten-
kin tulemaan peliin mukaan. 
Pallo liikkui nopeasti ja kohta 
taululla olivat Jyystäjien joh-
tolukemat 3 - 2.

Seuraavaksi oli Tötterön 
vuoro olla takaa – ajajana 
aina ottelun viime sekunneil-
le asti, jolloin joukkue onnis-
tui lyömään ottelun tasoihin 
ja mentiin jatkoajalle. Jatkoai-
ka pelattiin kolmella kolmea 
vastaan ja kentällä oli hurjan 
paljon tilaa.

Maalivahdit olivat tärkeäs-
sä roolissa, kun molemmat 
joukkueet esittivät laaduk-
kaita laukauksia eri puolil-
ta kenttää. Lopulta Jyystäjät 
onnistuivat murtamaan lois-
tavasti läpi turnauksen torju-
neen Tötterön maalivahdin ja 
pääsivät näin juhlimaan tur-
nauksen voittoa.

Jyystäjät ottivat toisen pe-
rättäisen turnausvoiton jättä-
en Tötterön jälleen hopealle. 
Kiitokset kaikille mukana ol-
leille joukkueille sekä runsas-
lukuiselle yleisölle!

 
Juho Koivukangas 

KUN HALUAT  PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA
 PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 10.1.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

”Äiti Maa” tekstiilitaidetta Syötteen luontokeskuksella 2.1.-30.1. klo 10-16.
Hempan hölökkä/kävely su 10.1. klo 18 Puikkarin pihalta. Mari Kukkosen vetämänä 
alkuverryttely ja loppuvenyttelyt. Kiimingistä vieraita. 
Torstaitanssit Suojalinnalla klo 14.30-16.30 Suojalinna, Urheilutie 2.
Bingo Koskenhovilla su 10.1. klo 18.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 10.1. klo 18, Urheilutie 8.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 11.1. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 11.1. klo18 Tenavat-elokuva, klo 19.30 Nuotin vie-
restä. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Neulekahvila kirjastossa to 14.1. klo 17.30-19. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Internetin hyödyntäminen liiketoiminnassa to 14.1. klo 18-21.  Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Laululle, suomalaisen musiikin konsertti su 17.1. klo 17 Seurakuntasali, Varsitie 
12.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 18.1. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Bach-konsertti ke 20.1. klo 19. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 25.1. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Lumilautaliiton SuomiTour- Superviikonloppu la-su 30.-31.1. Hiihtokeskus Iso-
Syöte.
Syöte Talvikuva Festivaali 2016 pe-la 5.-6.2.
Neulekahvila kirjastossa to 11.2. klo 17.30-19. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Umpihankihiihdon MM-kisat 2016 pe-su 12.-14.2.
Rajalta rajalle-hiihto 10.-19.3.

Elokuvat
Pohjantähti 
Pudasjärvi
MA 11.1.

● Klo 18.00 
Tenavat 

K5/3, liput 6 €
● Klo 19.30 
Nuotin 

vierestä 
K12/9, liput 9 €

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

Porinatuokio alkaa tiistaina 19.1.2016 
palvelukeskuksessa kello 14.30 ja 

jatkuu aina parittomalla viikolla.
Vesijumppa alkaa tiistaina 12.1.2016 

Puikkarissa kello 10.15-11.00 
ja jatkuu aina parillisella viikolla. 

Tervetuloa!

Koskenhovilla su 10.1.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Kehittämis- ja toimintatuet haettavana
Rekisteröidyille asukas-, kylä- ja muille yhdistyksille tarkoite-
tut kehittämis- ja toimintatuet sekä yksityisille harrastajille ja 
osaajille tarkoitut toimintatuet ovat haettavana.  
Hakuaika alkaa 7.1.2016 ja päättyy 8.2.2016 klo 15.00. 
Infotilaisuus avustusten sähköisestä hakemisesta järjestetään 
kaupungintalolla ke 13.1.2016 klo 15.30-16.00.
Lisätietoa: www.pudasjarvi.fi/kehittamis-toimintatuet

Kehittämistoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KASVATUKSEN PÄIVÄ 
Pudasjärvellä la 9.1.2016

 klo 11–14.30
Seurakuntakoti, Kirkkosali

Arvostettu lapsuuden asiantuntija, lastenpsykiatrian 
erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori 

Jari Sinkkonen
esitelmöi aiheesta 

Tervetuloa! Järjestäjät:
Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven kaupunki

klo 11–12.30 
”Lapsen ja nuoren 
hyvän itsetunnon 

kehittyminen” 
ja 

klo 13.00–14.30 
”Nuoruusiän 

kehityshaasteet”.

perjantaisin klo 18.45 
alkaen irtolehdellä.

Tammikuun bingot 
Nuorittalla (Nuorittantie 76)

Päävoittona 200 €:n ostokortti. 
Tervetuloa!

Paavo, p. 0400 198 700
Bussi kulkee 2-viikon välein

parillisella viikolla.

LAIHDU TEHOKKAASTI AMMATTITAITOISEN
VALMENTAJAN TUELLA!

Pudasjärvi ABC 07-11.00klo
MAANANTAINA 14.9.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

Ilmainen INFO! Ei aloitusmaksua. 
(Säästö jopa 25-35 €).

MAANANTAINA 11.1.

Kavaluksen Maurin golfsi-
mulaattirilla pelattiin vuo-
denvaihteen aikaan kilpailu.

Kenttä Georgetown lulet 
ETU 9. 

Pakkanen on paukkunut tällä viikolla 
ennätyslukemissa. Loppiaisena Livolla 

pakkasmittari näytti -29 astetta ja maisemat 
olivat komeat. Kuvaaja Ullamaria Stenius.

Golfkisan tulokset

Miehet: 
1. Saari Jarmo 22 bogeypistettä
2. Illikainen Antti 22 bogeypis-
tettä
3. Kavalus Mauri 20 bogeypis-
tettä
4. Jussila Eero 19 bogeypistettä
5. Illikainen Matti 18 bogeypis-
tettä
6. Kinnunen Pekka 18 bogeypis-
tettä

7. Kokko Jouni 16 bogeypistettä
8. Jussila Jari 15 bogeypistettä
9. Pöykiö Joonas 15 bogeypis-
tettä
10. Leinonen Olavi 11 bogey-
pistettä
Naiset:
1. Ihme Maarit 12 bogeypistettä
2. Törrö Lea 11 bogeypistettä
3. Muranen Maire 9 bogeypis-
tettä

Pakkaskuvia 
Livolta

PuU voimistelujaosto
Voimistelujaoston jumpat jatkuu 
ensi viikon alusta:
Maanantaina:
klo 17-18 7-8-vuotiaiden Jumppakoulu Tuomas Sammelvuo salissa. 
Ohjaajat Essi Pätsi ja Siiri Ojala.
klo 18-19 4-6—vuotiaiden Jumppakoulu Tuomas Sammelvuo salissa.
Ohjaaja Inka Kipinä.
klo 19.30-20.30 Kuntojumppa Lakarin koulun salissa. Ohjaaja Kir-
si Kipinä.
Torstaina:
klo 17-18 6-8-vuotiaiden Välinevoimistelu Lakarin koulun salissa. Oh-
jaaja Kirsi Kipinä.
klo 18-19 9-13-vuotiaiden Jumppakoulu Lakarin koulun salissa. Oh-
jaaja Kirsi Kipinä.
klo 19-20 Mixdance Lakarin koulun salissa. Ohjaajat Mira Turpeinen 
ja Roosa Simonen.
klo 19-20 Circuit Tuomas Sammelvuo salissa. Ohjaaja Jaana Valkola.
Ilmoittautuminen ryhmiin Jäsentiedon kautta osoitteessa.

Lue lehti 
netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-20 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-18

TU
LO

SS
A:

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

La 16.1.2016  
TAUSKI 
Lippu 12 € sis. Ep.

Perjantaina 8.1.
Karaoke ja wintti lippu 5 €

Lauantaina 9.1.
Karaoke ja wintti lippu 5 €

Tervetuloa!
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Tanssiharrastus on noussut 
aktiiviseksi Pudasjärvellä ja 
koettu myös hyväksi liikun-
tamuodoksi. Esimerkkeinä 
ovat jo kolme kertaa alkusyk-
syisin pidetty KurenTanssi 
-tapahtuma ja -kilpailu. Seu-
raavaa tapahtumaa on suun-

Tanssi noussut yhä useampien harrastusmuodoksi
niteltu toteutettavaksi ensi 
vuoden (2017) helmikuussa. 
Tämän vuoden tammikuun 
20. päiväksi on kutsuttu Ku-
renTanssi -yhdistyksen/tans-
siseuran perustava kokous 
koolle Koskenhoville. Face-
bookissa KurenTanssilla on 
oma ryhmä, joka löytyy ha-
kusanalla ”kurentanssi”. Fa-
cebookissa on myös Pudasjär-
ven tanssiporukka -niminen 
ryhmä, jossa ryhmän jäsenet 
keskustelevat kaikista tans-
siin liittyvistä asioista, anta-
vat menovinkkejä tanssita-
pahtumista ja -kursseista sekä 
sopivat kimppakyytejä. Jäse-
niksi ryhmiin ovat kaikki ter-
vetulleita.

Kansalaisopiston viime 
syksyn lavatanssin alkeisryh-
mään ilmoittautui ennätys-
määrä osallistujia.

- Aivan olin sanaton ja to-
della yllättynyt noin 40 hen-
gen osallistujajoukosta, kertoi 
tanssinopettaja Ensio Koivula 
viime syksynä alkaneen en-
simmäisen kurssi-illan tun-

temuksiaan. Alkeiskurssi on 
kokoontunut keskiviikkoisin 
Koskenhovilla ja heti perään 
loppuillasta on ollut kansan-
tanssiryhmä, joka sekin on 
kerännyt viikoittain kolmi-
senkymmentä osallistujaa. 
Tanssien jatkokurssi on ollut 
tiistaisin ja loppuilta on kulu-
nut argentiinalaisen tangon 
kuvioiden merkeissä. 

Uutena on ollut sunnun-
tai-iltapäivisin kansalaisopis-
ton Salikissa LAVIS-lavatans-
sijumppa, vetäjänään Heidi 
Kilkki. Liikunnalliseen ja mu-
siikilliseen sunnuntai-iltapäi-
vään on kokoontunut syksyn 
aikana jopa 40 henkeä. Lap-
sille ja nuorille on kansalais-
opistossa tarjolla lasten balet-
ti- ja katutanssikursseja.

Kaikki edellä mainitut 
kurssit jatkuvat myös kevät-
kaudella.

Kuntotansseja,  
polkkailtoja 
Kansalaisopiston kurssien li-
säksi syksyn aikana on jär-

Iijoki on pysynyt jäistä va-
paana joulukuulle saakka. 
Joulunaikaan olleet pakkasil-
mat saivat jokeen, kuten jär-
viinkin, pysyvän jääkannen. 
Joki oli kuitenkin näyttänyt 
voimaansa Kurenkoskessa 
muun muassa Koskenhovin 
nuorisoseuran talon kohdalla 
työntämällä jäitä kasaan suu-
riksi röykkiöiksi ja monissa 
kohden jäät olivat työntyneet 
maalle saakka – Koskenho-
villakin lähes rakennuksen 
nurkalle saakka. Jossakin jäät 
olivat ruhjoneet rantapuita 
ja -rantarakenteita. Vesihän 
on ollut runsaiden sateiden 
ja lumien sulamisten vuok-
si ylhäällä koko loppusyksyn 
ajan niin Iijoessa kuin muual-

jestetty vapaaehtoisvoimin 
myös Kuntotansseja ja polk-
kailtoja, jotka ovat koonneet 
Koskenhovin salin täyteen 
kaiken ikäisiä tanssin harras-
tajia. Kuntotansseista on vas-
tannut Tuula Haverinen ja 
polkkailloista Eija Pihlaja ja 
Päivi Niemelä. Yhtenä piirien 
suosion takaajana on ollut se, 
että miehiä ja naisia on ollut 
suurin piirtein saman verran, 
joskus jopa miehiä enemmän 
kuin naisia.

Tanssinharrastajat järjes-
tivät myös linja-autoretken 
viime huhtikuussa Naapuri-
vaaralle Sotkamoon ja mar-
raskuun alussa Saarenkylän 
nuorisoseuralle Rovaniemel-
le. Linja-auto oli kummal-
lakin kerralla lähes täynnä. 
Seuraava yhteinen retki on 
suunnitteilla 20. helmikuu-

ta Saarenkylän Nuorisoseu-
ran 50 v juhlatansseihin, jossa 
esiintyy tangokuningatar Su-
sanna Heikki. Näiden retki-
en puuhaajina ovat olleet Eija 
Pihlaja ja Heimo Turunen. 

Runsaasti  
tanssipaikkoja
Talviaikaan tanssinharras-
tajat ovat olleet tyytyväi-
siä kesällä paikallisen Jyrk-
käkosken huvikeskuksen 
tansseihin ja ympärivuotise-
na ravintola Kurenkosken, 
Hotelli Iso-Syötteen sekä si-
vukylien tanssipaikkojen; 
Möykkälä Puhoksella, Sara-
kylän Nuorisoseura, Siuru-
an Työväentalo, Pintamon 
Nuorisoseura, Hetekylän 
nuorisoseura ynnä muut jär-
jestämistä tanssi-illoista. Mi-
käli paikkakunnalta ei löy-

dy viikonloppuna tansseja 
on lähin tanssipaikka Hut-
tukylän nuorisoseura Kii-
mingissä. Oulussa on Anna 
ja Albertissa sekä Tähdes-
sä useina iltoina tansseja ja 
onpa tullut tietoon muitakin 
ravintoloita, jotka ovat alka-
neet järjestää tansseja. Valol-
la on suositut eläkeläisten il-
tapäivätanssit muun muassa 
torstaisin ja sunnuntaisin. 
Limingan Nuorisoseuralla 
on lauantai-iltoina tunnettu-
ja esiintyjiä ja vaihtoehtona 
jo yli 30 vuoden ajan on ol-
lut tunnetut Tyrnävän nais-
tentanssit. Oulussa on myös 
lähes joka ilta tanssikursse-
ja muun muassa keskiviik-
koisin Oulunsuun nuoriso-
seuran talolla, jossa yhtenä 
opettajana on pudasjärve-
läislähtöinen Pekka Karisaa-
ri. HT

Tanssinopettaja Ensio Koi-
vula näyttämässä argentii-
nalaisen tangon askelkuvi-
oita tämän tanssin taitajan 
Martta Ipatin kanssa.

Marraskuun alussa pudasjärveläiset tanssin harrastajat tekivät linja-autoreissun Saaren-
kylän Nuorisotalolle Rovaniemelle, jonne ryhmän lausui tervetulleeksi ja esitteli toimintaa 
nuorisoseuran varapuheenjohtaja Risto Petäjäniemi. Seuraava yhteinen tanssireissu lin-
ja-autolla suuntautuu 20.2. jälleen Saarenkylän Nuorisoseuralle. 

KurenTanssi-tapahtuma on noussut jo perinteiseksi tanssitapahtumaksi, joka seuraa-
van kerran järjestetään tämän hetken tiedon mukaan reilun vuoden kuluttua helmikuussa. 
Kuva viime syksyn tapahtumasta. 

LAVIS-lavatanssijumppa on Pudasjärvellä kansalaisopiston uusi tanssillinen liikuntakurs-
si, jonka vetäjä Heidi Kilkki näyttää menomallia.

Pudasjärven Nuorisoseurantalo Koskenhovilla on moni pudasjärveläinen saanut taitoa ja 
tietoa tanssiharrastukseensa. 

lakin vesistöissä. 
Tässäpä joulun ajan ulkoi-

Jäätaidetta Iijoella
lumatkalta muutama kuva 
Iijoen joulunajan jäätaitees-

ta Koskenhovin rantamil-
ta. HT
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SILMÄYSTÄVÄLLISET SILMÄTIPAT

Ophtim Eye®Hydra

• Kosteuttaa ja suojaa
• Säilöntäaineeton
• Sopii myös piilolinsseille

Uudelleen-

suljettavat 

pipetit!
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185
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Ophtim Eye® Hydra silmätipat

15,50€
(norm. 18,00)

13,00€
(norm. 15,00)

29,90€
(norm. 37,01)

10 ml pullo pipetit 20x0,5 ml pipetit 60x0,5 ml 

HUOMAA 
EDULLINEN 

PAKKAUSKOKO!

Tarjoukset ovat voimassa 31.1.2016 asti

Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 4, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus! PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

TAMMI ALE

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

SN45M207SK 
ASTIANPESUKONE 
● A++ energiteholuokka
● ääni 44 dB
● 13 astiastoa
● kestävä hiiliharjaton moottori
● ajastin 1-24 h
● VarioSpeed toiminnolla 66% 

nopeammin puhdasta
● markkinoiden paras vesiturva-

järjestelmä
● moninkertainen testivoittaja
● MADE IN GERMANY! 

559€

RTT6124
PYYKINPESUKONE
● A++ energialuokka
● 6 kg maksimi täyttömäärä
● lingonteho 1200 kier. / min.
● iso lcd näyttö

399€
RFM21110WA
MIKROAALTOUUNI

● Helppo-
käyttöinen 
perusmikro 

59€

KF2320 
JÄÄKAAPPI-
PAKASTIN  
● A+ energialuokka
● K 186 cm L 59,5 cm
● Jääkaapin tilavuus 205 litraa
● Pakastimen tilavuus 87 litraa

449€

RJKL 3300
JÄÄKAAPPI
● A++ Energialuokka 
● AirFlow+ puhallin
● Nettotilavuus 395 litraa
● Pulloteline

499€

ERÄ PIENKONEITA 

-40%


