
nro 18 2017

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Vappujuhlaa suosi 
aurinkoinen ilma s. 3

Sotiemme veteraanien 
taistelujen ja

työn arvo säilytettävä s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 5.5.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

Tilaukset suoraan p. 0400 288 221
Pyydä tarjous: lauri.lantto@luukku.com

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

Puh. 040 7266 266
Kauppatie 1 (PK Saletti)

Ilahduta Äitiä Lahjakortilla!
Perusteellinen jalkahoito 54 € 
 - geelilakkauksella 79 €

Orly luksuskäsihoito 59 € 
 - geelilakkauksella 65 €

Timantti- tai  
UÄ-kasvohoito 73 €

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tarjous on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää 
enintään 31.5.2017 asti.

TOUKOKUUN TARJOUS!

17,00€
60 kaps.

Biotiini Extra

OSTA KAPSELIT, 
SAAT 

KYNSIENHOITOAINEEN 
KAUPAN PÄÄLLE! 

(Apteq vita nail extra 11 ml, 
edun arvo 12,26 €)

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 10.5., ke 17.5. ja ke 24.5.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
Huom! To-pe 4.-5.5. liike suljettu

Tervetuloa!      
 Kauppatie 4, p. (08) 821 595

 HEMMOTTELUA 
ÄIDILLE!

KASVO-
HOITO 60 €  

(norm. 65 €)
100 € 

LAHJAKORTTI 
nyt 85 €Magic Silver 

HOPEA-
KORUT

alk. 7,90 €

MILKA 
KANATÄYSREHU+

MILKA KANA- 
JA POIKASKALKKI

YHTEISHINTAAN

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

2990

HÖYRYPUHDISTIN  
KÄRCHER SC 1  

FLOOR KIT

8490

Kompakti höyrypuhdistin kotikäyttöön. 
Ottoteho 1200 W, höyrypaine maks. 3,0 bar. 
Kaksi jatkoputkea, lattiasuutin, käsisuutin,

kohdesuutin ja pyöreä harja.

Asiakkaiden kesken arvomme 
heinäkuussa 100 euron lahjakortin.

Suomen 
Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

MUISTAMISET

80 vuoden kokemuksella

Valmistumisjuhlat, 
Rippijuhlat, Kellot, 
korut, kihlat, 
Kalevala-korut

MUISTA 
ÄITIÄ 

ÄITIENPÄIVÄNÄ 

SU 14.5.!

Kevät keikkuen 
tulevi!
Alina pesee ikkunat putipuhtaiksi 
ja antaa talven villakoirille kyytiä!

Alina Pudasjärvi 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Tilaa ikkunanpesut ja kevätsiivoukset Alinalta. 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

SIEMEN- JA RUOKAPERUNAA 
PUDASJÄRVEN TORILLA

ti 9.5. klo 15-17, ke 10.5. klo 18-19, 
to 11.5. klo 8-10.
Metsäruoka Oy

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME: ma-to 10.30-21.00, pe 10.30-4.30, la 11-4.30, su 12-20

Äitienpäivälounas 
su 14.5. klo 11-16

Y Patonkia, rieskaa, voita ja  
     Baba Ganoushia
 
Y Kalifornian salaattia
Y Marinoitua vuohenjuusto- 
     salaattia
 

Kattaukset klo 11.00, 12.30 ja 14.00
Noutopöydästä 17,00 € /  

lapset alle 12v. 6,00 €. Lapsille oma menu!

Varaukset  p. 044 337 7833

Y Gremolata-porkkanoita
Y Kesäkurpitsaranskalaisia
Y Grillattua haukea ja  
     perunamuusia
Y Kukkoa viinissä ja risottoa
 
Y Kahvia ja teetä
Y Mansikkatäytekakkua

 

  

 

 
 

  

 

 

KARHUNVEISTOVIIKKO

 

  

 

 

Tule mukaan veistämään karhuja ja 
kädentaitojen pajoihin Pudasjärven Livolle!

KARAOKETANSSIT Ruostehovilla pe 26.5. klo 20.30–01

• Osallistumismaksu karhunveistoon 80 €/hlö
• Lipputangontekokurssi ke–pe klo 10–14.  

Osallistumismaksu 100 €/hlö.
• Naulataulukurssi to-pe klo 10-14.  

Osallistumismaksu 20 €/hlö. Lisäksi tarvikemaksu.
• Petun ja pihkan keruukurssi pe klo 12–14 (Tuotekehittämö –hanke).
• Ilmoittautumiset veistämään ja kursseille pe 19.5.  

mennessä p. 040 504 9663 (iltaisin) tai livokas@livo.fi.
• Kirjoita runo karhusta ma 15.5. mennessä!
• Kaarnakarhun ja risunuken tekoa ke klo 12–16. 
 Moottorisahaveiston kurssi to ja pe klo 10–16,  

ilmoittaudu p. 0400 449 814 (U-M Paukkeri).

Livon koululla ke 24.– la 27.5.2017
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu ja lapsityön kevätjuhla seurakuntakodissa 
su 7.5. kello 10, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola, lastenoh-
jaajat, jumalanpalveluksessa laulamassa päiväkerholaiset  
ja Lakarin koulun oppilaita.
Kuorot: kirkkokuoro to 11.5. kello 18, Sarakylän kappeli-
kuoro to 11.5. kello 17.30-19
Raamattupiiri seurakuntakodissa ma 8.5. klo 18.
Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 
10.00, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville. 
Kaikille avoin Sauvakävely ti 9.5. lähdetään kävelemään  
seurakuntakodilta kello 17.15, lenkin päätteeksi keitämme 
iltakahvit Kanttorilassa. Kahvikolehti KUA:n hyväksi. Mu-
kaan toivotaan kaikenikäisiä lenkkeilijöitä, myös ilman sau-
voja voi kävellä! 
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 8.5. klo 11.
Ystävänkammarin yllätysretki to 11.5. lähtö seurakuntako-
dilta kello 9.00. Ilmoittautuminen to 4.5. mennessä kirkko-
herranvirastoon 08 882 3100. Omavastuu 10 €.
Huom! hautausmaan siivoustalkoita ei ma 8.5. 
Diakoniavastaanottoa ei to 11.5.
Naisten Pankki Kanttorilassa to 11.5. kello 18.
Päiväkerhotyö: ilmoittautuminen syksyn 2017 päiväker-
hoihin ma 15.5. kello 9-15.30 Sinikalle 040 571 4629.
Paukkerinharjun kylätalolla aloitetaan syksyllä 2017 päi-
väkerho 3-5-vuotiaille. Ilmoittautumiset numeroon 040 571 
4629 maanantaina 15.5. kello 9-15.30.
Lapsityön kevätjuhla Piki-teemalla ja perhemessu seu-
rakuntakodissa su 7.5. alkaa kello 10 perhemessulla. Mes-
sun  jälkeen ruokailu ja Pikijuhla. Ilmoittautuminen to 4.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon 08 882 3100.
Perhekerho: Tämän kevään viimeinen maanantain iltaper-
hekerho ma 15.5. Liepeen väentuvassa kello 17-19. Huom! 
ma 8.5. ei iltaperhekerhoa ja ke 10.5. ei perhekerhoa.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin kel-
lo 9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 743 
4896 tai 040 586 1217. Viimeinen lapsiparkki pe 12.5. 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maanantai-
na 8.5.2017 kello 16.30. 
Rauhanyhdistykset: Myyjäiset ja seurat Pärjänsuolla 
Reetta ja Veeti Kiurulla pe 12.5. kello 18.30 (Iivari Jurmu). 
Kevätmyyjäiset Sarakylän koululla pe 5.5. kello 19. Kevät-
myyjäiset Kurenalan ry:llä la 6.5. kello 11 (Seppo Leppä-
nen). Seurat Kurenalan ry:llä su 7.5. kello 16 (Jukka Leh-
to, Risto Lauhikari).
Haudattu: Paavo Johannes Hepola 91 v,  Kaarina Heikki-
nen 88 v, Osmo Aukusti Kaarre 80 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  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

”Minulla on ikävä kotiin. Minä haluan kotiin.” 
Luulen, että olet kuullut nuo lauseet, ehkä 
olet ne itse joskus sanonut. Lapsille saat-
taa yökylässä tulla niin kova ikävä, että äi-
din tai isän täytyy tulla hakemaan omaan 
tuttuun ja turvalliseen sänkyyn jatkamaan 
unia. Olen kuullut aikuistenkin kaipaavan 
kotia, kotiseutua tai koko kotimaata olles-
saan sieltä pois.

Johannes on kertonut evankeliumis-
saan Jeesuksen valmistaneen opetuslap-
siaan pääsiäisaterian jälkeen jäähyväispu-
heessaan jaksamaan tulevissa tilanteissa 
ja eronikävässä, kun Hän on mennyt pois 
heidän luotaan. Jeesus tunsi opetuslapsen-
sa ja lohdutti, ettei heidän tarvitse olla 
murheellisia, sillä ero ei ole ikuinen. ”Te 
joudutte murehtimaan, mutta tuskanne 
muuttuu iloksi (Joh.16:20).” Jeesus oli pu-
hunut oppilailleen kärsimisestään ja kuo-
lemastaan. Samalla Hän oli puhunut myös 

ylösnousemuksestaan ja taivaaseen me-
nostaan. Opetuslapset tarvitsivat pääsiäi-
sen ja sen jälkeisten tapahtumien aikana 
vahvistusta uskolleen. ”Älköön sydämenne 
olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa 
minuun (Joh.14:1).”

Jeesus oli puhunut opetuslapsilleen: ”Ja 
vaikka minä menen valmistamaan teille si-
jaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tykö-
ni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen 
(Joh.14:3).” Jeesuksen lupaus, että hän tu-
lee kerran noutamaan ikävöiviä opetus-
lapsia taivaan kotiin, koskee myös tämän 
ajan opetuslapsia. Taivaan kodin ikävä saa-
vuttaa heidät usein muuttuvan ja levotto-
man maailman keskellä. Taivaan tien kulki-
jaa rohkaisee toivo, että perillä vaivat ja 
murheet muuttuvat iloksi. 

Uskossaan epäilevälle, tietä kyselevälle 
Tuomaalle ja kaikille epäileville taivaan tien 
etsijöille ja kulkijoille Jeesus sanoi: ”Minä 

olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse 
Isän luo muutoin kuin minun kauttani.” Elä-
mä tarkoittaa myös iankaikkista elämää Ju-
malan luona. Apostoli Paavali on todennut, 
että Jeesuksen kautta meillä on lunastus 
hänen veressään, syntien anteeksiantamus 
– elämä ja autuus. Vapahtajamme sovinto-
kuolemaan uskovalla on iankaikkisen elä-
män toivo taivaan kodissa.

Koti-ikävää tuntevat taivaan tien mat-
kalaiset laulavat: ”Ikävöiden sitä päivää / 
odotan nyt matkalla, / milloin ilmestyy jo Ylkä 
/ kunniansa voimalla. Tiedän silloin pääse-
väni / lepoon taisteluista maan,/ kotiin uu-
teen isänmaahan, / taivaalliseen kunniaan.” 
(Sl 248)

Arvo Niskasaari

Koti-ikävää

Pudasjärven keskustan kun-
nallisjärjestön kevätkoko-
uksessa vapun aattona my-
häiltiin tyytyväisenä hyvin 
menneistä vaaleista. Kun-
nallisjärjestön puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä kertasi kokouk-
sen aluksi hyvään tulokseen 
johtaneita toimia. 

Ei nämä äänet ihan tyh-
jästä ole tulleet; kovasti teh-
tiin töitä. Keskustalaiset val-
tuutetut ovat tehneet hyvää 
työtä kuntapolitiikassa ja se 
näkyy myös kannatuksen 
nousussa: keskustalaiseen 
päätöksentekoon luotetaan, 
Kälkäjä totesi kiitellen järjes-
töväkeä ja ehdokkaita. 

Kokouksessa käytiin läpi 
sääntömääräiset asiat sekä 
keskusteltiin valtuustoryh-

Keskustaväki tyytyväinen vaalitulokseen

Keskusta Pudasjärven kevätkokousväkeä kaupungintalon valtuustosalissa. 

Rakas puoliso, isä, pappa ja isopappa 

Lauri Herman 
HEPOLA
s. 14.3.1926 Pudasjärvi
k. 24.4.2017 Ii

Lepää rauhassa puoliso hellä,  
suru raskas on sydämellä
Rakkaudella kaivaten
Airi

Sun muistosi isä ainiaan,  
jää kauniina mieleemme loistamaan. 
Vaikk´ sydämes kultainen väsyi pois, 
emme hyvyyttäs, lämpöäs unhoittaa 
vois. Tiedämme keskellä kaipauksen, 
olet helmassa isän taivaisen. 
Pirjo ja Veijo perheineen  
Silja ja Kalevi perheineen  
Arja perheineen  
Eija ja Toivo perheineen  
Maija ja Ari perheineen  
Markku perheineen  
Tuula perheineen  
Teija ja Pasi perheineen 

Ei pieni ihminen ymmärtää voi,  
miksi rakas pappa otettiin pois.  
Lastenlapset perheineen
Taimi-sisko  
Sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitetaan, että rakkaamme  
siunataan Pudasjärven kirkossa 13.5. klo 12.00,  
jonka jälkeen muistotilaisuus seurakuntasalilla.  

Pyydämme muistotilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan 
ma 8.5. mennessä puh. 0400 286 705.

män ja kunnallisjärjestön yh-
teistyöstä tulevaisuudessa; 
puolueen sääntöjen mukaan 
suuret asiat on käsiteltävä 
järjestötasolla yhdessä val-
tuustoryhmän kanssa ja näin 
päätöksenteolle saadaan 

kentältä vahva tuki.
Kokousväeltä tuli viestiä 

myös siitä, että vaalitulos tu-
lee näkyä paikkojen jaossa. 
Näin äänestäjien tahto tulee 
otetuksi huomioon. 

Kokouksen puheenjoh-

tajana toiminut Seppo Sam-
melvuo esitteli lopuksi 
Kurenalan paikallisyhdis-
tyksen ja Pudasjärven Kes-
kustan 110-vuotisjuhliin 
koostamansa historiikin. HT

Pirjo Riihiahon runokirja 
Kuilu julkaistaan

Pudasjärveläisen Pirjo Riihi-
ahon uusin runokirja on ni-
meltään Kuilu. Runokirja on 
julkaistu tamperelaisen Me-
diapinta Oy:n kirjasarjassa 
Suomi 100 runokirjaa. Kus-
tantajan verkkokaupassa 
kirjaa on jo saatavana.

Runoelma Kuilu on ker-
tomus vanhenevan naisen 
takertumisesta epätoivoi-
seen rakkauteen, kauniiseen 

mutta mahdottomaan. Olot-
kin ovat haasteelliset sulje-
tulla osastolla.

Kirjan kotoisa julkista-
mistilaisuus on tulevana tiis-
taina 9. toukokuuta Pudas-
järven kirjastossa kello 18.00. 
Luvassa on runoja, jutuste-
lua, lauluja ja pullakahvit.

-Tervetuloa! runoilija toi-
vottaa.

Kuusen, kuunsirpin ja  
katulyhdyn
välissä on
koko historiani
naavakuusen alla kotini,
kuunkierrossa naisenelämäni
ja katulyhdyn alla
koko kohtaloni

Pirjo Riihiaho
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Vappujuhlaa suosi aurinkoinen ilma
Työväen vappujuhlaa vie-
tettiin vappuna Pudasjärven 
torilla Pudasjärven Sos.dem 
työväenyhdistyksen ja SAK 
Pudasjärven paikallisjärjes-
tön järjestämänä. Aurinkoi-
sella, tosin kolealla, ilmalla 
paikalla oli väkeä reilut 150 
henkeä. Vappupuheen pitä-
jäksi oli kutsuttu päätoimit-
taja Mikko Salmi Oulusta. 
Pudasjärven kaupunginval-

tuuston varapuheenjohtaja 
Tuula Kuukasjärvi kantoi pu-
heessaan huolta muun muas-
sa sivukylien asumismahdol-
lisuuksista. 

Lauluryhmä lauloi Kale-
vi Vattulan hanurisäestyk-
sellä ja Markku Kemppainen 
esitti useita lauluja. Tilaisuu-
den juonsi Håkan Blomqvist. 
Juhlan päätteeksi nautittiin 
perinteen mukaan maukasta 

Julkaisemme Tuula Kuukasjärven vappupuheen kokonai-
suudessaan.

Pudasjärven vuoden 2016 tilikauden tulos oli pitkästä aikaa ne-
gatiivinen, -1,4 miljoonaa euroa. Tulopuolella toimintatuotot, vero-
tulot ja valtionosuudet, olivat talousarvion mukaisia, mutta meno-
puolella tapahtui ylityksiä, muun muassa kiinteistöjen poistoja ja 
purkuja.

Pudasjärven kehitykseen vaikuttaa tulorahoituksen kehittymi-
nen mm. verotulojen kautta. Velkaantumista joudumme hillitsemään 
korkean työttömyyden, väestökehityksen ja verotulojen heikenty-
misen vuoksi. Lisää velkaa kuitenkin joudumme ottamaan inves-
tointeihin lähivuosina, jotka parantavat kuntalaisten hyvinvointia.

Työttömien määrä on edelleen korkea, vuoden 2016 lopussa 
18,1 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin 14,7 prosent-
tia. Pudasjärvellä on satsattu ja tullaan satsaamaan työttömyyden 
hoitoon. Valitettavasti vakituisten työpaikkojen lisäystä ei ole nä-
kyvissä, vaan niin kutsutulla ”temppu työllistämisellä” pyritään saa-
maan työttömien määrän väliaikaista vähenemistä.

Pudasjärven väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 8183 asukasta, 
väestön väheneminen oli -75 asukasta edellisestä vuodesta.

Pudasjärvellä on valmistunut huomattavat uudet rakennukset. 
Uusi yhtenäiskoulu Hirsikampus otettiin käyttöön elokuussa ja hir-
sinen vanhusten hoivayksikkö valmistui loppuvuodesta. Pudasjär-
ven puurakentaminen on saanut valtakunnallista ja kansainvälistä 
huomiota. Näillä rakennuksilla olemme saaneet pudasjärveläisille 
lapsille ja ikäihmisille terveet tilat ja lasten koulunkäynti on saa-
tu parannettua huomattavasti viime vuosiin verrattuna. Näihin ra-
kennuksiin on käynyt tutustumassa tuhansia vieraita, kotimaisia ja 
kansainvälisiä. 

Tulevana vuonna aloitetaan uusien vuokra-asuntojen rakentami-
nen. Asuntojen rakentamisella pyritään lisäämään vuokra-asuntojen 
määrää sekä rakentamaan huonokuntoisten asuntojen tilalle uusia.  

Suunnitelmat uusien liikuntapaikkojen rakentamisesta on myös 
käynnissä. Tässä on kuunneltava niin kuntalaisia kuin nuoria, jotta 
saadaan tietää millaisia liikuntapaikkoja kuntalaiset haluavat.

Näillä, vuokra-asuntojen, liikunta- ja vapaa-aika tilojen raken-
tamisella, toivotaan varsinkin nuorten ja lapsiperheiden viihtyvän 
kaupungissamme ja negatiivinen muuttotappio saataisiin korjattua.

Pudasjärvellä toisen asteen koulutuksen pysyminen ja kehittä-
minen on tärkeä. Tähän on yksimielisesti päättäjät ryhtyneet puut-
tumaan neuvottelemalla ammattikoulun järjestäjän Osao:n kanssa 
koulun kehittämisestä. Olemme olleet valmiita satsaamaan myös 
euroja, jotta ammattikoulutusta saadaan kehitettyä.

Ikäihmisten hoivapaikkojen lisäämisestä huolimatta meillä on 
vielä kotona asuvia huonokuntoisia vanhuksia. Kotihoidolla on py-
ritty tukemaan kotona asumista, mutta kotihoito ei aina riitä tur-
vaamaan ikäihmisten turvallisen kotona asumisen mahdollisuuksia.

Sivukylillä asuvien ikäihmisten suurena ongelmana on asiointi 
lääkärissä, apteekissa ja kaupassa. Yleiset kulkuneuvot kulkevat mo-
nelta kylältä vain koulupäivinä ja näin ollen viikonloppuina ja kesä-
aikana asiointi keskustassa on mahdotonta. Linja-autojen reiteille 
monella saattaa olla jopa yli kymmenen kilometrin matka ja tämän 
vuoksi kulkeminen ei onnistu yleisillä kulkuneuvoilla koskaan. Näitä 
asiointikyytimahdollisuuksia kunnassamme täytyy kehittää ja tukea, 
että myös sivukylillä on mahdollisuus asua.

Uusi valtuusto astuu voimaan 1.6, uudessa valtuustossa on en-
simmäistä kertaa enemmän naisia kuin miehiä. Uudella valtuus-
tolla on paljon tehtävää, jotta kaikilla kuntalaisilla olisi hyvä asua 
asuinpaikasta riippumatta. Meidän on huolehdittava lapsista, nuo-

rista, aikuista, ikäihmisistä, työttömis-
tä, työntekijöistä, kaikista kuntalaisista 
niin että kaikilla on hyvä asua Pudas-
järvellä. 

Sivukylien asumismahdollisuuksiin huomiota

Tuula Kuukasjärvi 
käsitteli puheessaan 
Pudasjärven ajankohtaisia 
asioita. 

Pidetään toisistamme huolta. 
Hyvää Vapunpäivää kaikille!

Juhlan lopuksi yleisö järjestäytyi hernekeittojonoon, kaikil-
le riitti Pitopalvelu Illikaisen keittämää soppaa ja santsata-
kin sai. 

hernekeittoa.

Suomalainen työ 
ansaitsee arvostuk-
sensa takaisin
Demari lehden päätoimittaja, 
oululainen Mikko Salmi tote-
si Keskustan kärsineen kun-
tavaaleissa tappion. 

-Nykykeskustan ongel-
mana on etääntyminen van-
hasta “alkiolaisesta” aatepe-
rinnöstä ja tuudittautuminen 
markkinauskoisuuteen. Hei-
komman puolelle Keskusta ei 
ole asettunut pitkään aikaan 
ja peruskannattajien usko 
pääministeri Juha Sipilään al-
kaa horjua. Ainoastaan maa-
kuntahallintoon kytkeytyvä 
kepulainen vallankaappaus 
pitää Sipilän pinnalla.

Suomi tarvitsee 100-juh-
lavuoden kunniaksi poli-
tiikkaa, joka yhdistää kan-
saa. Jotta ay-kenttä jatkossa 
voisi suostua kikyn tyyli-

siin ratkaisuihin, täytyy kas-
vun eväät jakaa tasaisemmin. 
Täälläkin hetkellä rikkain 
kymmenes Suomessa kahmii 
yli 90 prosenttia kansantuot-
teen kasvusta. Onko se oi-
kein, kysyn vaan!

Suomalainen työ ansait-
see arvostuksensa takaisin. 
Me sosialidemokraatit us-
komme mahdollisuuksien 
tasa-arvoon, jossa syntype-
rä tai varallisuustaso ei rat-
kaise ihmisen tulevaisuut-
ta. Suomi on sen verran pieni 
kansa, että tarvitsemme kaik-
ki osaajat kasvattamaan kan-
santuotettamme, jotta kou-
lutuksesta, sivistyksestä ja 
terveydenhuollosta pidetään 
huoli. Siihen tarvitsemme 
kumppaniksi “alkiolaisen” 
keskustan, emme markkina-
uskoisuuteen hurahtanutta 
Sipilän porukkaa, totesi Sal-
mi.

Heimo Turunen
Vapuksi koottu lauluryhmä Håkan Blomqvist, Lauri Mari-
kainen, Jussi Marikainen ja Eero Räisänen lauloivat Kalevi 
Vattulan hanurin säestyksellä. Oikealla myös äänentoistos-
ta vastannut Arto Liekola.

Vappupuhuja Mikko Salmi tämän vuoden kuntavaaleis-
sa valittujen valtuutettujen kanssa, Paula Soronen, Tuula 
Kuukasjärvi ja Eija Ikonen. 

Äitienpäiväjuhla 
”Ihan helmi äiti” 
Hirsikampuksella su 14.5.2017 klo 17.00
Esiintyy mm. Kampuksen yhtenäiskoulun sekä lukion oppilaat
Musiikkia, runoja, diaesitys
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu, tervetuloa!

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PELTIKOURUT, TIKKAAT, 
LUMIESTEET, 

YM. PELTISEPÄNTYÖT
ma 15.5. klo 10-13 Pudasjärven torilla.

Puh. 050 516 7473.

Hyvän Olon Messut 
täyttää kymmenen vuotta

LC Pudasjärvi Hilimat jär-
jestää Hyvän Olon Mes-
sut tänä keväänä jo kym-
menennen kerran. Messut 
täyttävät Tuomas Sammel-
vuo -salin lauantaina 6.5. 

Näytteilleasettajien tar-
jonnan lisäksi luvassa on 
monipuolista ohjelmaa. 
Messuilla luennoi kah-
teen eri otteeseen televisi-
ostakin tuttu maalaislää-
käri Tapani Kiminkinen. 
Vatsastapuhuja Sari Aal-

to viihdyttää yleisöä koko 
perheen esityksillä.

Luvassa on myös muun 
muassa Silkkihuivi-ryh-
män tanssiesityksiä sekä 
Elina Jylhänlehdon ja Pirk-
ko Polven 100 vuotta suo-
malaista musiikkia ja 
runoa -esitys. Koko mes-
supäivän ajan voi ihastella 
Kalevala Koru -näyttelyä ja 
nauttia messukahvilan tar-
jonnasta. Messuille on va-
paa pääsy.

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

  

 Muista 
Äitiä 14.5. 

Paljon Uutuuksia!
Hyviä Tarjouksia!

Tule tekemään  
löytöjä!

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet,
Pelit, Lelut, 

...ja Paljon Muuta!

TERVEISET MAAILMAN 
JÄLJITETTÄVIMMÄSTÄ  

LIHATALOSTA.

Ari Salmela 040 537 2715

Mika Luusua  0400 153 665

Hyvä ruoka, parempi mieli.
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Kansallisen Veteraanipäivän 
juhlaa vietettiin seurakunta-
keskuksessa Pudasjärvellä 
torstaina 27.4. Juhlapuhees-
sa Pudasjärven sotaveteraa-
nien puheenjohtaja, kunnal-
lisneuvos Paavo Pikkuaho 
muistutti, että sotiemme ve-
teraanit, keski-iältään noin 
92-vuotiaittemme kunnia-
kansalaisten joukko, on siir-
tymässä inhimillisen elä-
mänjärjestyksen mukaisesti 
”viimeiseen iltahuutoon”. 
pääosiltaan seuraavan 
10-vuoden kuluessa. 

-Meillä Pudasjärvellä on 
vielä 64 veteraania joista 
miehiä 24 ja naisia 40. Kun-
takohtaisesti määrä on suu-
rimpia koko Pohjois-Pohjan-
maalla. Osaltaan se kertoo 
Pudasjärven panoksesta it-
senäisen Suomen olemassa-
olon taisteluista. Vielä kos-
kettavammin kotipitäjämme 
”lunnaista” isänmaalle ja ko-
tiseudullemme kertovat 421 
sankarivainajan haudat ja 

muistolaattarivistö. Veteraa-
nipolven poistuminen ei saa 
merkitä veteraaniemme tais-
telun ja työn arvon ja merki-
tyksen häviämistä. Elämän 
yhteys sukupolvien välillä 
tulee heidän arvoinaan elää 
ja säilyä, totesi Pikkuaho. 

Pikkuaho toi puheessaan 
terveiset Sotaveteraaniliiton 
henkisen ja hengellisen työn 
virikepäiviltä Lappeenran-
nasta, jossa oli teemana ”Me 
olemme omatunto maan”. 

-Päivillä oli vahvaa sa-
nottavaa elämänemosta, tu-
levaisuudennäkymistä ja 
niiden sitoutumisesta vete-
raanityöhön. 

Kaupungin tervehdyk-
sessä kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
muistutti tämän vuoden ve-
teraanipäivän teemasta ”Si-
nun veteraanipäiväsi”. 

-Päivän teema tulee suo-
raan kohti myös minua; 
mitä minulle merkitsee Ve-
teraanipäivä tänään? En-

Sotiemme veteraanien taistelujen ja 
työn arvo säilytettävä

Hirsikampuksen, Hirvaskosken ja Lakarin koulujen yli 50 oppilaan kuoro esiintyi Juha Viljasen johdolla sekä Seppo Kemppaisen ja Markku Kaarteen säestyksellä. 

Kansallisen Veteraaninpäivän juhlaa vietettiin teemalla ”Sinun Veteraanipäiväsi”. 

Veteraanipäivän juhlan järjestäminen Pudasjärvellä on vuotuinen perinne. 

simmäisenä mielessäni on 
edesmennyt veteraani-isä-
ni, joka rakasti tätä maa-
ta. Hän puolusti nuorena 
miehenä tämän maan itse-

näisyyttä yhdessä ikätove-
reidensa kanssa. Sotainvali-
dina hän perusti perheen ja 
uudelleen rakensi tätä maa-
ta. Isäni esimerkki merkitsee 
minulle sitä, mitä kutsutaan 
veteraanien jättämäksi pe-
rinnöksi jälkipolville. Meillä 
on paljon hyviä asioita vaa-
littavana! Veteraanipäivän 
teema haastaa meidät kaik-
ki miettimään, miten tulevi-
na vuosina kunnioitamme 
veteraaniemme työtä ja vä-
litämme veteraanien tarinaa 
omille jälkipolvillemme, to-
tesi Riekki. 

Yksi vastaus haasteeseen 
on Riekin mielestä osallistua 
syyskuussa 2017 pudasjär-
veläisten eri toimijatahojen 
kautta järjestettävään ”Ta-
kaisin kotiin” -marssiin Kit-
tilästä Pudasjärvelle. 

-Vanhimmat ikäluokat 
kotiutettiin Lapin sodasta 

Kittilästä 1944. Näiden jou-
kossa oli pudasjärveläisiä 
sotilaita, joista osa suorit-
ti kotimatkan Pudasjärvel-
le kävellen. Tähän tapahtu-
maan ja sen eri etappeihin 
on mahdollisuus osallistua 
kaikilla asiasta kiinnostu-
neilla.

Kirkkoherra Timo Liika-
sen mainitsi hartauspuhees-
saan veteraanityön muis-
tuttavat nuoria katsomaan 
tulevaisuuteen. 

-Nykyajan koululaiset 
ovat tulevaisuuden rakenta-
jia. Suomessa on hyvä tilan-
ne, kun kaikilla nuorilla on 
tasavertainen mahdollisuus 
opiskeluun. 

Liikanen muistutti myös 
pääsiäisen ilosanomasta, 
joka on kristinuskon ydintä. 
Puheensa päätteeksi hän lä-
hetti seppelpartion sankari-
haudoille. 

Musiikista vastasi Hirsi-
kampuksen, Hirvaskosken 
ja Lakarin koulujen kuoro 
Juha Viljasen johdolla sekä 
Seppo Kemppaisen piano- 
ja Markku Kaarteen kitaran 
säestyksellä. Kanttori Tuo-
mo Rahko soitti pasuunaa 
Jukka Jaakkolan säestyksel-
lä ja Sirkku Sarajärvi esitti 
pianomusiikkia. Maanpuo-
lustusjärjestöt järjestivät lip-
pujen saapumisen juhlaan 
Sibeliuksen jääkärimarssin 
säestyksellä. 

Juhlan järjestäjät Pu-
dasjärven kaupunki ja Pu-
dasjärven seurakunta oli-
vat järjestäneet veteraaneille 
ruokailun ja reilun 100 hen-
gen juhlayleisölle kahvitar-
joilun. 

Heimo Turunen
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ALKUVIIKKO MA 8.5.LOPPUVIIKKO PE-LA 5.-6.5.

PERJANTAINA 5.5. LAUANTAINA 6.5. MAANANTAINA 8.5.

TIISTAINA 9.5.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTAKEMIKALIO-OSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA

100 299
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499

699
kg699
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499
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kg139
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149

499
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199
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099
pss

pkt799
pkt

129
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199

995
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079
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069
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4 pkt/talous

149
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595
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2 kalaa/talous

kpl

2 pss/talous

199
plo950

pkt

250
kpl

5190

3250

3650

695

2990

1295
kg

3 kg/talous

YLIKYPSÄKINKKU
palana tai siivuina

Pingviini
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 l

Natura
KERMAJUUSTO
1 kg

Ingman
PERINTEISET
JOGURTIT 150 g

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

SAVU-
LUUT

Kariniemen
BROILERIN-
KOIPI
3 kpl, marinoitu

HK 
BALKAN-
MAKKARA 
tanko 500 g

Porsaan
KYLJYKSET

HK
SINISET 
LENKIT
500-580 g

Naudan
PALA-
PAISTI

Kariniemen
BROILERIN
FILEEPIHVI

1 kg
hunajamarinoitu

Atria
ATERIAT MUUSILLA

300 g, lihapullat, nakki-
kastike, jauhelihapihvi tai

broilerkastike

Atria Kytösavu
MEETVURSTI

175-200 g

Tuore porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Vaasan
ISOT PAAHDOT 
500-525 g, graham, 
monivilja, vehnä tai kaura

Riitan Herkku
SENTTIPIZZAT
250 g, tonnikala, 
kinkku tai jauheliha

Saarioinen
HERKKU 

RÄISKÄLEET,
OHUKAISET tai

PINAATTI-
OHUKAISET

200 g hillolla

Tuore
NORJAN 
LOHI
2-3 kg
-kokonainen

Sunpride
MULTIVITAMIINI-
JUOMA
2 l

Atria 
LAUANTAI-
MAKKARA 
palana

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Atria
JAHTI-
MAKKARA
palana

Aito
HIENO-
SOKERI
1 kg

Suomalainen
PORKKANA

1 kg

Porsaan
GRILLI-
KYLKI
maustettu

199,-

kg

Atria
HIILLOS

GRILLIMAKKARA
400 g tai 

MAKKARAPIHVI 
4 kpl/320 g

Suomalainen
TUOREKURKKU

2 kg/talous

Eldorado
LOHKO-
PERUNAT
450 g

2490

59,-

HALLITUNKKI
2 tonnin

HALLITUNKKI
matala
2 tonnin

MONITOIMI-
TIKKAAT
16 askelmaa 

79,-

PUUN-
HALKAISU-
KONE
6 tonnin
sis. jalusta ja 
ristihalkaisuterä

3 pkt

Timco
RENKAAN-
TÄYTTÖPISTOOLI

995

189,-

Gern pro  
KLAPISIRKKELI
Teho: 1500W (S6 40%). Induk-
tiomoottori. Terä Ø 405mm/30m-
m/3,2/40H. Leikkauskapasiteetti 
30-120mm. 2800/min. IP54. Lämpö-
suoja. Paino 35kg

Geliksi
PUUTERVA
1 litraa

 2,5 litraa
1000

2395

Metabo  
hww3000/20s 
PAINEVESI-
AUTOMAATTI
RST 
pumppu-
pesä

199,-

Wella Poly
SHAMPOO tai
HOITOAINE 
normal, extra, color
270-300 ml

UUTUUS!Gillette
VENUS TROPICAL 
VARSITERÄ
3 kpl

Dove
SUIHKUSAIPPUAT tai
ROLL ON DEODORANTIT 
50-250 ml

Naisten
MEKKO

Lyhyt
BOLERO
musta ja 
luonnonvalkoinen

PITSINEULE
luonnonvalkoinen

PITSIJAKKU
nutria ja luonnonvalkoinen

Lasten
TENNARIT
eri värejä

Muista
Äitiä 

su 14.5.

LOHI-
KYL-
JYKSET
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Löytöretki Luulajaan

Luulajan Suurkirpputori
* 25. vuotta sitten perustettu, Ruotsin suurin suurkirpputori.
* Perustajat: Luulajaiset Anders Björken, Bo Tano ja Jonas Wallin.
* Järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä.
* Kävijöitä noin 5000/tapahtuma, joista suomalaisia 500-1000.
* Tilauskuljetuksia Suomesta muun muassa Pudasjärveltä ja Ou-

lusta.
* Tilauskuljetukset järjestetään kunkin paikkakunnan omien 

matkanjärjestäjien toimesta.
* Luulaja: Pohjois-Ruotsissa, Perämeren länsirannalla sijaitseva 

kaupunki. Asukkaita noin 47 000.
* Nähtävää Luulajassa: Luulajan tuomiokirkko, Norrbottenin 

museo, Taidehalli, kävelykatu kauppoineen, kahviloineen, kirp-
putoreineen ja antiikkiliikkeineen.

* Etäisyyksiä: Pudasjärvi-Luulaja: noin 260 km. Oulu-Luulaja: noin 
275 km. 

Pudasjärveläinen Saa-
ra Tauriainen on kiinnittä-
nyt katseensa luulajalaisen 
veteraanikauppiaan, Ulf Jo-
hanssonin myyntipöytään. 
Pöydällä uusia omistajia 
odottaa kokoelma kuparias-
tioita. Vanhan tavaran pu-
tiikkia pyörittävä Tauriainen 
on matkustanut kolmen tun-
nin matkan Pudasjärveltä 
Tornion ja Haaparannan ra-
jan yli Luulajan suurkirppu-
torille aarrejahtiin. ”Tulin et-
simään huhmaria ja vanhoja 
kahvimyllyjä,” toistaisek-
si tyhjää vetolaukkua peräs-
sään vetävä Tauriainen ker-
too. 

Johansson raivaa tiensä 
asiakkaan sydämeen tarinoi-
malla tuotteiden alkuperis-
tä. ”Kierrän Ruotsin huuto-
kauppoja ja kirpputoreja ja 
etsin hyvää tavaraa myyn-
tiin,” hän taustoittaa. Tauri-
aisen ihastelema huhmari on 
viime vuoden huutokaup-
palöytö Etelä-Ruotsista. Os-
tohintaa hän ei paljasta po-
tentiaalisen asiakkaan läsnä 
ollessa. Nyt hintalapussa lu-
kee 50 kruunua. Se on noin 
viisi euroa. Tauriainen ha-
luaisi tingata. Johansson tu-
lee ammattilaisen tavoin asi-
akasta vastaan: ”40 kruunua 
ja kaupat tuli.” Tuli kaupat. 

Kahdesti vuodessa järjes-
tettävä Luulajan suurkirp-
putori on pyörinyt samalla 
paikalla ja samalla konsep-
tilla jo 25 vuotta. Suurkirp-
putorin pääkallopaikkana 
toimii Luulajan kaupungin 
kupeessa sijaitseva Arcus-
halli. Hallissa on tilaa sadoil-
le pöydille ja tuhansille asi-
akkaille. Järjestäjien mukaan 
jokaisen tapahtuman kävijä-
määrä on vakiintunut noin 
5000:nteen mistä suomalais-
ten osuus on jopa viidennes.  
”Miltei tuhat teitä aina tulee. 
Alkuaikoina ihmettelimme 
miksi,” messujen toinen pe-
rustaja Bo Tano naurahtaa.

Perustajat eivät osaa tar-
kalleen sanoa, mitä suoma-
laiset messuilta hakevat. 
Heidän kokemuksensa mu-
kaan Luulajasta Suomeen 
lähtee kuitenkin muun mu-

”Saaran Puoti” -nimistä 
vanhan tavaran kauppaa 
Pudasjärvellä pitävä Saa-
ra Tauriainen löysi Luulajan 
suurkirpputorilta pitkään et-
simänsä huhmarin. Haussa 
oli myös vanhat kahvimyl-
lyt, sekä Iittalan ja Arabian 
astiat.

Jo 25 vuoden ajan Luulajan suurkirpputorilla myyjänä ollut 
Ulf Johansson keräilee itse Liisa Larssonin keramiikkaa, 
sekä Suomessakin tunnettuja, puusta veistettyjä ja maalat-
tuja taalainmaan hevospatsaita (Dalahäst). Omista myynti-
pöydän aarteistaan rakkaimpia ovat kaksi taulua, jotka ovat 
kulkeneet mukana lapsuuden kodin seinältä asti.

Luulajan suurkirpputori on kasvanut 100 prosenttia sen pe-
rustamisen alkuajoista tähän päivään. ”Suomestakin tulee 
nykyään 10-20 täyteen lastattua bussia joka kerta,” suur-
kirpputorin perustajat Anders Björken ja Bo Tano iloitsevat.LP-levylaarilta löytöjä tehneet pudasjärveläiset Irene Illikai-

nen ja Tuija Luukkonen olivat suurkirpputorilla ensimmäis-
tä kertaa. ”Tultiin kahtomaan mitä täällä on,” naiset kerto-
vat.

25.ttä vuottaan juhliva Luulajan suurkirpputori on Ruotsin suurin kirpputoritapahtuma. Se 
on kasvattanut suosiotaan myös suomalaisten keskuudessa.

assa LP-levyjä, taidetta, de-
signia, lasia ja antiikkia. Osa 
lähtee katselemaan, kierte-
lemään ja tekemään heräte-
ostoksia, kun taas osalla on 
Tauriaisen tavoin tarkkara-
jaisemmat visiot mielessään. 
”Kun suomalaisia alkoi noin 
20 vuotta sitten ensikertaa 
tulla messuille, hämmäste-
limme, kun tunti porttien 
aukeamisen jälkeen he jo 
täyttivät bussien tavaratiloja 
ostoksillaan,” suurkirpputo-
rin toinen perustaja, Anders 
Björken muistelee.

Pudasjärveläiset Tuija 
Luukkonen ja Irene Illikai-
nen ovat hekin saapuneet 

messuille tilausbussilla Pu-
dasjärveltä. Naiset eivät var-
sinaisesti harrasta keräilyä, 
vaikka yksittäisiä design-
esineitä tulee joskus ostet-
tua ja muumimukejakin on 
kertynyt kaappeihin. Mes-
suille he tulivat ilman suu-
rempia visioita tai tavoit-
teita, mutta mukaan tarttui 
nopeasti läjä LP-levyjä, joi-
den joukossa muun muassa 
Elvistä ja Beatlesia. Katseli-
vatpa he myös vanhoja huo-
nekaluja tositarkoituksel-
la. ”Harrastan huonekalujen 
entisöintiä, täältä voi löytyä 
materiaalia sitä ajatellen,” Il-
likainen mainitsee. 

Lokakuussa Luulajan 
suurkirpputori juhlistaa 
25.ttä juhlavuotta. Pudasjär-

veltä lähtee silloinkin tilaus-
bussit matkaan jos lähtijöitä 
riittää. Järjestäjät ovat iloi-
sia siitä, että suuria määriä 
hyvää tavaraa liikkuu edel-
leen kädestä käteen. ”Arvi-
olta 25 miljoonaa tuotetta on 
vaihtanut omistajaa 25 vuo-
den aikana,” Tano rapor-
toi. Se on samalla ympäris-
töteko. ”Tämä on kierrätystä 
parhaimmillaan,” miehet to-
teavat kuin yhdestä suusta.

Järjestäjät eivät mainos-
ta tapahtumaa Suomessa. 
”Emme tiedä, miten suoma-
laiset ovat löytäneet meidät,” 
Björken ja Tano puntaroivat. 
He epäilevät syyksi puska-
radiota. Ihmiset puhuvat ja 
konkarit tuovat ensikertalai-
sia mukanaan. Matka Ruot-

siin kirpputoritapahtumaan 
voi olla monelle paitsi aar-
teenmetsästysmatka, myös 
koko päivän virkistymisret-
ki ja hetken hyppy arjen ul-
kopuolelle. 

Maria Paldanius 

Seuraavan kerran: Luulajan 
suurkirpputori, 25-vuotis juh-
latapahtuma: 29.10.2017, Luu-
laja, Arcushallen

Pudasjärven historiassa en-
simmäiset valiokunnat aloit-
tivat toimintansa 1.1.2013. 
Nyt 4,5 vuoden toiminta-
kauden jälkeen hyvinvointi-
valiokunta voi katsoa hyvillä 
mielin peiliin, sillä toiminta-
kausi huipentui siihen, että 
hyvinvointivaliokunta vie 
toukokuussa kaupunginhal-
lituksen päätettäväksi kun-
talaislähtöisesti muotoiltuja 
palvelukokonaisuuksia nuo-
riso-, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kapalveluissa. 

Pudasjärven kaupun-
gin nuoriso-, kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalveluiden ke-

hittäminen hyvinvointiva-
liokunnan toimesta käyn-
nistettiin joulukuussa 2015. 
Kehittäminen aloitettiin kar-
toittamalla mitä asioita tu-
lisi palveluissa säilyttää ja 
mitä uutta palvelujen tuo-
tanto kaipaa. Kartoituksen 
pohjalla olivat henkilöstön 
näkemykset nykytilantees-
ta ja tulevaisuudesta. Lisäk-
si kuultiin kyselyin nuoria ja 
koululaisia, eri yhteistyöta-
hoja, viranomaistahoja sekä 
muita valiokuntia. Henkilö-
kunta laati työpajatyyppi-
sellä, keskustelevalla työs-
kentelytavalla erilaisia 

toimintavaihtoehtoja, joita 
hyvinvointivaliokunta kom-
mentoi ja ehdotti muutoksia 
jatkotyöstettäväksi. Hyvin-
vointivaliokunnan tehtävä-
nä oli niin ikään määritellä, 
mihin suuntaan toimintaa 
lähdetään jatkokehittämään 
prosessin eri vaiheissa. Ko-
konaisuudessaan kehittä-
misprosessi kesti 1,5 vuotta, 
joten voidaankin todeta, ett-
eivät suunnitellut muutok-
set ole ”tulleet kuin salama 
kirkkaalta taivaalta” ja asi-
oiden pohtimiseen on varat-
tu aikaa.

Huhtikuun kokoukses-

sa 20.4. valiokunta totesi, 
että pitkäjänteinen työ pal-
veluiden kehittämiseksi on 
kannattanut, sillä palvelu-
suunnitelmat ja palveluko-
konaisuudet ovat valmiita 
kaupunginhallituksen pää-
tettäviksi. 

Kaupunginhallitukselle 
esitetään hyväksyttäväk-
si kirjaston, kansalaisopis-
ton, kulttuuripalveluiden, 
museon, liikuntapalvelui-
den, nuorisopalveluiden, 
etsivä nuorisotyön sekä 
nuorten työpajatoiminnan 
ajantasaisia palvelusuun-
nitelmia, jotka sisältävät jo-

kaisen osa-alueen keskei-
set palvelut ja palvelujen 
minimimäärän sekä laa-
dun. Lisäksi hyväksyttäväk-
si tullaan esittämään kolme 
palvelukokonaisuutta, joita 
ovat henkinen kasvu ja kehi-
tys, terveyden edistäminen 
sekä kasvun ja osallisuuden 
vahvistaminen. Palveluko-
konaisuudet on muodostet-
tu palvelusuunnitelmia yh-
distämällä ja tavoitteena on 
entistä keskitetympi, selke-
ämpi ja tehokkaampi palve-
lurakenne kuntalaisia var-
ten. 

Hyvinvointivaliokun-

nan toteuttama kehittämis-
prosessi toimii erinomaise-
na työskentelyesimerkkinä 
uudelle valiokunnalle, joka 
valtuustokauden vaihtues-
sa jatkaa nykyisen valiokun-
nan ansiokasta työtä. Perus-
teellisen perehtymisjakson 
jälkeen uudelta hyvinvoin-
tivaliokunnalta onkin lupa 
odottaa pitkäjänteistä työs-
kentelyä ja keskittymistä 
laajoihin kokonaisuuksiin 
edistäen kuntalaisten hyvin-
vointia.

Hyvinvointi- ja  
sivistystoiminta

Hyvinvointivaliokunnan työskentely saavutti loppuhuipennuksensa
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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                                                                              

ltk

SUVISILLI
250/580 g

prk
2,79

ESKIMO MONIPAKKAUS
15 kpl, 48 g/855 ml

trio, vanilja, mansikka, kolmoset

4,99

HERKKULENKKI
450 g

2,19
SIKSPÄK

TOFFEE tai 
VANILJA 300 g

pkt
2,49

RIISIPIIRAKKA
6 kpl/390 g

1,19
pkt pkt

LIHAPYÖRYKÄT 
360 g tai JAUHELIHA-

PIHVIT 330 g

1,00
pkt

SISUKAS
330 g

pkt
1,49

Martinex 
ÄITI MUKI

3,90MUISTA ÄITIÄ

SU 14.5.2017
MEILTÄ LÖYDÄT
OIVAT LAHJAT 
ÄIDILLE SEKÄ  
ISOÄIDILLE!

SIEMENPERUNAT
10 kg
Timo, Calle, Annabella, 
Cikli ja Opera

MÖKKIPORTTI
todella vankka, 
puomin pituus 220-430 cm

295,-

KUIVIKE-
KÄYMÄLÄT

139,-

MAITO-
KÄRRY

159,-

Koiran 
KULJETUS/
NÄYTTELYHÄKKI
2-ovinen 60x43x50 cm

49,00

KASVIHUONE
4,5 m2 kirkas

395,-

PUUPÖYTÄ
+ 2 PENKKIÄ
taittuva malli

149,-

AURA
käsikäyttöinen

69,50

Lasten kotimainen
KEINU
4-paikkainen

195,-

PUUTARHA-
ALTAAT

79,50

Eurol
HYDRAULIIKKA-
ÖLJY 20 litraa, 
32 ja 46

15,90
säkki

Alkaen

Alkaen 39,90
astia

OVIKATOKSET
80x120 cm                 100x120 cm

59,00 79,00
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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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

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 Metsäveroilmoitukset

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)
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Iltatapahtumat ja 
huvitPudasjärvellä

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seik-
kaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi. Puhelimitse (040 195 
1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 
22 € sis. alv:n. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYDÄÄN OSTETAAN

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Mökki Puhosjärven rannalta. P. 
040 506 8782.

Kotitarveviljelijältä hyvää peru-
naa pienehkö erä. Lajike OPE-
RA.  P. 040 702 3640.

Whirpool minikeittiö, jossa jää-
kaappi, 2 sähkölevyä ja pesual-
las. Leveys 100 cm sekä 2 kpl 
50 cm yläkaappia. H. yht. 350 
€. P. 040 530 2573.

Nelirattainen potkupyörä, 
maastopyörä ja tavallinen nais-
tenpyörä. P. 040 504 2814.

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

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Halutaan vuokrata asuntovau-
nu suviseuroihin 27.6.-4.7. P. 
040 840 2350.

VUOKRATAAN

VUOKRATTAVANA

Jongun kyläyhdistys 
VUOKRAA 

REMONTOITUA 
46 NELIÖN 
YKSIÖTÄ 

Paukkerinharjussa. 
Myös lyhyempi aikaiseen 

käyttöön. Lisätietoja Onerva 
Ronkainen 

p.  040 829 6999.
(Luottotiedot tarkistetaan) 

Lasten ja nuorten palvelu-
järjestelmästä on vuosikym-
menten saatossa kehittynyt 
hyvin monimutkainen jär-
jestelmä, jota pitää yksinker-
taistaa. Meneillään oleva sote 
– maakuntauudistus mahdol-
listaa uudenlaista ajattelua 
palvelujen järjestämisessä. 

Hallituksen kehyspäätök-
sellä ohjataan 45 miljoonaa 
euroa lapsille ja nuorille. Li-

Hallitus huomioi lapset ja nuoret
särahalla vahvistetaan pe-
ruskoulun tasa-arvoa ja ke-
hitetään varhaiskasvatusta. 
Hallitus käynnistää toimen-
pideohjelman lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin parantami-
seksi. 

Tukea tarvitseva, elämän-
sä suuntaansa etsivän nuoren 
pitää saada apu ja tuki oikea-
aikaisesti, niin että häntä ei 
pompotella luukulta toiselle. 

Rinnalla kulkija tulee löytyä 
helposti auttamaan ja huo-
lehtimaan siitä, että suunta 
elämälle löytyy.

Suomessa on nelisenkym-
mentä alle 30-vuotiaiden ma-
talan kynnyksen palvelu-
paikkaa Ohjaamoa. Ohjaamo 
tarjoaa nuorille monialaises-
ti henkilökohtaista ohjaus-
ta, tietoa ja tukea eri elämän 
haasteisiin hallinnonalo-

jen yhteistyöverkostona. Kii-
tos Sipilän hallituksen, tämä 
toiminta vakiintuu. Oulussa 
Ohjaamo jo toimii. Maakun-
tauudistuksen yhteydessä 
toiminta tulee levittää koko 
maakunnan alueelle. 

Ulla Parviainen
kansan-
edustaja 

Lauantain toivotut 50-luku 
-konsertti järjestetään Kan-
salaisopiston Salikissa sun-
nuntaina 7.5. kello 19. Kon-
sertin ohjelmisto koostuu 
yleisradiossa -50 ja -60-lu-
vulla olleesta radio-ohjel-
masta ”Lauantain toivotut 
levyt”, eli soittolistoista vuo-
silta -52, -55 ja - 59 kerätyis-
tä suosituimmista musiikki-
esityksistä. 

Konsertin puuhaaja Aila 
Siuruainen Kalliolan mu-
kaan radio-ohjelman mu-
kaisesti illan ohjelmisto on 
rakennettu yhdessä hänen 
lauluoppilaidensa kanssa.

-Lauantain toivotuis-
sa alku sisälsi niin sanottua 
klassista- ja instrumenttimu-
siikkia ja loppuosa ns. iskel-
mä- ja laulelmamusiikkia, 
joka listojen mukaan tun-

tuu edelleen olevan erittäin 
suosittua. Myös meidän oh-
jelmisto painottuu ns. kevy-
een musiikkiin. Ohjelma si-
sältää kaikkien tuntemaa 
Kärki – Helismaa tuotantoa, 
mutta myös Kipparikvartet-
tia, Tapio Rautavaaraa, An-
nikki Tähteä vain muutamia 
mainitakseni. Ulkolaises-
ta musiikista mainittakoon 
”Kuolleet lehdet”, ”Pieni 

kukkanen”, ”Hernandon sa-
laisuus” ja ”Sway”, kertoo 
Siuruainen-Kalliola. 

Laulajina ovat Aira Siu-
ruainen-Kalliolan lauluop-
pilaat Kansalaisopistosta ja 
säestyksestä huolehtii tut-
tuun ja tapaan Reijo Kossin 
orkesteri täydennettynä ha-
nuritaiteilija Timo Pesiöl-
lä, joka esittää myös solisti-
osuuden. HT

Lauantain toivotut -50-luku konsertti

Äitienpäiväjuhla Hirsikampuksella
Hirsikampuksella on äi-
tienpäivänä 14.5. kello 17 
äitienpäiväjuhla ”Ihan hel-
mi äiti”, jossa ovat järjes-
täjinä MLL:n Pudasjärven 
yhdistys yhdessä lukion 
yhtenäiskoulun) musiik-
kiprojektin ryhmän opet-
taja Sari Hukarin ja Laka-
rin koulun kuoron Seppo 

Kemppaisen johdolla
Juhlassa esiintyvät Jen-

ni Jaakkola yhdessä yhte-
näiskoulun musiikkiryhmän 
(Jaakko Matero, Lasse Moila-
nen, Iida-Lotta Pihlaja, Suvi 
Roininen, Nea Tauriainen, 
Iida Tuomaala, Elina Jaa-
kola, Saana Kokko, Salome 
Ervasti, Elisa Hukari, Son-

ja Raappana, Silja Vasara) ja 
Lakarin kuoron kanssa, klas-
sista pianoesitystä (Salome 
Ervasti ja Sonja Raappana), 
runon lausuntaa (Tuulianna 
Tuohimaa) ja luontokuvaesi-
tys Jonna Kerälä.

Lopuksi MLL:n Pudas-
järven yhdistys antaa äideil-
le kotiin vietäväksi ruusut. 

Kukka- ja hautauspalvelu 
Räisänen on ollut toteutta-
massa ruusuprojektia. Juh-
lassa on vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu. 

Hely Forsberg-Moilanen

Tulevana lauantaina Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa soitetaan taatusti tanssittavaa musiikkia, kun 
lavalle nousee Ässät.Yhtye on viihdyttänyt Suo-
men kansaa jo vuodesta 1978 lähtien. Ässillä on 
monipuolinen ohjelmisto ja vankka kannattajakun-
tansa. Ässien kokoonpanoon kuuluvat Lare Siltala, 
laulu ja rummut; Pekka Peltola, koskettimet, haitari 
ja laulu sekä Sauli Virpi, basso ja laulu.

Ässät tanssittaa lauantaina

Iijoen sillalla Pudasjärven 
kohdalla uusitaan liikunta-
saumalaitteet 8.5. - 12.5. Kor-
jaustöistä aiheutuu tienkäyt-

täjille jonkin verran haittaa, 
sillä työnaikana on käytössä 
vain yksi ajokaista. Urakoit-
sijana toimii Destia Oy.

Siltaremonttia Iijoen sillalla

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

Taksi Piipponen Oy

Kutsu Talalan sukuseura ry:n 
viralliseen 

SUKUKOKOUKSEEN
la 17.6.2017 klo 12.00-14.00

Hotelli Pikku-Syöte, Pudasjärvi
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n 

määräämät asiat
Osallistujilta pyydetään ennakkoilmoitus 

31.5.2017 mennessä: 
puh. 0406681704 / kosti.talala@gmail.com

os. Kosti Talala, Metsolankatu 38 a, 08150 Lohja
Talalan sukuseura ry:n hallitus

Pärjänsuon Vesiosuuskunnan 
YLEINEN VUOSIKOKOUS 
la 27.5.2017 klo 12. hirvihallilla. 

Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Hallitus

Siuruan vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

 la 20.5.2017 klo 11 
Siuruan työväentalolla.

Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.
Tervetuloa! Hallitus

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!

Lauantaina 6.5.

Perjantaina 5.5.

ÄSSÄTLippu 12 €
Karaoke ja wintti lippu 5 €

Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Tanssittaa

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

Posonojan osakaskunnan
VUOSIKOKOUS
la 20.5.2017 klo 12 Kyllössä,  

Suvannontie 254.
Sääntömääräiset asiat.Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 

Kyllössä 27.5.-10.6.2017. Hoitokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Su 7.5. klo 13  Juan Castillo
su 14.5. klo 13  Esa Vähäaho ja  
 Keijo Lindberg

Tiistaisin sana ja rukous klo 18. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Lastenohjaajan työsuhde
haettavana 16.5.2017 klo 15 mennessä.

Katso lisätiedot osoitteesta: 
www.pudasjarvenseurakunta.fi

Koillis-Golf ry:n 
VUOSIKOKOUS

su 21.5.2017 klo 18 
Maurin golf-simulaattorin tiloissa 

Lukiontie 1 Pudasjärvi.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Puheenjohtaja

Lukijan kynästä

Ajeltiin Oulussa uutta, Oulujoen ylittävää siltaa. Silta on todella 
silmiä hivelevän kaunis. Joen kohdalla on käytetty paksua, läpi-
näkyvää pleksiä. Koko silta, myös joen kohdalta, on valaistu tuo-
den joen välkkeen ja kauneuden näkyviin. Turvallinenkin se on 
korkeutensa ansiosta. 

Ajeltiin myös Rovaniemellä Ounasjoen yli. Jätkänsiltaa voi 
sanoa jopa Suomen komeimmaksi sillaksi. Sekin on upeasti va-
laistu ja turvallinen. 

Ajettiin myös Pudasjärvellä. Iijoen silta on kuin Berliinin 
muuri, ruma ja kaiken taakseen peittävä. Nyt se rumilus jo jou-
dutaan korjaamaan. Onkohan taas säästetty väärässä kohdassa?

Mitä meidän on tehtävä, että saisimme tämän luonnostaan 
kauniin kaupungin myös näyttämään parhaat puolensa?

Raija Anttonen 

Se silta taas

Palkitut nuoret taiteilijat ja Pudasjärven Osuuspankin kilpailun vastuuhenkilö Mikko Kähkönen. 

Pudasjärven Osuuspankki 
osallistui Osuuspankkien 41. 
lapsille ja nuorille suunnat-
tuun kuvataidekilpailuun 
247 eri teoksella. Kilpailuun 
osallistui tänä vuonna noin 
100 osuuspankkia ja noin 
20 000 piirtäjää noin 650:stä 
koulusta.

Osuuspankissa perinteinen kuvataidekilpailu

Kilpailutöiden aiheina 
olivat muun muassa Ystä-
vyys ja seikkailu, yhdessä-
olon voima ja ystävyys il-
man rajoja. 

Osuustoiminnallisten 
pankkien järjestämä kan-
sainvälinen kuvataidekil-
pailu, Jugend Creativ, on 

Guinnessin ennätystenkir-
jan mukaan maailman suu-
rin lapsille ja nuorille järjes-
tettävä taidekilpailu. 

Pudasjärvellä teokset ar-
vioi kuvanveistäjä Kari Tyk-
kyläinen. Palkintojen jako 
tapahtui torstaina 27.4. 
Osuuspankin tiloissa. 

Tulokset:
2009-2011: 1. Milka-Emilia Pel-
toniemi, 2. Lenni Räisänen, 3. 
Inka Ojala. 2007-2008: 1. Ilari 
Ekdahl, 2. Katriina Manninen, 3. 
Reeta Viljamaa.  2004-2006: 1. 
Ronja Kokko, 2. Annika 
Junnonaho, 3. Nanna Penttilä. 

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

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

Kevät myyjäiset
Pudasjärven rauhanyhdistyksellä

Lauantaina 6.5. Klo 11.00
Ruokana Spagetti lisukkeineen
Myytävänä kinkkukiusausta 
foliovuoissa, leivonnaisia, ym.
Arvonnassa mm. Jopo ja  
mökkiviikonloppu Syötteellä
Lapsille onnenpyörä,  
karkkikioski,  
satunurkkaus

-
-

-

-

Tervetuloa!

Liikuntapaikkojen  ja – tilojen 
harjoitusvuorot haettavana
Suojalinnan urheilu- ja tenniskentän sekä Rimminkankaan koulun 
kenttien harjoitusvuorot julistetaan haettaviksi kesäksi 2017. Lii-
kuntahallin ja Lakarin koulun salien harjoitusvuorot ajalle 5.6.2017 
– 25.8.2017. 
Liikuntahallin, Hirsikampuksen ja Lakarin koulun salien harjoitus-
vuorot ajalle 28.8.2017 – 1.6.2018. 
Keinonurmikenttä valmistuu heinäkuun loppuun mennessä, vuoro-
hakemukset ajalle 24.7. – 13.10.2017.
Hakemukset tulee toimittaa 19.5.2017 klo 16.00 mennessä osoit-
teella heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi. Tiedustelut:  0400 346 097.
Kaupunki/Liikuntatoimi

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
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Teiden kunnossapito- ja erityisavustuk-
set vuodelle 2017 haettavana
Vuonna 2016 kunnossapitoavustusta saaneiden teiden osalta 
uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien pituus, asuttujen 
talouksien lukumäärä tai muut olosuhteet eivät ole muuttu-
neet. Erityisavustusta on haettava vuosittain.
Lomakkeita on saatavissa kaupungintalon asiakaspalvelupis-
teestä tai kaupungin nettisivuilta www.pudasjarvi.fi. Hake-
mukset tulee toimittaa asiakaspalvelupisteeseen 19.5.2017 
mennessä. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla 
osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi tai postitse Pudasjärven 
kaupunki/Tekniset palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi. 
Tien avustusperusteet ovat kaupunginhallituksen 28.4.2015 
vahvistamat, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Tien kunnossa-
pitoavustus maksetaan edellisvuoden tapaan suoraan avus-
tuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille kesäkuun aikana. Mi-
käli saajan pankkiyhteyksissä on tapahtunut muutos, siitä on 
ilmoitettava kirjallisesti teknisille palveluille yllämainittuun 
osoitteeseen. 
Erityisavustuksesta ilmoitetaan hakijoille erikseen ja avustus 
maksetaan tositteita vastaan. 
Lisätietoja antaa Pekka Pitkänen puh. 050 4441044.

Pudasjärven kaupunki 
Tekniset ja ympäristöpalvelut

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kesätoimintaa nuorille 
Nuorisopalveluiden tiedote 2/2017

Päiväleiritoiminta, viikot 23-26
Päiväleiritoiminta on suunnattu 7-12-vuotiaille.  Toiminta on 
ma-pe pääsääntöisesti klo 10-15.  Toiminta toteutetaan yh-
teistyössä Pudasjärven seurakunnan kanssa.  Ilmoittautuminen 
to 24.5. mennessä ja aina viikoksi kerrallaan, nuoriso-ohjaaja 
Marita Hankilalle 040 3529042 tai marita.hankila@pudasjarvi.
fi.  Ilmoita nimesi, ikäsi, osoite- ja allergiatiedot sekä puhelinnu-
mero. 12 nuorta kesätöissä.
• Viikon 23 aikana mm. uidaan Puikkarissa ja retkeillään liiken-

nepuistossa. Hinta 10 euroa.
• Viikon 24 aikana mm. retkeillään Syötteen maisemissa ja vie-

tetään kesäjuhlaa senioreiden kanssa. Hinta 10 euroa.
• Viikon 25 aikana mm. vietetään kesäpäivää Hilturannassa ja 

tori-iltaa Pudasjärven torilla. Hinta 10 euroa.
• Viikon 26 aikana mm. vietetään ympäristöpäivää ja retkeil-

lään SuperPark/HopLopissa. Hinta 15 euroa.

Hyvinvointikioski, viikot 23-24
Hyvinvointikioski-toiminta on sukupolvien välistä yhdessä oloa 
ja tekemistä, yhteistyössä mm. Vanhustentaloyhdistyksen 
asukkaat.  Lisätietoja vapaa-aikaohjaaja Tarja Väisänen 040 
5262765, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi.  10 nuorta kesätöissä.

Nuorten vertaistoiminta ja -tiedotus, viikot 25-26
Lasten ja nuorten järjestämä kaiken kansan TORI-ILTA ma 
19.6.2017 klo 18-20 Pudasjärven torilla.  Alle 29-vuotiaat voi-
vat maksutta tuoda tavaraa/tuotteita myyntiin.  Omat pöydät/
pöytäliinat mukaan.  Ei ilmoittautumista.  Esiintyy mm. Psycho-
dad.  Yhteistyössä Kurenalan kyläyhdistys.  
Tulossa paljon muuta nuorten suunnittelemaa ja toteuttamaa 
toimintaa viikolla 25-26.  Lisätietoja vapaa-aikaohjaaja Tarja 
Väisänen 040 5262765, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi

Kesäretki
Seinäjoki-Härmä-Tuuri to-la 3-5.8.2017
Kesäretki on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille.  Alle 
12-vuotiailla huoltaja tai täysi-ikäinen vastuuhenkilö mukaan. 
Retken hinta 60 €/hlö - sis. kyydin, aamu- ja iltapalan, pääsyli-
pun PowerParkkiin ja majoituksen Ahonniemen leirikeskukses-
sa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen to 25.5. nuoriso-ohjaaja Ma-
rita Hankilalle 040 3529042, marita.hankila@pudasjarvi.fi tai 
vapaa-aikaohjaaja Tarja Väisänen 040 5262765 tarja.vaisanen@
pudasjarvi.fi.  Ilmoita nimesi, ikäsi, osoite- ja allergiatietosi sekä 
puhelinnumero.

Seuraa meitä Facebookissa: Pudasjärven kaupunki – Nuorisopalve-
lut ja Instagramissa: nuorisotila.pudis

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
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Uintikisakausi päätettiin
Uimahalli Puikkarissa pi-
dettiin tiistaina 23.4. Pudas-
järven Urheilijoiden Uima-
jaoston kauden viimeiset 
uintikisat ja päätöstilaisuus. 
Mukana oli 22 uimaria, jot-
ka palkittiin kevätkauden 
kilpailuihin osallistumisista. 
Pokaaleilla palkittiin kaik-
ki ne, jotka olivat osallistu-
neet kolmeen uintikisaan 
neljästä mahdollisesta ja lo-
puille jaettiin mitalit. Tästä 
on mukava suunnata avo-
vesille uimaan kesän ajak-
si, kunhan säät lämpenisivät 
sen verran, että veteen pys-
tyisi menemään. Toivotaan 
lämmintä kesää näin kyl-
män ja pitkän kevään jatkok-
si. Syyskuussa jatketaan uin-
teja sisätiloissa!

Aini Seppänen

Tulokset 
Tytöt 4v. Vapaa 10m Vilma 
Kettunen 1.02.2. Pojat 4v. Va-
paa 10m Eemeli Ylilehto 35.6. 
Tytöt 7v. Vapaa 25m Iiris Piri 
47.9. Pojat 7v. Vapaa 25m 

Uintiharrastajat palkittiin kauden viimeisessä uintikisassa.

Topi Kettunen 30.3. Pojat 8v. 
Vapaa 25m Jere Kaukko 31.9. 
Tytöt 9v. Vapaa 25m Sara 
Leino 28.5. Pojat 9v. Vapaa 
25m 1. Jaakko Muranen 27,1, 
2. Elias Ylilehto 30.2. Tytöt 10v. 
Vapaa 25m 1. Ronja Ylilehto 
28.6, 2. Aada Kipinä 33.3, 3. Sele-
na Stenius 41.5. Pojat 10v. Va-
paa 25m Santeri Käsmä 37.0. 
Tytöt 11v. Vapaa 25m Venla 
Leino 22.6. Pojat 11v. Vapaa 

25m Niila Isojärvi 37.2. Tytöt 
11v. Selkä 25m Venla Leino 
27.6. Pojat 11v. Selkä 25m 
Niila Isojärvi 38.6. Pojat 12v. 
Vapaa 50m 1. Joonas Muranen 
46.5, 2. Ville Holappa 52.4. Po-
jat 12v. Selkä 50m 1. Joonas 
Muranen 56.5, 2. Ville Holappa 
59.6. Pojat 12v. Rinta 50m 1. 
Joonas Muranen 1.11.0, 2. Ville 
Holappa 1.14.1. Tytöt 13v. Va-
paa 100m 1. Anna-Kaisa Käs-

mä 1.51.8, 2. Sofia Harju 1.04.5. 
Tytöt 13v. Selkä 50m 1. Anni 
Runni 50.5, 2. Sofia Harju 1.04.5 
Tytöt 13v. Rinta 50m 1. Anni 
Runni 59.4, 2. Sofia Harju 1.20.3.
Tytöt 14v. Vapaa 100m Ja-
nette Takarautio 1.33.1. Tytöt 
14v. Selkä 50m Janette Taka-
rautio 46.3. Vuoden kehitty-
nein uimari: Anni Runni. Vuo-
den ahkerin harjoittelija: 
Venla Leino. 

Pudasjärven Urheilijoilla 
vilkas toimintavuosi
Pudasjärven Urheilijoi-
den kevätkokous oli tiistai-
na 23.4. Puikkarin tiloissa. 
Seuran puheenjohtaja Paa-
vo Ervastin mukaan ku-
lunut toimintavuosi oli 
tavanomaisen vilkas ja työn-
täyteinen. Pilkkiviikko jär-
jestettiin nyt jo kolmannen-
toista kerran, joka onnistui 
hyvin. Niin ikään Umpihan-
gen MM-kisat hoituivat mal-
likkaasti nyt jo 19. kerran. 
Myös Syötehiihdon ja Joulu-
myyjäisten järjestelyt saivat 
osallistujilta kiitokset.

Jaostot ovat järjestäneet 
omissa lajeissaan runsaasti 
toimintaa ja kisoja. Menes-
tystäkin on tullut eri lajeissa.

Jyrkkäkoskea on kehitet-
ty edelleen ja siistitty ym-
päristöä. Kesäkuussa pidet-
ty YSÄRI- tapahtuma yllätti 
suosiollaan. LC Pudasjärven 
kanssa yhteistyössä järjeste-
tyn venetsialaistapahtuman 
osallistujamäärää verot-
ti tällä kertaa huonot sää-
olosuhteet. Muut kesän hu-
vitapahtumat muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamat-
ta sujuivat yleisömääriltään 
odotetusti.

Järjestysryhmiin saatiin 
ihan mukavasti väkeä. Seu-
ran omistamalla Tuuritu-
valla on väkeä käynyt ihan 
mukavasti. Tuurituvan huo-
neiston hankintaan aikanaan 
otettu laina saatiin makset-
tua pois. Seuran voidaan sa-
noa nyt olevan velaton.

Ervasti kiitti johtokun-
taa, työryhmiä, jaostoja, eri 
tapahtumien talkoolaisia, 

urheilijoita, valmentajia ja 
ohjaajia, huoltajia ja muita 
tukihenkilöitä henkilökun-
taa vuoden mittaan tehdystä 
arvokkaasta työstä. Ervasti 
kiitti myös seuran toimintaa 
tukeneita yrityksiä, virka-
valtaa, kaupunkia ja sen eri 
osastoja ja muita yhteistyö-
kumppaneitamme hyvästä 
yhteistyöstä.

Ervasti lausui erityiskii-
tokset puheenjohtajuudesta 
vuoden lopussa luopuneelle 
Seppo Sammelvuolle.

Sääntömuutosasiana pää-
tettiin muuttaa puheenjohta-
jan toimikausi kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan, kuitenkin 

niin, että hän voi olla vain 
kolme peräkkäistä kautta 
toimessa. Toisena muutos-
asiana päätettiin ottaa käyt-
töön johtokunta nimityksen 
tilalle nykyistä yhdistyslakia 
vastaava hallitus- nimitys.

Kokouksen alussa huomi-
oitiin kukkakimpulla Keijo 
Kettunen, joka saavutti maa-
liskuussa Siilinjärvellä pie-
nen mäen Veteraanien mäki-
hypyn SM-kisoissa hopeaa. 
Niiden kunniaksi kokousvä-
ki nautti Kettusen johdolla 
myös täytekakkukahvit. 

Kettunen kertoi innostu-
neensa mäkihypystä uudel-
leen kymmenien vuosien 

tauon jälkeen. Nuorena hän 
kertoi hypänneensä, mutta 
harrastus oli jätettävä vuon-
na -85 polvivamman vuok-
si. Siinä vaiheessa hän myös 
muutti Taivalkoskelta Pu-
dasjärvelle. Nyt on löytynyt 
sopiva porukka Taivalkos-
kella, jossa hän on käynyt 
harjoittelemassa ja osallistu-
nut Tapsa Cup -mäkikisoi-
hin. Myös Pudasjärven pie-
ni mäki on ollut käytössä ja 
suuri mäkikin on tarkoitus 
Mäkijaoston toimesta saada 
hyppykuntoon ensi talveksi, 
kertoi Kettunen. HT

Pudasjärven Urheilijoiden varapuheenjohtaja Kirsi Kipinä ja puheenjohtaja Paavo Ervas-
ti muistivat kukkasin Keijo Kettusta kuluneen talven mäkihypyn SM-hopeamitalin saavu-
tuksesta. 
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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!

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

MUISTA ÄITIÄ 14.5.

YLLÄTÄ 
ÄITI 

LAHJA-
KORTILLA

NAISTEN 
KÄVELYKENKÄ

NAISTEN 
JOUSTAVA HOUSU 

31,90
– kuminauha-
   vyötärö 
– musta 
– koot:36-48

NAISTEN 
TRIKOOHOUSU

34,50– kuviollinen/
   musta/valk 
– koot s-xxl

NAISTEN
KIRISTÄMÄTÖN 
SUKKA 7,90

NAISTEN 
DIABETESSUKKA, 
KIRISTÄMÄTÖN 12,90

NAISTEN 
TUNIKA 

69,90
NAISTEN 
PUSERO 

28,50
NAISTEN PESTÄVÄT 
AAMUTOSSUT

49,80– tarrakiinnitys 
– konepestävä

NAISTEN 
NEULETAKKI

44,50
– koot S-XXL

115,50– irtopohjallinen 
– leveä lesti

NAISTEN 
TENNARI

39,90
– koot 36-41

Ylioppilaat ja Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme teille!

Pertti: 040 195 1732, Heimo: 0400 385 281
Soita ja varaa ilmoitustilasi! 

Tervetuloa

Maija Meikäläinen

ja tähän oma 
valintainen teksti Kiitos

ja tähän oma 
valintainen teksti

Maija Meikäläinen

Yksittäinen kutsu 
tai kiitos (1x40)

20€ (sis. alv.)

Kutsu ja kiitos
yhteishintaan (1x40)
(2 erillistä ilmoitusta)

30€ (sis. alv.)

Ilmoita
Pudasjärvi-lehdessä


