
nro 18 2016

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kaupungin 
kehittämistoimi

monessa mukana s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 6.5.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Riuttolehto Oy
•Tapio Sykeharvesterit

Metsä-Säämänen Oy
•Kinetic pienmetsäkone
•Farma ja Country
  metsäkuormaimet

Ab Tomas Kjellman
•Peecon 12 apevaunu
•Jeantil PR 2000 paalisilppuri
•JF-Stoll karhotin
•Stoll paalileikkuri

Koskelo Forest
•Karhu klapikoneet 
Työnäytös!

KAHVITARJOILU
Tervetuloa!

Esittelyssä mukana:

RANUAN MEIJERIMYYMÄLÄLLÄ 
TI 10.5. KLO 10-16

E
Osoite: Repotie 2

Kevätmarkkinat

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

- 
ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 

noutopöydästä 
sunnuntaina 8.5. klo 10-18 

11,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Slaavilainen broilerleike
- Tunturikäristys
Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms.

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

Ilmainen 

kuljetus!

OULUN PESULAPALVELU
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Mattopesut 
Tarjous voimassa toukokuun loppuun.

-15%

PUUTARHALTA LAATUKUKAT,
LAAJASTA VALIKOIMASTA!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 
MA-SU 9-18

Olemme facebookissa!        
TERVETULOA!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Ruusut, Hortensiat, Krysanteemit, Atzaleat, Begoniat 
ja Pelargoniat...ja paljon muuta kaunista! 

Kukkivaa Orvokkia, myös kulhoja! 
Leikkokukat ja lahjakortit!

 Keväthommiin mullat, lannoittet ja muut tarvikkeet!

Kuntoneva Pudasjärvi, www.kuntoneva.fi
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi p. 044 294 4345

KOILLISMAAN KUNTONEVA

KUNTONEVAN PUDASJÄRVEN 
TOIMIPISTE SULKEE OVENSA

KESÄKUUSSA. 

Fysioterapia, hieronta, kuntosali. 

Kuntosali avoinna 9.6.2016 saakka
Fysioterapia/Hieronta 29.6.2016 saakka

Varaa ajoissa aikasi fysioterapiaan ja 
hierontaan niin ehdit vielä! 

 www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai 08 815 4000

Herkullinen äitienpäivä 
Ravintola Purossa Pikku-Syötteellä
Äitienpäivälounas tarjolla 8.5. klo 12 – 16.

 
Talonleipä

Voi / Tuorejuusto
Vihersalaatti

Keväinen kasvissalaatti
Graavilohi

 Paahtopaisti karpalokastikkeella
Pariisinperunat
Uunijuurekset

 Lakkakakku, kahvi, tee

50 ensimmäiselle äidille ruusu!

18 €/ hlö, lapset 4-12v. 9 €

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona klo 14-17 alkaen 9.5. 

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

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

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset
• LVI-myynti, asennus ja huolto
• Maalampöpumput -myynti, 

asennus ja huolto
• Ilmalämpöpumput -myynti, 

asennus ja huolto

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         www.kle.fi

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Konesaumakatot ja 
 kattoremontit
• Rakennuspeltityöt
• Asbestin kartoitus, 
 saneeraus ja poisto

PUDASJÄRVELLÄ entisissä Veken kalusteen 
tiloissa Varsitie 6. Ark 9.30-17.30, la 9-14

POISTOPISTE

1€
kpl/pkt/erä

● Kuorelliset Äitienpäiväkortit alk. 
● Saippuakuplikset 
● Sytkärit alk. 2 kpl 
● Miehille ja naisille Sukkia 
● Sametti Värityskuvat 4 pkt
●  Silkkikukkakimput alk.

TUHANSITTAINTAVARAA

5€

Tarjoukset voimassa viikon tai niin kauan kuin tavaraa riittää! 

KUMI-
SAAPPAAT

PYYKKIKORI
puhtaalle pyykille

10€

LOPPUUNMYYNTI!
Nyt kannetaan loput tavarat pois! 
Nopeat tekevät parhaat löydöt!

5€
Laadukas Kotimainen
PALLOKUITUTYYNY
50x60 cm, Pesu: 60 °
Täyte 500 g

ALKAEN

MM-kisat alkaa!
SUOMI KAULALIINA 5€
LEIJONAT T-PAITA
Koot: M-XL 3€

KESÄ-
MEKOT
erilaisia malleja

10€
(norm. 9,90)

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-19, su 11-19. Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

ERÄ!

390390
(32,50 €/kg) 

PORSAAN 
ULKOFILEPIHVIT 

750 g (5 kpl) marinoitu

(3,33 €/kg) 

PORON 
KYLMÄSAVUROUHE 

120 g

Tarjoukset voimassa  6.5.-8.5.2016

(7,99 €/kg) 

599599

100100

JAHTI- TAI 
KINKKUMAKKARA

300 g

TERVETULOA 
ÄITIENPÄIVÄ-
LOUNAALLE

SU 8.5.2016
klo 12-16

SAVUPOROKEITTO       4,90
KÄRISTYS JA MUUSSI   6,90

Hintaan sisältyy alkusalaatti, 
leivät, juomat sekä
täytekakkukahvit

199199

JUUSTOINEN 
POROGRILLIMAKKARA 

400 g

(4,98 €/kg) 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa to 5.5. kello 10. Juha Kukku-
rainen, Rauli Junttila, Keijo Piirainen. Tänä vuonna 70v. 
täyttävien kirkkopyhä. Jumalanpalveluksen jälkeen kirk-
kokahvit ja juhla.

Messu seurakuntakodissa su 8.5. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen. Äitienpäivän kakkukahvit.

Lavrenchukin perheen konsertti seurakuntakodissa 
Helatorstaina 5.5. kello 15. Ohjelma 5 €.

Kansalaisopiston jousimatinea ke 11.5. kello 18.

Kuorot: kirkkokuoro to 12.5. kello 18, Vox Margarita ke 
4.5. ja ke 11.5. kello 18, Sarakylän kappelikuoro ti 10.5. 
kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 4.5. kello 10-
13, kevään viimeinen kirpputori. Kiitos kaikille kävijöille 
ja talkooväelle.

Yhteisvastuun kirpputoripäivä seurakuntakodilla 
la 21.5. kello 9.30-14. Pöytävaraus ja/tai peräkärry-
paikka  10 €. Myytävänä vohveleita, kahvia ja mak-
karaa. Paikkavaraukset pe 13.5. mennessä kirkko-
herranvirastoon  (08) 882 3100.

Riekinkankaan hautausmaan siivoustalkoot  ma 
9.5.  ja  ma 16.5. sekä ma 23.5. kello 12-18. Tervetu-
loa kokemaan yhdessä tekemisen iloa kirkonmäel-
le. Ota mukaan harava ja hanskat. Talkooväelle tar-
jolla nuotiomakkarat ja pullakahvit.

Perhekerhot: perhekerhot seurakuntakodissa ke 11.5. 
ja to 12.5. kello 10-13.

Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen (vain niil-
le lapsille, joita ei ole vielä ilmoitettu ohjaajille) ti 10.5. 
kello 9-16, Sinikka Luokkanen 040 571 4629. Päiväker-
hoon tulee oma ryhmä 5-vuotiaille ja oma ryhmä 3-4- 
vuotiaille.

Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotilassa ke 
11.5. kello 14-16. Perjantain lapsiparkit vielä pe 13.5. ja 
pe 20.5. kello 9.30-12. Ilmoittautumiset (08) 882 3100 
(ennakkoon otetaan 10 ilmoittautunutta).

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maa-
nantaina 9.5.2016 kello 16.30. 

Rauhanyhdistykset: Seurat Aittojärven koululla to 5.5.  
kello 16 (Lauri Kaikkonen). Äitienpäiväseurat Kurenalan 
ry:llä su 8.5. kello 16 (Eero Österberg, Urpo Illikainen).
Käsityöilta Sarakylässä Antti Kummalalla pe 6.5. kello 
19.

Kastettu: Luka Kristian Antero Sormunen, Rasmus 
Samu Sebastian Alatalo.

Haudattu: Saara Irene Korvala 91 v.
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

Äidille
 Jukka Itkonen kuvailee runossaan äitiä: 
”Äiti, olet hyvä olemassa
olethan lapsen lämmin syli.
Ja kasvaako meistä yksikään
koskaan sen sylin yli.” 

Uskon, että jokainen muistelee äitiänsä 
koko elämänsä ”lämpimänä sylinä”, josta 
löytyi turvaa ja suojaa niin lapsena kuin ai-
kuisenakin. Vaikka äidin neuvot eivät liene 
aina tuntuneet kovin hyviltä, niin myöhem-
min aika on kullannut ne korvaamatto-
miksi elämänohjeiksi. 

Lieneekö kukaan miettinyt koskaan, 
mikä ominaisuus on tehnyt äideistä eri ai-
koina äitejä, jotka ovat selvinneet vaikeis-
sakin olosuhteissa tehtävästään. Kaiken 
perustana on äidinrakkaus, joka on osa Ju-
malan lahjoittamasta rakkaudesta. Sano-
taan, että rakkaus on kekseliäs; äitiä aja-

tellen se kyllä pitää paikkansa. Se sisältää 
hoivaamista, myötäelämistä, kuuntelemis-
ta, auttamista, kannustamista, opastusta 
ja paljon, paljon muuta. Äidit huomaavat 
esim. herkästi lastensa tunnetilat ja tar-
peet, jopa herkemmin kuin isät.

Äidit luovat uskoa tulevaisuuteen, he 
luovat jatkuvuutta ja vahvuutta. Ilman äi-
tejä ei olisi lapsiakaan, näin jatkuu Jumalan 
luomistyö. Lauri Viita on todennut runos-
saan äitien vahvuudesta: ”Äidit vain, nuo toi-
vossa väkevät, Jumalan näkevät.” Onko niin, 
että toivoessaan lapsilleen parhainta mah-
dollista tulevaisuutta, äidit ovat valmiit an-
tamaan kaikkensa lastensa puolesta.

Omasta äidistäni muistan, että hänen 
rahansa olivat vähäiset sota-ajan jälkeisinä 
vuosina, mutta pyyntöni, milloin suksista - 
milloin luistimista, hän pyrki täyttämään. 
Rahoille olisi luultavasti ollut muutakin 

tarvetta.
Joskus näkee kuolinilmoituksessa 

muistolauseen: ”Palkitse Herra äidin vaivat, 
palkitsematta ne meiltä jäivät.” Tuskin äidit 
palkkiota ovat odottaneetkaan, he ovat 
vain rakastaneet lapsiaan. Lieneekö lapsil-
ta parasta kiitosta äidille ja isälle toteuttaa 
neljättä käskyä: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi.” 
Lutheria lainaten ”pidämme heitä kunnias-
sa, palvelemme heitä, olemme heille kuuliai-
set ja pidämme heitä rakkaina ja kalliina”.

Sananlaskujen kirja Raamatussa neu-
voo, että äitiä ei pidä halveksia, vaikka hän 
on vanhentunutkin.

Jumalan siunausta 
Teille Äidit!

Arvo Niskasaari

Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Zorro haluaisi moikata kaikkia tyttökoiria, josta olen vähän mus-
tasukkainen. Ei sitä kaikkia tyttöjä tarvisi liehitellä.

Ihmisiä minä rakastan niin paljon, että minulla on ainainen halipu-
la. Pikku ihmisetkin ovat aivan ihania!

Ei mene enää kauan, kun alkaa taas koulut. Zorro on taas menos-
sa agility-kurssille, vaikka täyttää kesällä jo 10,5 vuotta. Mutta ei sitä 
ikä vielä paina. Se juoksee ja telmuaa välillä kuin pahanen kakara. Ja 
leikkiä hössöttää leluillaan.

Onneksi sillä ei ole näkö mennyt kokonaan, vaikka toisella silmäl-
lä ei näekään. On tosi kiva, että Jenny voi juosta Zorron kanssa siellä 
agilityssa. Minä toivon, että pääsisin rallytoko-kouluun. Siitä minä tyk-
kään. Kunhan emäntämme ei taas vaan hommaa itselleen jotain raa-
jaa pakettiin, että pääsisin sinne rallyttelemaan.

Meidän rivitalokodin viereen on rakennettu ihan hirveän suuri 
rakennus. Sanovat, että siitä tulee vanhusten koti. Onneksi nyt ei ole 
ollut muutamaan kuukauteen niitä pelottavia isoja kaivinkoneita ko-
din vieressä, kun Zorro pelkää niitä ihan kauheasti. Se raukka ihan 
tärisee, kun ne koneet kaivavat isolla äänellä ja kotona kaappien ovet 
kolisee ja astiat kilisee kaapeissa.

Kyllä ne isot koneet taas kesällä tulee, kun tästä meidän rivitalos-
ta puretaan taas yksi asunto pois, niin kuin syksylläkin purettiin yksi. 
Pitäisiköhän Zorrolle ja minulle hommata kuulosuojaimet? Onkohan 
niitä koirille saatavilla? Käyhän se emännällämmekin korviin, kai sille-
kin pitäisi jotkut kuulottimet olla.

Onneksi saimme tiedon, että saamme asua tässä omassa kodis-
sa vielä useita vuosia ennen kuin tämä talo puretaan kokonaan. Täs-
sä jokirannalla kun on niin tosi kiva asua, kun on kivat rantapolutkin 
vieressä. Ja onneksi ne isot koneetkin aikanaan lähtee pois, kunhan 
saavat rakennushommansa loppuun.

Käytiinhän me Zorron kanssa näyttelytreenissäkin ja arvatkaa-
pa mitä Tarja K sanoi minulle? Hän sanoi, että voi mikä hapsupeik-
ko Niehkasta on tullut. En minä siitä loukkaantunut, peikothan ovat 
kivoja otuksia.

Minulla on karvat kasvaneet oikein todenteolla ja siksi olen pei-
kon näköinen. On minulla kuulemma tullut jo harmaita karvojakin, 
kun olen jo 9 vuotta vanha. Ei se haittaa, eihän? Tärkeintähän on aina, 
että on sisäisesti nuori!

Toivotamme oikein iloista ja hyvää kevättä kaikille ihmisille ja koi-
ruleille.

Kirjoitteli
Niehka -hapsupeikko-Tarinassa mukana Zorro ja 
Lahja

Heipparallaa, talvi on mennyt ja kevät on tullut. Talvella oli paukku-
pakkasella sellainen ongelma, että Zorron varpaita paleli pakkasel-
la tosi kovasti, eikä sille löytynyt sopivia tossuja, joilla se olisi voi-
nut kävellä.

Minä en mitään tossukoita tarvitse, minulla kun on niin vikke-
lät tassut, ettei niitä ehdi palella. Minun mielestä sukkelat tassut ovat 
tosi kivat, mutta emäntämme mielestä eivät ole. Minun pitäisi kuu-
lemma kävellä yhtä rauhallisesti ja fiksusti kuin Zorro, mutta en jak-
sa sellaista, en.

Tänä talvena pystyimme käymään muutaman kerran joellakin len-
killä, kun oli vähän aikaa kestävät jäät. Miten ihania hiihtäjiä siellä oli-
kaan! Jokaisella oli meille jokunen hyvä sana sanottavana ja hymy 
huulilla. Se lämmitti kyllä sydäntä. Siellä ei ollut kenelläkään pipo tiu-
kalla.

Sekin oli mukavaa, kun käytiin hangella metsässä juoksemassa. Ja 
arvatkaapa mitä, meillä oli siellä muutamia kertoja mukana uusi ys-
tävämme, pikkuinen ja tosi kiva Alisa. Kyllä se meidän perässä pysyi, 
kun juosta rallateltiin yhdessä.

Kerran löysin siellä hangella kalanperkeitä ja kieriskelin niitten 
päällä, että sain turkkiini oikein ihanan parfyymin. No, eihän se emän-
tä siitä tietenkään ilostunut. Tosikko emäntä mulla. Vei kotiin tultua 
minut suoraan suihkuun.

Minä niin tykkään pennuista, kun ne ovat kilttejä. Aikuisiin tunte-
mattomiin koiriin en luota enää yhtään, kun ainakin kuusi sellaista on 
käynyt minun kimppuuni. Jotkut ovat juosseet pihoilta tielle ja pur-
reet niin kipeästi. Jotkut ovat tulleet irrallaan lenkillä vastaan.

Minua on purtu joskus niin pahasti, että on pitänyt lääkärin om-
mella. Ruukaan siksi kaiken varalta sanoa lenkillä vastaantuleville ai-
kuisille koirille TOSI ISON sanan, etteivät vaan tule kimppuun. Emän-
täni ei kylläkään tykkää ollenkaan siitä, että minä sanon isoja sanoja 
muille koirille.

Jukolan Pirtin
ÄITIENPÄIVÄLOUNAS

noutopöydästä
su 8.5. klo 11-19

12,90 €
Lapset 12-8 v. 7 € ja alle 7v. 4 €.

●  Riistakäristys
●  Perunamuusi
●  Grillattu lohi sitruunakastikkeella
●  Talon lihapullat punaviinikastikkeella
●  Grillattuja kasviksia: munakoiso, kesä-

kurpitsa, paprika, punasipuli, porkkana
●  Lohikeitto
●  Turkkilainen jälkiruoka+ täytekakkua
●  Lapsille Trip-mehu, tikkari, 

vaahtokarkki+suklaakastike
●  Juomat: Appelsiinimehu, omenamehu, 

kotikalja, maito, piimä, Pepsi, Jaffa, 
Seven Up

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833, 
jukolanpirtti@gmail.com

Avoinna: Ma-pe 10-21, La 11-21, Su 11-20

Jukolan Pirtti

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

- Auton korjaukset ja huollot
- 4-pyöräsuuntaukset
- Automaattivaihteiston huoltolaite (SPIN ATF-5000)
- Autocom-, Bosch- ja VCDS-testerit
- Eber- ja Webasto-testerit
- Ilmastointihuollot
- Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo / maalaamo

Tervetuloa!

Aili Jussila, Seppo Jaara, Aila Ryhänen, Ulla-Maija Paukkeri, Outi Karjalainen ja Tiina Tau-
riainen jalkautuivat pidennetyllä lounastauolla yrityskäynnille tutustumaan Kurenalan 
Honkasenkankaalla VKK-Mediaan, jossa tehdään myös Pudasjärvi-lehti. 

Pudasjärven kaupungin ke-
hittämistoimessa on aloitta-
nut useita uusia työntekijöi-
tä ja yhdellä henkilöllä on 
muuttunut työnkuva. VKK-
Mediasta/Pudasjärvi-leh-
destä oli kutsuttu kehit-
tämistoimen henkilöitä 
yritysvierailulle pidennetyl-
lä lounastauolla VKK-Media 
Oy:n toimitiloihin Korpitiel-
le. Kuusi henkilöä pääsi nou-
dattamaan kutsua ja kertoi-
vat lohikeiton ja kahvikupin 
äärellä kaupungin kehittä-
mistoimesta ja siellä toimi-
vista hankkeista. 

Heimo Turunen ker-
toi VKK-Media Oy:n ja Pu-
dasjärvi-lehden toiminnas-
ta sekä omasta 44 vuoden 
yrittäjäurastaan, josta Eila 
Lahtisen kanssa on yhteistä 
yrittäjyyttä 20 vuotta. Myös 
Pudasjärven yrityselämäs-
tä Turusella oli kerrottava-
na kiinnostavia näkökulmia. 
Eila Lahtinen näytti, kuin-
ka tietokoneella nykyaikai-
sia taitto-ohjelmia käyttä-
en syntyy lehtien ja muiden 
yrityksessä tehtävät paino-
tuotteet, joita tehdään run-
saasti muun muassa Oulun 
alueelle. 

Laavu-hanke
Projektipäällikkö Tiina Tau-
riainen kulkee Taivalkoskel-
ta jo reilun vuoden verran 
toimineen Laavu-hankkeen 
projektipäällikkönä sekä Pa-
numalta syntyisin oleva Aili 
Jussila on aloittanut hank-
keen työntekijänä viime 
vuoden marraskuussa. Tii-
nan vastuulla ovat yritykset, 
yhdistykset sekä muut toi-

Kaupungin kehittämistoimi 
monessa mukana

mijat ja Ailin vastuulla ovat 
työttömät ja muut kohde-
ryhmään kuuluvat yksilöta-
solla.

Hyvän mielen  
paikat -hanke 
Tämän vuoden alussa toi-
mintansa aloittanut Hyvän 
mielen paikat -hankkeessa 
pyritään edistämään edistä-
mään sosiaalista osallisuutta, 
työllistymistä ja työelämän 
valmiuksia sekä ehkäise-
mään syrjäytymistä, kertoi. 
Hanke toimii Pudasjärven li-
säksi myös Tyrnävän ja Py-
häjoen kuntien alueella, ker-
toi hyvinvointikoordinaattori 
Ulla-Maija Paukkeri.

Työllistäminen
Kaupungin omaa työllistämis-
tä ja kuntouttavaa työtoimin-

taa on edistänyt maaliskuussa 
työt aloittanut työhönvalmen-
taja Outi Karjalainen. Hän etsii 
aktiivisesti työllistymismah-
dollisuuksia asiakkailleen ja 
työntekijöitä työnantajien työl-
listymistarpeisiin. Työhönval-
mentaja myös neuvoo yhdis-
tyksiä, järjestöjä ja yrityksiä 
työllistämisasioissa. 

Tuotesuunnittelijana kau-
pungin kehittämisosastol-
la toimiva Seppo Jaara kertoi 
tehtäviinsä kuuluvan erilais-
ten selvitysten tekeminen sekä 
tuotteiden ja palveluiden ke-
hittäminen uuteen tuotanto- 
ja palveluyhteisöön, joka tar-
joaa mahdollisuuden kehittyä 
ja tilaisuuden sijoittua työelä-
mään.

Moderni  
hirsikaupunki -hanke
Aila Ryhänen kertoi aloit-

taneensa huhtikuun alusta 
työt Moderni hirsikaupun-
ki -hankkeen projektipääl-
likkönä. 

-Hankkeen tavoitteena 
on auttaa vahvistamaan Pu-
dasjärven mainetta hirsikau-
punkina ja olla monella ta-
valla mukana kehittämässä 
hirsirakentamista erityisesti 
julkiskohteissa.

Pudasjärven perinteistä 
ja uutta suuriin julkiskoh-
teisiin sopivaa hirsirakenta-
mista esitellään paikkakun-
nalle saapuville ryhmille ja 
tuotetaan hyvää esittelyma-
teriaalia. Odotan mielen-
kiinnolla kaikkeen hirteen ja 
hirsirakentamiseen liittyviä 
tarinoita tai tietoa hirsikoh-
teista, toteaa Ryhänen. 

Heimo Turunen

Yrittäjät ovat kokoontuneet 
omatoimisesti viime syksystä 
lähtien kerran kuukaudessa 
aamukahveille eri yrityksiin. 
Tarkoituksena on, että yrit-
täjät tutustuvat toisiinsa ja 
toistensa yrityksiin. Samalla 
pyritään käyttämään toinen 
toistensa palveluja ja verkos-
toitumaan. Toukokuun yrit-
täjätapaaminen järjestettiin 
vappubrunssina Niemita-
lon Tauon paikka -kahvios-
sa, isäntänä ja kutsujana Aki 
Niemitalo. Hän kertoi, että 
Niemitalon Juustolalla täyt-
tyi viime vuonna 40 vuotta 
toimintaa ja kahvilaakin on 
pidetty Kuusamontien var-
ressa jo yli 30 vuotta. Juhlia 
tullaan järjestämään lähitule-
vaisuudessa, sillä tänä vuon-
na myös Akin veljellä Antilla 
täyttyy 30 vuotta leipäjuus-
ton valmistusta. 

Niemitalon Tauon paik-
ka kahvila-ravintolan yhte-
ydessä toimii myös Tarmo 

Yrittäjien Vappubrunssi Niemitalolla

Lähikauppa ja vappuna avat-
tiin jäätelökioski ja sen yhtey-
dessä oleva kesäterassi. Tou-
kokuussa kioski on avoinna 
viikonloppuina ja kesäaika-
na joka päivä. Kioskia hoita-
maan on palkattu neljä nuor-
ta koululaista, jotka näin 
saivat kesätyöpaikan. HT

Vappubrunssille osallistujille Aki Niemitalo (oikealla) kertomassa yrityksensä viimeaikai-
sia kuulumisia. 

Jäätelökioski ja 
kesäterassi.

Puolangantie 1099, 93270 Sotkajärvi
puh. (08) 832 102

Palvelemme: ma, pe klo 8.00-18.00,
ti, ke, to klo 8.00-17.00, la klo 8.00-16.00

K-kyläkauppa Ervasti

Tässä tarjouksemme:
Tarjous voimassa 6.-7.5. Tarjous voimassa 6.-7.5. Tarjous voimassa 6.-19.5.

Tarjous voimassa 6.-19.5. Tarjous voimassa 6.-19.5. Tarjous voimassa 6.-19.5.

Tervetuloa!

1199
kg 199

pss

Norjan lohifile 
ruodoton

299
pkt149

ras 129
pss

K-menu 
palvikinkku
500 g

Kananmuna
580 g

Jääsalaatti 
100 g

Ruukkuruusu

690
kpl

Sunnuntai 
vehnäjauho
2 kg

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577

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

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

KUUKAUDEN KAMPANJAT

TARJOUKSET VOIMASSA
TOUKOKUUN AJAN

70€
(norm 85€)

MOR EMPORIUM

BLACK CHERRY PLUM

PIDENNYKSET

RIPSIEN -30%
VARTALOVOITEET, KÄSIVOITEET

JA PALASAIPPUAT

MUISTA ÄITIENPÄIVÄNÄ HOITOLAHJAKORTILLA

7 5.MUKANA HYVÄNOLON MESSUILLA LA .2016

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Onko Lahjapulmia?
Meiltä löydät Ihania 

Lahjoja Äidille,
Mummille ja Omalle Kullalle!

Myös valmiita Lahjapakkauksia!
Tule tekemään löytöjä!

Muista Äitienpäivä su 8.5.
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Kauko Kuukasjärvi esitti tämän kirjoittamansa 
pakinan Naisten hyvinvointipäivässä 

lauantaina 30.4. Sarakylässä.

Kauan aikaa sitten alkoivat maaseudulla naiset kokoontumaan 
omiin illanviettoihin, oli ompelu-iltoja, kutomapiirejä ja opeteltiin 
kokkaamaan isännille vahvoja ruokia, että kotihommat sujuisivat 
tehokkaasti kaikissa tilanteissa. Maaseudulla toimintaa aloitettiin 
yleensä maamiesseuroissa naisjaostoina ja Martta-järjestönä joil-
lakin alueilla. Kokoontumisen tarkoituksen lisäksi pyrittiin paran-
tamaan kylän asioita ja oltiin huolissaan joittenkin talojen elämäs-
tä, miten se nyt siellä taas olikaan, minä olen kuullut semmoista, 
että jne. Toinen kommentoi, kuinka ne saattaakaan tehdä näin, siis, 
oltiin huolissaan naapureista ja hyviä neuvoja kerrottiin. Olisiko 
tällaiset kommentit niitä juoruja, pääasiassa lähes todellista po-
rinaa.

Siinä jutellessa sukkapuikot heiluivat ja joskus tipahti puikko 
lattialle ja se sointuvasti kilahti ja siinä hetkessä taisi joku silmä-
pakokin karata, tuumailtiin vaan, että pitää panna tikku kujelmaan 
pystyyn kun on vähän silmiä tikulla. 

Miten vanhaan aikaan sitten kuljettiin, suksilla, kävellen, joilla-
kin saattoi olla polkupyörä ja myös veneellä melottiin. Ei tainnut 
silloin olla lehtiä tai kirjoituksia oppaana, taito ja tieto opittiin illa-
nistujaisissa, mikäli mielenkiintoisilta jutuilta ehdittiin tai jatkettiin 
seuraavassa tapaamisessa. Pakkohan se oli jatkaa, kun moni asia jäi 
kesken. Toinen työ oli leikkelysten leikkaaminen, sakset taskuun ja 
matkaan, tylsät on nämä sakset, mutta siellä isäntä osaa teroittaa 
paremmin kuin meidän isäntä, niin olen kuullut, tuumii emäntä ja 
työntyy matkalle. Saattoipa joku vanha mummu pistää piippuveh-
keet esiliinan taskuun. 

Tullessaan taloon ja tovi kulunut, niin oli aika panna rauhan-
piippu palamaan, taskusta käyrävartinen piippu, kessumassi ja tu-
litikut. Siinä latinkia tehessä vieressä istujalla tulee jostakin syys-
tä ulkohuoneeseen asiaa vai lähtikö väkeviä savuja pakoon. Silloin 
oli korkeat pirtit, joten sauhut ei pahalta tuntuneet ja niihin oli 
totuttu. 

Ajansaatossa loppui minihameaika ja pukeutumisessa siirryt-
tiin vapaampaan pukeutumiseen, oli maksihameita ja housupuku-
ja, käytettiin niin sanottua vapaa-ajan asuja. Sitten alettiin liikku-
maan autoilla, isännät kuskasivat emäntänsä illanistujaisiin, kunnes 
naisetkin suorittivat ajokortin. Saikohan kaikki emännät autoa 
käyttöön, vaikka ajokortti oli taskussa. 

Koulun tilat on sopiva paikka toimia ja tehdä kaikenlaista, 
opettajat olivat avainasemassa, kyläläisten huulilla kansankyntti-
löitä. Heitä kuunneltiin. Jos joku toinen yritti puhua, eipä tainnut 
monikaan kuunnella ja jos esitti jotakin, niin hetken päästä toinen 
kysyy, mitä sinä sanoitkaan, kun kaverin kanssa kuiskittiin muuta 
asiaa, tärkeitä nekin. 

Miehet ei oikein olleet kiinnostuneet akkain touhuihin, jos-
kus jotkut isot tapahtumat, kyllä silloin kehuttiin emäntiä, mut-
ta kehuttiin myös hevosia. Kun traktorit tulivat, kuskeja oli kah-
denlaisia; oli joku hyvä kuski, toinen ei osannut kuin siltoja särkeä 
pelto-ojista. Tilaisuuden loputtua tultiin kotiin ja varovainen mai-
ninta; olihan ne melekoset juhlat. Nykyisin, parin vuosikymmenen 
aikana väki on vähentynyt rajusti. Kaikki touhuajat ovat melkein 
mummoja ja pappoja, mutta tässä sitä köpötellään melkein kuin 
viidellätoista. Naiset viettävät aikaa tutuissa tapahtumissa, mie-
het pyörii metsästysseurassa ja tykätään emännistä, kuinka he ha-
luavat tulla vaikkapa hirvipeijaisiin töihin.  Mielellään sitä yhteis-
tä touhua katsellaan. Mikä on katsellessa tuttua sutjakkaa touhua. 

Yksi erityinen piirre meidän ympyröihin on tullut muualta. 
Joku rohkea pariskunta ja rikastuttavat joukkoamme tulemalla 
mukaan, Savoakin viännetään ja vähän muutakin murretta. Enää 
puuttuu värillistä väkeä, mutta tänne kyllä mahtuu. 

Kun kiitetään naisia taas tästäkin päivästä, niin maininta lait-
tajista itsestään. Pitkiä emäntiä ei ole, mutta ihanan pyöreitä ja 
hoikkia sutjakoita kauniisti pukeutuneita tekijöitä. Huolestuttavaa 
siinä on ikärakenne, kuitenkin homma hoituu vuodesta toiseen. 
Vaikka moni toteaa, kyllä tämä minulle riittää, mutta kyllä minä 
vielä olen vähäisen mukana - tuumailua tämäkin.  Äidiltä tyttärelle, 
isältä pojalle, siinä kiertokulkua järjestöissäkin, naisilla puheenjoh-
tajuus, miehillä mm. hirvikäristyskokki, toivotaan tällaista tulevai-
suudelle, vai loppuuko kokonaan! Ei synkistellä asioita etukäteen. 

Kun otsikko kertoo sukkatikun kilahduksesta, niin nykyisin 
tikkuja tehdään jo puusta ja se kun tipahtaa lattialle, niin ei ko-
lahda niin kuin halko tipahtaa lattialle, saattaa tosin katketa her-
kemmin. 

Tänään ei enää pidetä leikkelystalkoita. Räsymaton kutominen 
on tainnut loppua kokonaan, mutta ruokaa laitetaan innolla. Tai-
taa olla kaikki kaupasta ostettua tarviketta ja niissä on jo resep-
tit painettu valmiiksi, joten huono mieskokkikin osaa valmistaa. 
Se vain tarttee lämmittää. Kunhan ei vaan osta kovin maustettuja, 
että tulee syötyä ja onko se kevyttä vai raskasta ruokaa. Niiden 
suhteen ollaan nykyään melko tarkkoja. Syödään kotoista ruo-
kaa, jota olemme oppineet kautta aikojen, niin terveinä pysytään. 
Eli maanläheistä ja kotoista, kuten kuivalihavelliä. Aikanaan syötiin 
myös kessäyneitä särkiä pitkään suolassa olleita, orsi kuivaa lei-
pää ja kuivasuolalihaa ja janoon runsaasti vettä, silloin hiki irtoaa.

Summarum, kyllä naisten juhlissa viihtyy, vai vieläkö on epäili-
jöitä tällaisten tilaisuuksien suhteen, mitä kylillä järjestetään, niin 
käyttäkäämme tapahtumat hyväksemme. Menestystä tulevaisuu-
teenkin! 

                         
Hyvinvointi päivää kehuen,
Kauko Kuukasjärvi 

Sukkatikun kilinää

Pudasjärveltä lähtöisin oleva 
Julia Pätsi voitti Tampereella 
järjestetyissä Taekwon-Don 
Euroopan mestaruuskilpai-
luissa erikoistekniikka- ja 
liikesarjamitalit. Taipaleen-
harjulainen 22-vuotias Pätsi 
voitti Tampereella 28.4– 1. 5. 
järjestetyissä Taekwon-Don 
Euroopan mestaruuskilpai-
luissa hopeaa naisten kol-
mannen asteen mustan vyön 
liikesarjoista ja pronssia 
naisten erikoistekniikasta. 
Nykyisin Rovaniemellä asu-
va urheilija on tuttu näky 
Suomen maajoukkueessa ja 
on yksi Suomen tämän het-
ken menestyneimpiä naisur-
heilijoita Taekwon-Dossa.

– Mitalisijoille pääsy Eu-
roopan mestaruuskilpai-
luissa on suuri asia. Erikois-
tekniikkamitalista fiilis on 
erityisen hyvä, sillä olen saa-

Julia Pätsi voitti kaksi EM-mitalia 
– loistava menestys kotikisoissa

nut siinä lajissa vuosien mit-
taan niin monta neljättä ja 
viidettä sijaa, että oli hienoa 
huomata sijoitukseen tulleen 
kehitystä, Pätsi sanoo.

Erikoistekniikan pronssi-
mitali selvisi jo ensimmäise-
nä kilpailupäivänä, samoin 
kuin paikka liikesarjafinaa-
lissa. Lopullista finaalia piti 
kuitenkin odottaa pari päi-
vää, sillä se järjestettiin kil-
pailujen yksilösarjat päät-
tävässä televisioidussa 
finaaligaalassa.

– Liikesarjoista lopulta 
saatu hopea ja finaalin tap-
pio jäi tietysti vähän har-
mittamaan, mutta näin kävi 
tällä kertaa. Finaaligaalassa 

tekeminen oli kuitenkin it-
sessään kokemuksena upea.

Huippu-urheilijan arkea 
elävä Julia Pätsi otti kotiki-
sat vakavasti, ja kilpailut oli-
vatkin hänen päätavoitteen-
sa noin kahden vuoden ajan. 
Tampereen EM-kilpailuihin 
verrattuna muut kisat tun-
tuivat valmistelulta, ja hän 
tekikin valtavasti töitä kil-
pailujen eteen. Nyt on luvas-
sa ansaittu tauko.

– Nyt täytyy pitää hetki 
huilia ja keskittyä elämässä 
muihin asioihin, kuten vaik-
kapa opiskelujen loppuun 

saattamiseen. Seuraavat 
isommat kilpailulliset tavoit-
teet ovat Irlannin maailman-
mestaruuskilpailuissa ensi 
vuoden syksyllä, joten niitä 
kohti lähdetään tähtäämään 
seuraavaksi, Pätsi toteaa.

YLE lähettää koosteen 
kilpailuista TV2-kanavalla 
7.5. kello 13.55. Koosteessa 
nähdään myös Julia Pätsin 
liikesarjafinaali.

Inka Khanji, 
kuvat Michael Holler, 
Juha Pätsi

Seurakaveri Jutta Aartola onnittelee Julia Pätsiä loistavasta suorituksesta.

Pätsi hyppäsi itselleen naisten erikoistekniikan pronssisen 
EM-mitalin.

Julia Pätsi liikesarjakilpailun finaalissa puolalaisen kans-
sa. 

Julialla oli kotiin tuomisina 
hopeinen ja pronssisen EM-
mitali. 

Pudasjärven kaupungin hy-
vinvointi- ja sivistystoimin-
nan yksiköt järjestävät mo-
nenmoista toimintaa kesän 
aikana. Ajankohtaista il-
moittelua seuraamalla var-
mistaa, ettei jää mistään 
paitsi. Päiväkohtaiset auki-
oloajat löytyvät kaupungin 
verkkosivuilta osoitteesta 
www.pudasjarvi.fi. 

Kotiseutumuseo avaa 
porttinsa jälleen 6. kesäkuu-
ta ja on auki elokuun lop-

puun saakka. Museoalue 
on täynnä toimintaa etenkin 
kotiseutuviikolla, joka on 
tänä vuonna 18.-24.7. Silloin 
ohjelmassa on esimerkiksi 
luontoaiheinen museokier-
ros, työnäytöksiä, koko per-
heen teatteriesitys, lasten 
museopäivä, ja tietysti vii-
kon päättävä, tunnelmalli-
nen kotiseutujuhla. 

Musiikin ystäville on lu-
vassa yhteislaulutilaisuuk-
sia neljänä torstaina: 30.6., 

14.7., 21.7. ja 30.7. Lau-
lamme yhdessä -tapahtu-
mat järjestetään torilla, jo-
ten sekä laulamaan että ihan 
vain kuuntelemaan on help-
po tulla.

Suosittuja elokuvailto-
ja järjestetään myös kesällä. 
Pohjantähdessä pääsee nä-
kemään tämän hetken suo-
situimpia uutuuksia maa-
nantaina 16.5. ja 18.7.

Kansalaisopiston opin-
totoiminta ei ole tauolla 

kesälläkään. Lasten ja iso-
vanhempien yhteinen tai-
deviikonloppu järjestetään 
11.-12.6. Kurssilla pääsee 
kokeilemaan monenlai-
sia materiaaleja ja työtapo-
ja. Lasten ja nuorten näy-
telmäkesäleiri järjestetään 
17. - 19.6. Leiri on tarkoi-
tettu 7-18-vuotiaille, niin 
vasta-alkajille kuin koke-
neemmille harrastajillekin. 
Kursseille täytyy ilmoittau-
tua etukäteen.

Monenlaista kulttuuritoimintaa kesällä
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PUDASJÄRVEN 
EDULLINEN

PALVELEVA 
OSTOPAIKKA

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821 515

LOPPUVIIKKO PE-LA 29.-30.4.

Pe-ti 6.5.-10.5. Rautaosastolta

PUDASJÄRVEN 
EDULLINEN

PALVELEVA 
OSTOPAIKKA

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821 515

PUDASJÄRVEN 
EDULLINEN

PALVELEVA 
OSTOPAIKKA

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821 515

Perjantaina 6.5. Lauantaina 7.5. Maanantaina 9.5. Tiistaina 10.5.

299
pktKulta Katriina 

KAHVI 
500 g
1 pkt/tal.

699
kgHyvä 

NAUTA 
JAUHELIHA

995
kgPaistovalmiit 

PORSAAN 
LEIKKEET

069
100 gCandy King 

IRTOKARKIT

100
kpl

499
ras

695
kg

199
pkt

249
rasSnellman MAATI-

AISPOSSUN 
LIHASUIKALE tai 
PALAPAISTI 400 g

100
VALIO-
JOGURTIT 
200 g

3 kpl

Riitan herkun 
LEIPÄJUUSTO 
110 g

Kananpojan 
ohuen ohut 
FILEELEIKE 
400-500 g, hunaja, lime, 
korianteri tai maustamaton

Porsaan 
KYLJYKSET

Snellman IIVARI 
tai EETVARTTI
GRILLIMAKKARAT 
400 g

599
ras

Korpela 
PORSAAN
FILEEPIHVI 1 kg 
grillimaustettu tai 
kermamarinoitu

265
ras

Atria perhetilan
BROILERIN 
SIIPIPALAT 
HORNET 
900-800 g 
marinoidut 
tai naturell 100

kg

BANAANIT

115
pss

Kotimainen
JÄÄSALAATTI-
PUSSI

550
kpl

Frödinge

KERMAKAKUT 

vadelma, mansikka tai 

kinuski 500-565 g

pakaste

100
pkt

Huhtahyvät
YLIKYPSÄ tai 
VOILEIPÄ-
KINKKU 
120 g

199
kpl

Marabou 
SUKLAALEVYT
200 g

199
ploHartwall

MONTAIN DEW tai 
JAFFA APPELSIINI
1,5 l
sis. pantin 0,40

399
ras

Ingman
Creamy
JÄÄTELÖT
0,85 l

079
kplMarabou

SUKLAA-
PATUKAT
50-60 g

199
pssTaffel SIPSIT ja 

SNACKSIT
MEGAPUSSEISSA 
325-235 g

069
kplIngman

TUUTIT
120 ml

299
Korpela
PORSAAN
KASSLERPIHVIT
500 g marinoitu

ras

Findus
UUNI- JA 
GRILLIKASVIKSET
500 g

299
pss

ÄIDILLE, MUMMOLLE, ISOMUMMOLLE...

Naisten
PITSIBOLERO
valkoinen tai musta

3290

Eerika
naisten
KÄVELYKENKÄ

3750
AAMUTOSSUT

1850

Alkaen

TORKKUPEITTO
ihanan pehmoinen, 
130x170 cm, 
luonnonvalkoinen

2350

Isojen tyttöjen
T-PAITA
koot 42-50

2990

VARRETON-
SUKKANIPPU
5 paria

Naisten
JOUSTOHOUSUT
koot S-XXL

2990
Naisten
PISTOKAS
säätötarralla

3250

495
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal.

149
kgAtria BROILERIN

KOIPIREISI 
3 kpl/ras, marinoitu

490
HK 
BURGERI 
100 g

10 kpl

059
pssAito 

TALOUSSOKERI 
1 kg
2 pss/tal.

995
kgNaudan

luuttomat 
KEITTOLIHA-
PALAT

Black & Decker
PAINEPESURI
PW1600 SL Plus

129,-

Rebel Top
SÄHKÖGRILLI
2200W

119,-

199,-
Rebel Salute 3i
KAASUGRILLI

LAHJAKORTIT
ÄITIENPÄIVÄ- 

KUKAT

189
ras

LUUMU
500 g:n rasia

OMAN-TALON

Tarjoukset voimassa pe-ti 6.5.-10.5.2016

Maukkaat

ÄITIENPÄIVÄ-

KAKUT
myymä-

lästämme!

695

Muumi
MEHU-
KAADIN

3730

Muumi
MUKIT

1395

Alkaen

Muurla
CUPIDO 
MALJAKKO

2490

Muurla
VENEER 
MALJAKKO

3450

Muurikka
SÄHKÖSAVUSTIN
1100 w, sis. suoja-
huppu, reseptivihko 9995

- Ammattimiehen paine-
pesuri kovaan käyttöön, 
- Mukana terassipesuri ja 
pesuainesäiliö.
- Teho 1600W.
- Max. paine 125Bar
- Toimintapaine 90+-5
- Virtaus 370l/h
- Pesupistoolin johdon 

pituus 5m
- Virtajohdon pituus 5m
- Paino 10.5kg
- Alumiini sylinteri ja 
teräs mäntä.
- Takuu 2 vuotta
- Mukana terassipesuri ja 
pesuainesäiliö
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Teollisuustie 12, 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

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet 
– nosturihuollot
040 589 3358

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 KoskitraktoriKoskitrucks

Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 KoskitraktoriKoskitrucks

Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kirjastossa kesä on suuren 
muutoksen aikaa: kirjasto 
liitetään Outi-kirjastokimp-
paan ja käyttöön otetaan uusi 
kirjastojärjestelmä. Muutos-
ten myötä käyttöön tulee 
huomattavasti nykyistä laa-
jempi kokoelma, ja tilaukset 
ja varaukset kaikista Outi-
kimpan kirjastoista ovat il-
maisia.

Jokaiselle asiakkaalle tul-

laan tekemään uusi kirjasto-
kortti. Lisäksi mm. asiakas-
maksuja ja käyttösääntöjä 
päivitetään kimpan käytän-
töjen mukaisiksi.

Muutostöiden vuok-
si pääkirjasto on kiinni 6.6. 
- 3.7., eikä kirjastoauto kulje 
tuolloin reitillä. Myös tilojen 
osalta uudistettava pääkirjas-
to avataan 4.7., ja kirjastoauto 
palaa reitille elokuun aikana.

Kirjaston kesä on 
muutosten aikaa

Virkistysuimala Puikkari siir-
tyy kesäkuun alusta kesäauki-
oloaikoihin. Uimatouhut suo-
ritetaan luonnonvesissä 20.6. 
- 24.7., jolloin Puikkari on sul-
jettuna vuosittaisten huoltojen 
vuoksi. Lasten kesäuimakou-
lut 5 - 7-vuotiaille pidetään 6.-
17.6. 

Suojalinnan urheilukent-
tä on avoinna 6.6.-30.9. maa-
nantaista perjantaihin kello 
8-21. Omaa juoksuvauhtiaan 
pääsee mittaamaan Cooperin 
testeissä, jotka järjestetään 6.6. 
alkaen joka toisena maanan-
taina. Viikonloppuisin kenttä 
on varattu erilaisille kilpailuil-

le ja tapahtumille, jonne toki 
myös yleisö on tervetullutta. 

Lasten suosikki, liikenne-
puisto, on avoinna 8.6.-10.8. 
Perinteinen liikennepäivä on 
tänä vuonna torstaina 7. hei-
näkuuta.

Kesän mittaan Rajamaan 
rannassa järjestetään ohjel-

maa, ja suositut lasten ja nuor-
ten jalkapallo- ja yleisurheilu-
koulutkin ovat tulossa. Myös 
sivukylillä asuvat pääsevät 
kokeilemaan uusia lajeja koti-
seudullaan, sillä liikuntatoimi 
kiertää kesän aikana eri ky-
lillä. Aikataulut tarkentuvat 
toukokuun aikana. 

Paljon liikunnallista toimintaa kesällä

Koululaisten uintikisat 
pidettiin 27. huhtikuuta 

Puikkarissa

Sofia Harju, Riina Hemmilä ja Anna Vainio. Koululaisten 
uintikisojen tulokset löytyvät kaupungin nettisivuilta.

Uintikisan kuvassa vasemmalta Lakarin 3.-luokkalaisia, 
Hirvaskosken koululaisia ja Kurenala 4 B -luokkalaisia va-
paauintiviestin palkintojen jaosta. Voiton vei Hirvaskoski.

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontuu ensi tors-
taina. Kaupunginvaltuuston 
kokouksia voi seurata suora-
na kaupungin netti-tv:ssä tai 
YouTube-kanavalla. Koko-

uksia voi katsella jälkikäteen 
kaupungin YouTube-kana-
van kaupunginvaltuuston 
kokoukset -soittolistoilta.

Kokouksen asialistal-
la on asemakaavan osittai-

nen muutos Pietarilan alu-
eella, kaupungin takaamien 
laajakaistahanketta varten 
myöntämien lainojen mak-
suohjelmien muutokset sekä 
kaupungin omavelkaisen 

rajatun takauksen myöntä-
minen Kairan Kuitu Oy:n 
Danske Bank Oyj:stä otetta-
van luotollisen shekkitilin 
vakuudeksi.

Valtuusto kokoontuu ensi viikolla

Meiltä 
pakettiautot 

vuokralle 
   alk. 90€/vrk
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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                                                                              

palvelemme 
äitienpäivänä 
su 8.5. klo 11-18

kristalli-
pitko

300 g

lihapyörykät
 360 g tai jauheliha-

pihvit 380 g

broilerin
nuggetit 

200 g

1,59
pss

lauantai
makkarasiivu

 225 g

1,15
pkt

meetvursti ja 
palvikinkku 

ii-siivu 

4,50
kg

1,25
pss

2,99
kpl

luotolais-
palat 

6 kpl/300 g

14,90
kpl

äidinkakku
8-10 henk/800 g

1,15
pkt

1,25
pkt

arki edam- ja 
gouda juusto-

viipaleet 400-500 g

sydänvaahtis
 500 g

4,99
pss

3,50
pkt

tumma ja 
vaalea

lounassämpylä 
8 kpl/320 g

UUTUUS!

UUTUUS!

lahjapakkaus
servetti, teline, tuikkukipot

11,95

prego
kasvoharjasetti

24,90
shampanjalasit
12 kpl

7,95
pkt

viinilasit
25 cl, 12 kpl

7,95
pkt

pkt

17,90

lasten
kumisaappaat

23,50

naisten
”hai” 
saappaat

42,80

boco
naisten 
tunika

34,90

boco
naisten
bolero
musta ja valkoinen

19,90

auriel
naisten
olohousut

38,50

james
miesten
farkut

19,90

stone Coast
miesten 
lyhythihainen 
kauluspaita

12,80

beavers 
tyttöjen
mekko
koot 90-130 cm

14,90

12,90

beavers
tyttöjen
verkkahousut
koot 90-130 cm

13,30

beavers
poikien
College-
housut
koot 90-130 cm

39,50

kaasu-
keittolevy 
2-os

299,-

kaasuliesi
50 cm
kannella

129,-

miniuuni-
keittolevyllä

79,-

black&decker
painepesuri
pW1300td

39,50

atom outdoor
ilmakivääri

39,80

lasten
liukumäet
alkaen

11,90

muovituoli
rimini, valkoinen

395,-

mustang
valmistakka
Wolfman

kyllästetty
puutavara

meiltä!

895,-

yki
veneet
alkaen

harjateräkset ja teräsverkot

Hyvää  Äitienpäivää!

7,90

auriel
naisten
t-paita

martinex
lasten 
muumi t-paita
koot 92-122 cm
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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 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

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.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

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

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

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ 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

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
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
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 
€ sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTETAAN

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
kettumakioy@suomi24.fi

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

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Olen lomalla 9.-20.5.

Myydään sähkökäyttöinen se-
niorimopo Pyrkijä E500. Käyt-
töönotettu huhtikuussa 2015 ja 
ollut käytössä noin puoli vuotta. 
Yhteydenotot p. 0400 563 178.

Latokuivattua heinää 15 kg 
paali. Vihreää ja pölyämätöntä. 
Laatutakuu. Heinät Oulun lä-
hellä. P. 0400 893 636.

Polkupyöriä, mm. mummopyö-
riä, miestenp., maastop., mök-
kipyörä ja tavallisia. P. 040 504 
2814.

Käyttämätön Chevron BWL 
1000 puusorvi. Hinta 120 €. P. 
0400 192 412.

Volvo V70 -97 farmari bensa, 
aj. 350 tkm., automaattivaih-
teiston vika, voi ajaa, ei rek. 
Hyvät kesä ja talvirenkaat. Hp. 
500 €. P. 040 820 2575.

Patja Sleep Easy 120x80x16 
petauspatjalla, uusi ja käyttä-
mätön. Myydään tilan puutteen 
vuoksi hp. 300 €, kotiin kulje-
tusmahdollisuus. P. 044 987 
1187, miel. ilt.

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Lasikuituvene, pituus 4 m, le-
veys vähintään 1,40 m. Perä-
moottorilla tai ilman. P. 040 542 
1839.

Valmet 502 traktoriin sopivat 
käytetyt takarenkaat, koko 
14.9-30. P. 040 543 9978.

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

SEKALAISTA

Tarvitsetko polttopuuta? 14  km 
Kurenalta Siuruantien varressa 
pääte- ja harvennushakkuu- 
alueelta ilmaiseksi. Läh. p. 040 
569 5892.

yhteistyöstä, jota voisi olla 
enemmänkin.

Tulokset:
Yläkoulu - lukio 5 - 2. Am-
mattiopisto - yläkoulu  4 - 2. 
Lukio - ammattiopisto 2 - 2.

Kuva ja teksti:  
JP Sillanpää

Vapun jälkeen maanantaina 
pelatussa pudasjärveläisten 
kolmen koulun sähly- eli sä-
biturnauksessa sanonta kävi 
toteen, sillä lopputulema oli 
täysin edellisvuoden kopio.

Ensimmäisessä pelissä 
yläkoulu vei hiljalleen pe-
liä kohti vääjäämätöntä, sillä 
lukion oli taipuminen toisen 
erän puolessa välissä, kun 
tossu alkoi painaa vähäisten 
vaihtomiesten kuivatessa hi-
keä otsaltaan.

Samainen kohtalo näytti 
jo koettavan toisessa matsis-
sa ammattiopistolle, mutta 
järjestelmällinen paikkape-
li ja pari onnistunutta kau-
kolaukausta käänsivät pelin 
ammattioppilaitoksen kah-
den maalin voitoksi.

Viimeisessä pelissä luki-
on ja ammattiopiston puntit 
olivat kaiken kaikkiaan ta-
san ja siten pisteet jaettiin.

MVP-palkinnot on lah-

Kertaus on opintojen äiti

joittanut jo kymmenen 
vuoden ajan paikallinen 
Kesport, ja ne napsivat ylä-
koulun haamutorjuntoja 
esittänyt maalivahti Tom-
mi Vanhala, ammattiopiston 
työmyyrä Jaakko Hiltula ja 
lukion luottopelaajana ken-
tällä uurastanut Lauri Tuo-
maala, jolle kylkiäisenä lyö-

Mikko Raappana kertaa säännöt

tiin käteen HC-agripunkkia 
kauhovan lieteAltaan levy 
KAKKONEN.

Pelit puhalsi jämäkkään 
ja tasapuoliseen malliin luki-
on liikunnanopettaja Mikko 
Raappana apunaan yläkou-
lun liikkamaikka Jari Outi-
la, joka totesi pelien olevan 
hieno esimerkki toimivasta 

Maanantai 9.5. kello 18.00 
Pudasjärven kaupunginkir-
jastolla soi musiikki, kun 
Konsertti tuli kylään -kier-
tue rantautuu kirjastolle. 
Koko perheen iltamissa mu-
sisoimassa ovat Harri Lidsle, 
tuuba, ja Matti Hussi, piano.

Konsertti tuli kylään-kon-
sertteja järjestetään vuosit-
tain noin 80 esitystä. Ideana 
kiertueilla on viedä konsert-
teja myös sinne missä niitä 
muuten ei ehkä olisi. Kon-
serttipäivien aikana esiinny-
tään monenlaisille yleisöille. 
Aamuisin koululaisille, ilta-
päivisin palvelutailoilla ja il-
taisin on koko perheille sopi-
via iltamia.

Konsertti tuli kylään 
-kiertue saapuu Pudasjärvelle

Harri Lidsle esiintyy maa-
nantaina Pudasjärvellä.

-Viikolla 19 esiinnymme 
kiertueen merkeissä 18 kon-
sertissa, kertovat muusikot.

Pudasjärven lisäksi esi-
tyksiä on Posiolla ja Ranu-
alla. Konsertit ovat mah-
dollistaneet Pudasjärven 
kaupunki, Posion kunta, Ra-
nuan kunta, Suomen Kult-
tuurirahasto sekä Taiteen 
edistämiskeskus.

Harri Lidsle on toiminut 
Sinfonia Lahden muusik-
kona vuodesta 1990. Hänen 
muusikon uralleen mahtuu 
orkesterikonserttien ohella 
huomattava määrä muitakin 
konsertteja. Lidsle on myös 
tunnettu nykymusiikin tulk-
ki ja hänelle on kirjoitettu 

runsaasti sooloteoksia.
Matti Hussi on lahtelai-

nen monipuolinen muu-
sikko joka soittaa, säveltää 
ja opettaa musiikkia. Hän 
työskentelee laaja-alaisesti 
eri musiikkityylien parissa, 
pääpainon ollessa kuitenkin 
kevyen musiikin puolella, ja 
siellä erityisesti jazz ja blues 
ovat hänen vahvinta osaa-
misaluettaan. Tällä hetkel-
lä Hussi toimii muusikkona 
mm. Lahden kaupunginte-
atterissa ja teatteri Vanha Ju-
kossa sekä opettaa pianon-
soittoa ja vapaata säestystä 
Musiikkikoulu Hauskoissa 
Sävelissä.

KIRPPIS
ma-ke 9.-11.5. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

(Ulkona myös paljon vaatteita 1 €/ kassi).
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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!

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

Taksi Piipponen Oy

Pekka Isomursun valokuvanäyttely ”Luonnon valoa” Syötteen luon-
tokeskuksella 11.4.-27.5. ti-la klo 10-16. Erätie 1.
Kansalaisopiston kevätnäyttely 15.4.-10.5. ma-ke klo 15-20, to-pe suljet-
tu, la-su klo 14-17.  Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18 lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla ma klo 18-20. Järj. Pudasjärven Nuorisoseura ry.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 8.5. klo 18, Urheilutie 8.
Hyvän Olon Messut la 7.5. klo 9-15, Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 
4.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 9.5. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Liikuntakerhon ohjaajakoulutus ma 9.5. klo 17.30-20.30 Tuomas Sam-
melvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Järjestöille apua viestintään -koulutus ke 11.5. klo 17-19. Kaupungintalo, 
valtuustosali, Varsitie 7.
Torstaitanssit Suojalinnalla to 12.5. klo 14-16.30 Suojalinna, Urheilutie 2.

Sarakylän alueen 
kyläseura ry:n

VUOSIKOKOUS
to 12.5.2016 klo 19 Sarakylän koululla.   

Esillä vuosikous- ym esilletulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Hallitus

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 8.5.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661

TAPANI 
NEVALA

la 14.5. klo 21-01

Sarapirtillä 

TANSSIT

Pudasjärven alueelle etsitään uusia ikääntyneiden 
perhehoitajia.
Mitä perhehoito tarkoittaa? Mitä ikääntyneiden per-
hehoitajalta edellytetään ja miten haen perhehoi-
tajaksi? Millaisissa tilanteissa perhehoito on hyvä 
vaihtoehto ikääntyneen hoivan järjestämiseksi? 
Millaista koulutusta tuleva perhehoitaja saa?
Tule kuuntelemaan ja tapaamaan pudasjärveläisiä 
perhehoitajia Pudasjärven palvelukeskukseen, 
Kauppatie 25.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille ikääntynei-
den perhehoidosta kiinnostuneille. Tervetuloa!
hanna.siltakoski@oulunkaari.com, 050 436 6593 

Infotilaisuus ikääntyneiden
perhehoidosta to 12.5. kello 16

oulunkaari.com

HIRVASKOSKEN VESIOSUUSKUNNAN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS 
pidetään 16.5.2016 klo 18.00 

Hirvaskosken koululla. Lättykahvitarjoilu                                                          
Osakkaat Tervetuloa! Hallitus

Siuruan vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

la 21.5.2016 klo 10.00
Siuruan työväentalolla.

Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat
Tervetuloa! Hallitus

Pärjänsuon Vesiosuuskunnan 
YLEINEN VUOSIKOKOUS 
su 22.5.2016 klo 12 Hirvihallilla. 

Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Hallitus

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään 17.5.2016 klo 18.00
Paikka: Kulttuurikeskus Pohjantähti, Pudasjärvi
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan kokouksen pu-

heenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantar-
kastajaa ja ääntenlaskijat

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja kokouksen osanottajat.
3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 

tilikaudelta 1.1.2015 - 31.12.2015 sekä tilintarkastus-
kertomus

4. Päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistami-
sesta.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2015 - 
31.12.2015

6. Päätetään 2015 ylijäämän käsittelystä.
 Hallituksen esitys: Tilikauden 1.1.2015-31.12.2015 yli-

jäämä on 2 423,89 €. Hallitus esittää varsinaiselle 
osuuskuntakokoukselle, että tilikauden ylijäämä kir-
jataan tilille ”Vararahasto”.

7. Päätetään hallituksen jäsenten, hallituksen puheen-
johtajan ja tilintarkastajien palkkiot.

8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen ja hallituksen 
varajäsenet.

9. Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille 
vara miehet.

10. Päätetään miten kutsu osuuskunnan kokouksiin toimi-
tetaan.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä Pudasjärven Vesi-
osuuskunnan toimistossa os. Tuotantotie 8, 9. - 16.5.2016, 
arkipäivinä ma - pe klo 09 - 11 ja 12 - 15. 

Pudasjärven Vesiosuuskunta, hallitus

PL 31 • 93101 Pudasjärvi • Puh. (08) 821 349

KOEAMMUNNAT
la 14.5. klo 10 

Hanhiojan 
ampumaradalla.

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys

Posonojan osakaskunnan
VUOSIKOKOUS

la 21.5.2016 klo 12.00 Kyllössä, 
Suvannontie 254.

Sääntömääräiset asiat. Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä
Kyllössä 28.5-11.6.2016. Hoitokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 8.5. klo 11  Jouni Vikström

Su 15.5. klo 11  Erkki Mäkinen

Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Lavatanssin ABC
Suojalinnalla keskiviikkoisin klo 18-20, 

alkaen 18.5.
18.5. valssi, 25.5. foksi, 1.6. humppa, 

8.6. tango, 15.6. kertaus
ohjaajina Tuula Kemppainen ja 
Veikko Tervola. Maksu 5 €/kerta.

Järjestää Iijoen tanssijat/Pudasjärven Nuorisoseura

Mitä palveluja Jongulla tarjotaan? 
PALVELUINFO 

ke 11.5.2016 klo 18.00 
Paukkerinharjun kylätalolla 

Mukana: Alina-hoivatiimi, Oulunkaaren 
vanhuspalvelut, Pudasjärven kaupungin Laavu-hanke 

ja hyvinvointikoordinaattori. 
Tervetuloa! 

Järjestäjä: Jongun alueen kyläyhdistys ry 

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!
TULOSSA:  Pe 20.5.  Valtanen band. 

Keskiviikkona 11.5. Kurenkosken Gurun tietovisailua

Lauantaina 7.5. Karaoke ja wintti lippu 5 €

Perjantaina 6.5.
ÄSSÄTLippu 12 € sis. ep.
Wintti ja Karaoke 5 €

JÄÄKIEKON MM-KISAT Kaikki Suomen pelit katsotaan 65” TV:ltä

TURO´S HEVI GEE la 14.5. 
ENNAKKOLIPPU 15 € (sis. ep) OVELTA 20 € (sis. ep). 

Katso ohje Kurenkosken facebook-sivulta. 

SPRINTTISUUNNISTUS 
RIMMILLÄ 
keskiviikkona 11.5. klo 18.
P. 040 837 0975.                         PuU Suunnistusjaosto

Iltatapahtumat 
ja huvitPudasjärvellä

Perjantaina 6. toukokuuta ho-
telli-ravintola Kurenkoskessa 
tahdit takaa Trio Ässät. Ässät 
on viihdyttänyt tanssikansaa 
jo 1970-luvun lopulta lähti-
en. Oululainen yhtye sai roi-
masti julkisuutta viime vuon-
na, kun hallitus nimitti itseään 
kolmeksi ässäksi. Yhtye julkai-
sikin tuolloin singlen "Kolme 
Ässää", joka on Jore Siltalan 
Ässille tekemä ns. hallitus-
humppa.

Ässät keikkaillee ahkerasti 
ympäri Suomen ja on esiinty-

nyt lisäksi lukuisissa televisio-
ohjelmissa. Yhtyeen musiikkia 
kuullaan myös radiossa tuon 
tuosta. Nykyisin yhtyeen ko-
koonpanoon kuuluvat Lau-
ri "Lare" Siltala, laulusolisti, 
rummut; Pekka Peltola, kos-
ketinsoittimet, harmonikka, 
laulu ja Sauli Virpi, basso, laulu.

Lauantaina 7. toukokuuta 
soitto soi Siuruan Työväenta-
lolla eli Moskovassa. Tansseis-
sa esiintyy Teuvo Vuoti & Cap-
tain. 

Viikonloppuna tanssitaan

Lämmintä ja Hyvää 

Äitienpäivää!
T: lehden toimitus

Pudasjärvi-lehden toimitus 
on suljettu pe 6.5.2016

Palvelemme jälleen maanantaina 9.5.2016
T: lehden toimitus
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Oulun ja Haukiputaan Hel-
luntaiseurakunnat järjesti-
vät Oulun seudulla Suurin 
ilo - tapahtuman vappuvii-
kolla 27.4-1.5. Pudasjärvellä 
tapahtuma oli Tuomas Sam-
melvuo – salissa lauantai-
na 30.4. Väkeä oli saapunut 
tilaisuuteen muun muassa 
Oulusta, Ranualta, Taival-
koskelta ja Puolangalta.

Sarakylästä syntyisin ja 
Iinattijärvellä nuoruuten-
sa asunut toimittaja Heik-
ki Kauhanen kertoi ensim-
mäisen työpaikkansa olleen 
Iijokiseudun toimittajana. 
Nykyään hän toimittaa Uu-
tiskauha nimistä uutis- ja 
ajankohtaisohjelmaa Alfa 
TV:ssä sekä toimii verkko-

Evankeliumin ilosanomaa Suurin ilo -tapahtumassa

toimittajana Turun Sanomis-
sa. Kauhanen kertoi käänty-
neensä nuoruudessa islamin 
uskoon sekä rukoili, toi-
mi aktiivisesti islamin us-
kon levittämisessä ja uskoon 
kuului muun muassa py-
hiinvaellusmatka Mekkaan 
ja moskeijan rakentamista 
Ugandassa. Afrikan matkoil-
ta häneltä oli pyydetty myös 
videodokumentteja kristil-
lisistä seurakunnasta, joissa 
hän sai kosketuksen ja tietoa 
kristinuskosta. Väkivaltais-
ta puolta islamista hän ei hy-
väksynyt ja sen arvostelut 
johtivat hänelle porttikiel-
toon muun muassa Turussa 
toimiviin seitsemään mos-
keijaan. Uskoon tulemisen ja 

kääntymisen pois islamista 
hän koki pari vuotta sitten, 
koki myöhemmin Pyhällä 
Hengellä täyttymisen, meni 
kasteelle ja liittyi Turun Hel-
luntaiseurakuntaan. Kauha-
nen kertoi johdattaneensa 
monta islamin uskoista kris-
tityksi. Hän rohkaisi usko-
vaisia huomioimaan lähim-
mäiset, kuuntelemaan heitä 
ja rukoilemaan heidän puo-
lestaan.

-Jumala käyttää mei-
tä työkaluinaan, kun roh-
kenemme heittäytyä Hänen 
varaansa, Kauhanen kehotti. 

Lähetyspastori, evanke-
lista Marko Selkomaa puhui 
kansanläheisesti ja höystäen 
välillä puhettaan savolaisel-

Oulun helluntaiseurakunnan kuoro esiintyi Anne Junnilan johdolla ja kanteletaiteilija Ida Elinan säestämänä. Kanteletaiteilija Ida Elinan konserttikanteleeseen oli raken-
nettu monia taiteilijan käyttämiä erikoisominaisuuksia.

Tuomas Sammelvuo -saliin oli kokoontunut noin 100 hengen yleisö, mukana väkeä myös 
lähikunnista. 

Suurin Ilo Pudasjärven tapahtumassa puhujina olivat Jouni Vikström, Heikki Kauhanen, 
Pasi Markkanen ja Marko Selkomaa. 

la huumorilla, koska kertoi 
olevansa syntyisin Varkau-
desta.

-Suurin iloni on kertoa 
evankeliumia ja johdattaa 
ihmisiä henkilökohtaiseen 
Jumalan tuntemiseen Jee-
suksen Kristuksen kautta.

Erityisesti hän korosti Ju-
malan armoa, joka on jokai-
sen ulottuvilla ansaitsemat-
tomana anteeksiantona ja 
Jumalan lahjana. Armo saa 
aikaan myös ihmeitä ja pa-
rantumista sairauksista, jos-
ta Selkomaa kertoi esimerk-
kinä muun muassa erään 
naishenkilön pitkäaikaisen 
verenvuotosairauden para-
nemisen hänen kokouspu-
heensa aikana.

Suomen eturivin kante-
leensoittajiin kuuluva Ida 
Elina esitti laulua ja soittoa. 
Hän kertoi Pudasjärven ole-
van hänelle läheinen, koska 

aviomies on Kontiotuotteen 
työntekijänä pääkaupun-
kiseudulla, jossa he asu-
vat. Yleisö sai kuulla loista-
vaa soittotaitoa yhdistettynä 
monivivahteiseen lauluun. 
Osa esityksistä oli myös hä-
nen omia sävellyksiään. Tai-
teilija kertoi 39 kielisen kon-
serttikanteleensa, joka on 
tehty Ylitorniolla hänelle 
henkilökohtaisesti, pitävän 
koneistossa sisällään monia 
erikoisominaisuuksia muun 
muassa lyöntilevyt.

Eräs Ida Elinan esittämis-
tä lauluista kertoi Jumalan 
armosta, joka kannattelee 
kuin auringonpaiste myrs-
kyn jälkeen. Musiikissa oli 
mukana myös Oulun hellun-
taiseurakunnan kuoro Anne 
Junnilan johtamana.

Pudasjärvellä on ollut 
helluntaiseurakunnan toi-

mintaa 50-luvulta lähtien. 
Omat toimitilat ja kokoon-
tumispaikka on Kauppatien 
varressa, jossa pidetään vii-
koittaiset tilaisuudet. Niitä 
on elävöittäneet viime vuo-
sina uskovaiset maahan-
muuttajat Afrikasta, jopa 
olleet kokouksissa jonain ai-
kana enemmistönäkin, ker-
toi tervetulopuheessaan pai-
kallisen työn johtaja Jouni 
Vikström.

Oulun Helluntaiseura-
kunnan pastoreista mu-
kana oli Pasi Markkanen. 
Tilaisuudessa oli myös esi-
rukouspalvelua, ja kahvitar-
joilun aikana sai vielä noin 
sadan hengen kokousylei-
sö keskustella ja vaihtaa aja-
tuksia. 

Heimo Turunen

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

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

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com
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SILMÄYSTÄVÄLLISET SILMÄTIPAT

Ophtim Eye®Hydra

• Kosteuttaa ja suojaa
• Säilöntäaineeton
• Sopii myös piilolinsseille

Uudelleen-

suljettavat 

pipetit!

FI/OTC Oth/14/0024/10/14

SILMÄYSTÄVÄLLISET SILMÄTIPAT

Ophtim Eye®Hydra

• Kosteuttaa ja suojaa
• Säilöntäaineeton
• Sopii myös piilolinsseille

Uudelleen-

suljettavat 

pipetit!

FI/OTC Oth/14/0024/10/14

SILMÄYSTÄVÄLLISET SILMÄTIPAT

Ophtim Eye®Hydra

• Kosteuttaa ja suojaa
• Säilöntäaineeton
• Sopii myös piilolinsseille

Uudelleen-

suljettavat 

pipetit!

FI/OTC Oth/14/0024/10/14

SILMÄYSTÄVÄLLISET SILMÄTIPAT

Ophtim Eye®Hydra

• Kosteuttaa ja suojaa
• Säilöntäaineeton
• Sopii myös piilolinsseille

Uudelleen-

suljettavat 
pipetit!

FI/OTC Oth/14/0024/10/14

SILMÄYSTÄVÄLLISET SILMÄTIPAT

Ophtim Eye®Hydra

• Kosteuttaa ja suojaa
• Säilöntäaineeton
• Sopii myös piilolinsseille

Uudelleen-

suljettavat 
pipetit!

FI/OTC Oth/14/0024/10/14

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
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 31.5.2016 asti.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
Kesälauantaisin

9-13

VARUSTEET KISAKATSOMOON
32” HD READY LED TV

● 200 Hz
● Digi- ja teräväpiirtoviritimet
● 1000 s. teksti-TV alasivujen 

selauksella
● Takuu 2 vuotta

299€
43” FULL HD LED TV

● 200 Hz
● Digi- ja teräväpiirtoviritimet
● 1000 s. teksti-TV alasivujen 

selauksella
● Takuu 2 vuotta

499€
49” FULL HD LED TV

● 200 Hz
● Digi- ja teräväpiirtoviritimet
● 1000 s. teksti-TV alasivujen 

selauksella
● Takuu 2 vuotta

559€
50” FULL HD  LED TV

● 200 Hz
● Pixel plus
● Digi- ja teräpiirtovirittimet
● SMART – TV
● 1000 s. teksti tv
● Takuu 1 vuosi

649€

ARRIS VIP 1103 IPTV DIGIBOKSI
● Kairankuidun asiakkaille Pe-

ruskanavat 19 kpl ilmaiseksi
● Peruskanavista 7 kpl HD 

laadulla
● Käy kaikkien internetoperaatto-

reiden verkkoon

149€

6959 VOHVELIRAUTA

29,90€

6659 TEHOSEKOITIN
● Teho 300 W
● Kannu 0,8 litraa
● Soveltuu myös jäiden murskaamiseen
● Irroitettava pohja
● Lasikannu

29,90€

TEHOSEKOITIN
● Teho 500 W  ● Kannu 1,5 litraa
● Soveltuu jäiden murskaamiseen

69€

MMB21P0R

● Kannu BPA-vapaata 
muovia, voidaan pestä 
astianpesukoneessa


