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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven kirjakauppa 
avaa ovensa

uuden yrittäjän 
toimesta s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 4.5.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

ROMUT 
RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

Yllätyslahja kaupan päälle!

Muista 
äitiä!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tarjous on voimassa äitienpäiväviikolla 4.5.-12.5.2018

Äitienpäivän kunniaksi 
kaikki kosmetiikkahyllyn 

tuotteet -10%

Rentouttava kasvohoito 49 €

Jalkahoito 54 € 
- geelilakkauksella 79 €

Erikoiskasvohoito  
+ ripset ja kulmat 89 €

Ripsien kestotaivutus  
+ värjäys 59 €

Lahjakortit 
äidille ja isoäidille!

KAUNISTAMO
040 726 6266

Kauppatie 1 (PK Saletti)
Tervetuloa!      

 Kauppatie 4, p. (08) 821 595

 HEMMOTTELUA 
ÄIDILLE!

Hemmotteleva 
KASVO-

HOITO 70 €  
(norm. 80 €)

100 € 
LAHJAKORTTI 

nyt 90 €

Magic Silver 
HOPEA-
KORUT

alk. 7,90 €

50 € 
LAHJAKORTTI 

nyt 45 €

RIPSIEN JA 
KULMIEN 
VÄRJÄYS 

sekä 
KULMIEN           

MUOTOILU 
vuodeksi  (7 kpl)  

170 €  
(norm. 203 €)

PUUTARHA AVATTU!

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

AVOINNA:
MA-PE 9-16

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

KUKKIVAA ORVOKKIA
myös kulhoissa ja amppeleissa.

MULLAT, LANNOITTEET, SIEMENET,
SIEMENSIPULIT JA -PERUNAT.

Tervetuloa 
puutarhan kesään!

Saumaton 
Kylpyhuoneremontti

Huoleton
Ikkunaremontti

Nopea
Keittiöremontti

Helpompi
Putkiremontti

Parhaat
asennusajat

myydään nyt!

Tule tutustumaan ja pyydä tarjous!
-Remontoijan kissanpäivät!

Kysy tarjous
myös muista
remonteista.

Kylpyhuone-, 
keittiö- ja 

putkiremontit 
edullisesti ja 

varmasti 
laadukkaasti!

VARMAKOTI
Remontoimme laadukkaasti

Ikkunaesittely
Ma 7.5. klo 10-18, 
K-Supermarket 
Pudasjärvi

( 040 1244 000

Makkaratarjoilu!

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).

SAIRAANHOITAJA 
Vesa-Matti Ritola

LÄÄKÄRI 
Ilona Ritola

UUSI LÄÄKÄRIASEMA 

MEDIPUDAS 
PALVELUT
Lääkärin vastaanotto, 
työterveys, laboratorio, 
rokotukset, 
terveystarkastukset.

AJANVARAUS
Puhelimella tai netissä. 
Joustavasti asiakkaidemme 
tarpeiden mukaisesti
p.044 978 6084

Puh. 044 978 6084.
www.medipudas.fi

info@medipudas.fi

AUKIOLOAJAT: 
ma-pe 

9-16.30  

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

Pyydä tarjous!
Tarvittaessa asennuksiin liittyvät  
kirvesmiestyöt ja lisäeristystyöt.

Uudella peltien taittokoneella piipunpellit sekä  
muitakin pellityksiä tilauksesta. 

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
matti@pohjois-suomenkattoasennus.com

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

MAALIRUISKU 
WAGNER W 95

SIVELLINSARJA FXA 
35/50/100 mm 

ULKOKÄYTTÖÖN
Nikkaroijan ja 
remontoijan 
kompaktin 
kokoinen 
maaliruisku. 
Soveltuu esim. 
pohjusteille, 
lakoille, puun-
suoja-aineille, 
torjunta-
aineille, kiil-
lotusaineille, 
öljyille.

Ulkomaaleille, 
setti sisältää 
35, 50 ja 
100 mm 
leveät 
siveltimet.

5954995

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 12-21

Äitienpäivälounas 
su 13.5. klo 11-16

Y Vihersalaatti
Y Rapuremouladesalaatti
Y Juustosalaatti 
Y Nizzan salaatti
Y Kananpojan rintafileetä,  
 punaviinikastike

Noutopöydästä 14,00 €, lapset alle 8v. 7,00 €. 

Y Lohiterriini,  
 sitruskastike
Y Vihannesriisiä
Y Kermaperunoita
Y Kotijuomat ja leivät
Y Täytekakkua

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia ja gluteenittomia

Ruokalistalta myös pizzat ja kebabit!
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Hyvinvointivaliokunta piti 
kokouksen torstaina 26.4. 
Kiinteistöpäällikkö Kari Ris-
sanen selvitti Hyvän Olon 
keskuksen tämän vaiheen 
suunnitelmien sisältävän kir-
jasto- ja kulttuuritilat, näyt-
telytilat, nuorisotilan, etsi-
vän nuorisotyön, keittiön/
ruokasalin, ensiapu-, rönt-
gen- ja laboratoritilat, audi-
torion, kokoustilat, vastaan-
ottohuoneita, keilahallin sekä 
liiketiloja. Toisessa kerrok-
sessa sijaitsevat kuntoutus- 
ja hoito-osasto, sosiaalitoimi 
ja perhekeskus, mielenterve-
ystyö, suun terveydenhuol-
to, kuntoutus ja fysiotera-
pia, henkilöstön kahvi- ja 
taukotilat, välinehuolto, ar-
kisto sekä monitilatoimisto. 
Kaksikerroksista rakennusta 
suunnitellaan rakennettavan 
Kurenalan koulun tontille. 
Kurenalan koulu purettaneen 
tämän kesän aikana ja me-
neillään on tarveselvitys, jos-
sa on haastateltu käyttäjiä. 
Alustavan suunnitelman mu-
kaan jäähallin paikka on Hy-
vän Olon keskuksen lähei-
syydessä erillisellä tontilla.

Koulukiusaamiseen 
puututaan
Opettajat Jukka Lehto, 
Hely Forsberg-Moilanen, 
Liisa Kytölä, Rauni Kää-

riä ja Sanna Kälkäjä kertoi-
vat koulujen toimenpiteistä 
koulukiusaamisen vastai-
sessa toiminnassa. Koulu-
kiusaamisen selvittelyissä 
noudatetaan KiVa-koulun 
periaatteita, joiden mukai-
sesti kiusaamista selvitetään 
mahdollisimman nopeasti. 
Kiusaamistapausta sovitel-
laan ja laaditaan seuranta-ai-
kataulu. 

Kiusamiseen puuttumi-
sen haasteina opettajat pitä-
vät seuraavia asioita: oppi-
las ei kerro kiusaamisesta, 
oppilas kertoo eri tarinan 
kotona, kuin mitä koulus-
sa on selvitetty, huoltajat ei-
vät välttämättä usko asioita, 
joita koulussa on selvitet-
ty yhteistyössä oppilaiden 
kanssa, vaan uskovat oman 
lapsen erilaisen tarinan. Ra-
jan veto kouluajan ja va-
paa-ajan välille sekä kotien 
vastuu vapaa-ajalla tapahtu-
vissa kiusaamistapauksissa 
aiheuttavat pohdintaa.

Hyvinvointivaliokunta 
yhtyi opettajien ehdotuksiin 
kiusaamisen poistamisek-
si: Pudasjärvestä KiVa-kau-
punki. Tavoitteena on saada 
asenteet kiusaamisen vas-
taiseksi koko kaupungissa 
myös työpaikoilla. Aikuis-
ten tulisi toimia esimerkki-
nä, sillä lapset oppivat ai-
kuisten kielenkäytöstä ja 

toimintamalleista. Tarvitaan 
myös riittävästi koulutus-
ta henkilökunnalle ja huol-
tajille. Koulukiusaamisen 
ennaltaehkäisy on jatkuva 
prosessi, jolle tulee nimetä 
vastuuhenkilöt. Opettajille 
tulee varata myös riittäväs-
ti KiVa-tunteja sekä panos-
taa ennaltaehkäisevään per-
heiden tukeen tarjoamalla 
perheille esimerkiksi väli-
aikaista kotiapua vaikeissa 
elämäntilanteissa. Valiokun-
nan jäsenet ovat kartoitta-
neet omista verkostoistaan 
kokemuksia koulukiusaa-
misesta, ideoita kiusaami-
seen puuttumiseen ja kiu-
saamisen ehkäisemiseen. 
Muun muassa Raimo Tervo-
nen kertoi omia kartoitusten 
tuloksiaan, jotka olivat yh-
teneväisiä opettajien koke-
musten kanssa.

Alakoulujen  
oppilasmäärässä 
lisäystä
Käsiteltiin Oulunkaaren 
kuntayhtymältä saatua sel-
vitystä Pudasjärven kotihoi-
topalvelun toteuttamisesta ja 
erityisesti autojen käytön pe-
riaatteista. 

Toisen asteen opiskelijoi-
den tukemiseksi ja tuen ke-
hittämiseksi tehdyn kyselyn 
tulokset ja kehittämistoi-

menpiteet käsitellään valio-
kunnan elokuun kokoukses-
sa.

Hyvinvointivaliokuntaan 
tuotua nuorimpien lasten 
koulukuljetuksiin liittyvää 
asiaa selvitetään tarkemmin 
syksyn aikana. OSAOn Pu-
dasjärven yksikköön oli ensi-
sijaisia hakijoita tänä vuonna 
vain seitsemän nuorta. Asi-
an tarkempaa selvitystä tu-
lee ohjeistaa. 

Opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Holappa kertoi, että ala-
koulujen oppilasmäärä tulee 
lisääntymään seuraavana lu-
kuvuonna noin 40 oppilaal-
la verrattuna kuluvaan lu-
kuvuoteen. Aikaisemmin 
oppilasmäärä on vähentynyt 
noin 35 oppilaan vuosivauh-
tia kymmenien vuosien ajan. 

Hyvinvointivaliokunta 
suhtautui myönteisesti mah-
dollisuuteen jalkautua ja 
kuulla kuntalaisia Pudasjär-
vi markkinoilla 6.-7.7. 

Karhupajan ja nuorisoval-
tuuston nuorten eduskunta-
vierailun yhtenä tuloksena 
on tavoite perustaa oppi-
laiden parlamenttikerhoja 
kouluille nuorten vaikutta-
mismahdollisuuksien edistä-
miseksi. 

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 6.5. kello 10, Timo Liika-
nen, Keijo Piirainen. Messu on katsottavissa suorana vi-
deolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.

Kaiken kansan torimessu Pudasjärven torilla hela-
torstaina 10.5. kello 10 Timo Liikanen, Valtteri Laitila, 
Keijo Piirainen, Vox Margarita, Sarakylän kappelikuoro. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja makkaratarjoilu.  (Sääva-
raus, tilaisuus järjestetään sateella seurakuntakodissa).

Kuorot: kirkkokuoro to 3.5. kello 18, Vox Margarita ke 
9.5. kello 18, Sarakylän kappelikuoro pe 4.5. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. 

Nuttupiiri Kanttorilassa to 3.5. kello 17

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 8.5. kello 18

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 7.5. kello 11

Perhekerho Liepeen väentuvassa keskiviikkoisin kello 
10-13 ja iltaperhekerho Liepeen väentuvassa maanan-
taisin kello 17-19. Perhekerhot koko kevään Liepeessä.

Lapsiparkki seurakuntakodissa  maanantaisin kello 
13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00, ilmoittautumiset 
lastenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 
(Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli).

Kirkkoherranvirasto ja toimistot suljettuna pe 4.5. 

Haudattu: Aura Annikki Järvenpää 93 v, Kaisa Amalia 
Piri 91 v, Ensio Rytinki 89 v, Jorma Perttu 85 v, Anna Lii-
sa Ollila 75 v.

Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat Jongulla Kaisu ja 
Pekka Liikasella ke 9.5. kello 19 (Simo Kinnunen). Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 6.5. kello 16 (Raimo Ollila, Kul-
lervo Riekki). Kevätmyyjäiset Sarakylän koululla pe 4.5. 
kello 19 ja lauluseurat Arto Nurmelalla su 6.5. kello 19. 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 69,00 € 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
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Inkeri
PUOLAKANAHO
o.s. Kuukasjärvi 
s. 2.5.1937 Pudasjärvi
k. 28.3.2018 Pudasjärvi

Kaivaten
Puoliso
lapset ja lastenlapset perheineen
sukulaiset ja runsas ystävien joukko

Yö kun aamuksi vaihtui, 
tuli tyyntä ja hiljaista niin. 
Yksi portti vain hiljaa aukes, 
joka iäksi suljettiin.

Siunaus toimitettu 21.4.2018 läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta. Olen muistanut sinua

Ensi sunnuntaina kirkkovuoden aiheena on 
rukoussunnuntai. Rukous on kristityn tapa 
puhua niin kiitoksen kuin murheen asioita 
Jumalalle. Katekismus opettaa, että rukous 
on sydämen puhetta Jumalan kanssa. 

Onko sinulle luontevaa lukea iltaruko-
us ennen nukkumaan menoa? Saattaa olla, 
että mieleen nousee lapsena opitun ruko-
uksen sanat: levolle lasken Luojani. Rukoilla 
ei tarvitse niinkään Jumalan vuoksi, vaan it-
sesi vuoksi. Jumala kyllä tulee varmaan toi-
meen ilman meidän rukouksia. Mutta, me 
itse emme pärjää ilman yhteyttä Jumalaan.

Toisinaan saattaa tuntuu siltäkin, et-
tei Hän kuule minun rukousta, kun ei vas-
taa pyytämäni ohjeen mukaan. Kaikkivaltias 
tietää kyllä, mikä on meille hyväksi.  

Elämä ei mene aina varsinkaan kuvitel-
lun käsikirjoituksen mukaan. Mieleeni pa-
lautuu tapahtumat kymmenisen vuoden 
takaa. Olin elämässäni eräänlaisessa ris-
teyksessä, mietin miten toimia silloisessa 
elämäntilanteessa. Pyysin Jumalan antavan 
jonkin merkin, jotta osaan tehdä oikean 
ratkaisun. Merkki annettiin. Mutta en olisi 

sellaista merkkiä halunnut! Omat suunni-
telmat menivät aivan uusiksi. Koettelemus-
ten keskellä läheiset ja ystävät tukivat mi-
nua. He kuuntelivat, sain olla kannettu.

Muistoissa palaan samana kesänä kave-
reiden kanssa tekemäämme vaellukseen 
Lapissa ja Norjassa: ”Katselen, kuinka vuo-
ripuro pulppuaa, niin puhdasta vettä. Vael-
taja saa janon sammumaan. Sade ja tuuli tu-
levat silloin kuin niiden aika on, eikä se kysy 
vaeltajalta lupaa. Ja sopulit, nekin hakevat 
oman ruokansa, vaeltajan eväistä osuu-
tensa. Ja metsä loistaa kukinnollaan. Koko 
luonto ylistää Luojaansa. Ja vaeltaja huo-
maa olevan silti niin lähellä Jumalaa. Hänes-
täkin pidetään hyvä huoli.”

Jumalan sanassa luvataan: ”Vanhurskaan 
rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan”. 
Näin oli myös minun kohdallani. Elämän 
vastoinkäymisissä rukouselämäni vilkastui, 
ja Jumalasuhde tuli läheisemmäksi. 

Olen muistanut sinua, sanon elämän 
taakkoja kantavalle. Ja tahdon muistaa 
edelleen, vaikka vähän aikaa olen poissa 
diakoniatyön kentältä Pudasjärven seu-

rakunnassa. Tiedän, miten tärkeää on olla 
kannettu. Muistetaan rukouksin.

Rukoilemme kirkkokäsikirjan 
rukouksen: 
”Rakas Isä. Sinä tiedät, mitä me tarvitsemme, 
ennen kuin itse sen ymmärrämme.

Sinä luet ajatuksemme, ennen kuin sydämem-
me on alkanut rukoilla.

Kuitenkin sinä, taivaallinen Isä, haluat, että rai-
vaamme tilan, missä saamme kaikessa rau-
hassa kohdata sinut.

Siellä voimme aidosti ja teeskentelemättä pu-
hua kanssasi omasta elämästämme ja niiden 
elämästä, jotka olet laskenut sydämellemme.

Herra, opeta meitä rukoilemaan hengessä ja 
totuudessa.

Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen”

Eeva Leinonen 
Diakonissa 

Rakkaamme

Ensio
RYTINKI
s. 4.6.1928 Pudasjärvi
k. 2.4.2018 Pudasjärvi

Syvästi kaivaten
Lapset
Lastenlapset
Lastenlasten lapset
Siskot perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Kotipiha hiljainen odottaa
nyt turhaan tuttua kulkijaa.
Ovat ahkerat kädet rauenneet
ja päättyneet arkiset askareet.
Me katsomme jälkiä kättesi töiden
muistaen, kiittäen, ikävöiden.

Enkeli papan ohi kulki,
hiljaa papan silmät sulki.

Siunaus toimitettu Sarakylän kappelissa 28.4.2018
läheisten läsnäollessa.

Lämmin kiitos osanotosta!

Hyvän Olon keskuksen suunnitelmia ja 
opettajien asiaa kiusaamisesta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

KANNON-
JYRSINTÄÄ

soitot klo 16 jälkeen
050 493 8375

A. Isomursu

Rauhanyhdistyksellä 
ke 9.5. klo 18

- Tortillaillallinen
- Arvontaa, pääpalkintona puutarhakalusto
- Runsaasti leivonnaisia
- Simaa ja munkkeja
- Lapsille omaa ohjelmaa
- Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 

korillinen ”tulvan tuomaa tavaraa”

TERVETULOA!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Juhontie 6

TULVA-
MYYJÄISET

Syötteen kyläyhdistys järjestää 
kaikille myyjille avoimen

PERÄKÄRRYKIRPPIKSEN
to 10.5.2018 klo 11–14 
Syötteen kylätalolla 

(Särkisuontie 12 )

Paikalla myös kyläyhdistyksen kahvio, 
josta lättykahvit sopivaan hintaan.

Tervetuloa tekemään löytöjä ja myymään!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Rimminkankaan koulu, Pudasjärvi
TYÖTURVAKORTTI* MA 21.5. klo 8.00
TULITYÖ TI 22.5. klo 8.00
TIETURVA 1* KE 23.5. KLO 8.00

*) direktiivipäivä

Tied. OV-LAATU OY, 045 677 5875

p. 0400 867 674 

Kampaamo 
Ojala

Nortamontie 7
Pudasjärvi

Liike suljettu
1.5.-30.6.2018
sairausloman vuoksi

Pudasjärven kaupunginta-
lon valtuustosaliin saapui 
sunnuntaina 29.4. harvinai-
sia vieraita, kansanedustajat 
Juha Rehula, Katri Kulmu-
ni ja Ulla Parviainen tulivat 
juttelemaan ajankohtaisista 
asioista ja vastaamaan kun-
talaisia mietityttäviin valta-
kunnallisiin asioihin. Hyviä 
ja mukaansatempaavia pu-
heita saatiinkin kuunnella. 
Tunnelma oli rento ja vapau-
tunut, keskustelun lomassa 
kahviteltiin suolaisen kahvi-
leivän kera. Tilaisuuteen oli 
saapunut noin kolmekym-
mentä osallistujaa. Kunta-
laisia oli osallistujamäärään 
suhteutettuna kiitettäväs-
ti paikalla, luottamushenki-
löitä olisi toivonut paikalle 
enemmänkin. 

Keskustan varapuheen-
johtajana toimiva Kulmuni 
otti esille muutamia samoja 
tärkeitä aiheita, kuin päämi-
nisteri Juha Sipilä lauantai-
na 28.4. Raahessa pidetyssä 
Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin vuosikokouk-
sessa. Ennen eduskuntavaa-
leja vuonna 2015 Keskustan 
eduskuntavaaliohjelma ka-
sattiin kansan keskuudesta 
nousseiden huolien pohjalta 
ja keskeiset vaalilupaukset 
annettiin sen mukaan: työl-
lisyysasteen nosto 72 pro-
senttiin, talouskasvun nosto 
kaksi prosenttia sekä velak-
si elämisen lopettaminen. 
Monet asetetut tavoitteet on 
saavutettu jo ja osa tultaneen 
saavuttamaan hyvissä ajoin 
ennen vaalikauden loppua. 

Kulmuni totesi, että vaik-
ka nämä ovat hienoja saa-
vutuksia, ei seuraavia vaa-
leja voiteta jo rakennetuilla 
silloilla, vaan niillä rakenta-
mattomilla. Seuraavan vaa-
likauden haasteisiin Kul-
muni listasi SOTE –asiat, 
eritoten sosiaaliturvaan liit-
tyvät uudistukset, kestävän 
puurakentamisen edistämi-

Keskustalla arvovaltaisia 
vappuvieraita ja monipuolisia puheita

sen sekä sivistys- ja koulu-
tusasiat.

Maailman onnellisin 
kansa
-Meidän on hyvä muistaa, 
että me olemme maailman 
onnellisin kansa. Ja ihan tut-
kitusti. Toisinaan tämä tun-
tuu unohtuvan. Meillä täällä 
Suomessa on paljon sellaisia 
asioita, joita me pidämme it-
sestään selvinä, mutta jotka 
ovat suuri ihmetyksen aihe 
muualla; esimerkiksi hiljai-
suus, taivas ilman saaste-
pilviverhoa ja puhdas vesi, 
muistutteli puolestaan Juha 
Rehula. 

Rehulan mukaan luon-
nollinen ihmisten liike ei 
tänä päivänä enää suuntau-
du kaupunkeihin, vaan ni-
menomaan maaseudulle 
työn perässä. 

-Kukapa olisi uskonut, jos 
vuonna 2015 oltaisiin väitet-
ty, että vuonna 2018 yhdeksi 
suurimmista pullonkaulois-
ta nimetään osaavan työvoi-
man puute? Jonkinlaiseen 
hoitoon olisi varmasti ohjat-
tu. 

Turvallisuudesta puhu-
essaan Rehula vakavoitui 
ja korosti, että turvallisuus-

uhat eivät ole ulkoisia teki-
jöitä, vaan nimenomaan si-
säisiä. Suurin uhka ovat 
nuoret pojat, jotka ovat toi-
sessa tai kolmannessa pol-
vessa työttömästä perheestä. 
Nämä pojat eivät ole sidok-
sissa millään tavalla yhteis-
kuntaan tai sen normeihin 
ja siitä syystä ovat todelli-
sessa syrjäytymiskierteessä. 
Rehula lisäsi, että juuri tämä 
kasvava joukko nuoria ovat 
niitä, jotka työllistyvät hei-
koimmin ja jotka täyttävät 
arkensa sitten muulla. Heille 
radikalisoituminen on help-
po tapa purkaa turhautu-
mista yhteiskuntaa kohtaan.

Jatkuvaa oppimista
Ulla Parviainen nosti pu-
heessaan esille biotalouden, 
puun jalostuksen monet 
mahdollisuudet, koulutuk-
seen ja työntekoon liittyvät 
haasteet. Työ on meillä kaik-
kinensa murroksessa, työn 
sisällöt muuttuvat hurjaa 
vauhtia ja koulutuksen si-
sältöjä täytyy muuttaa. Pe-
rinteisestä kouluttautumisen 
ajatusmallista meidän tulee 
omaksua jatkuvan oppimi-
sen malli, eli omia tietotaito-
ja päivitetään säännöllisesti. 

-Sanoilla on merkitystä, 
pyrimme pois perinteisestä 
oppivelvollisuusajattelusta 
ja pyrimme korvaamaan sen 
oppioikeudella. Näinhän 
se asia oikeasti on, Parviai-
nen esitteli lyhyesti ajatusta 
pienten lasten koulusta, jos-
sa ajatuksena on 0-2 luok-
kien opettaminen niin, että 
tietyt tiedot ja taidot saavu-
tettuaan lapsi siirtyisi kol-
mannelle luokalle.

-Kymppiluokan sijaan 
meidän pitää kohdistaa kat-
se pienten lasten kouluun. 
Kolme ensimmäistä luokkaa 
pitää joustaa ajallisesti ny-
kyistä enemmän. Osaamisen 
tavoitteiden saavuttamiseen 
on tarvittaessa voitava käyt-
tää aikaa aiemman kolmen 
vuoden sijaan neljä vuotta 
tai jopa pidempään.

Valitaan lähiruokaa
Yleistä keskustelua käytiin 
lisäksi paikallisesta ruoasta. 
Ei vain Pudasjärvellä, vaan 
koko Suomen alueella tu-
lee mahdollistaa lähialueen 
tuottajien tuotteiden käyt-
tö niin ruokahuollossa kuin 
saatavuus paikallisten elin-
tarvikeyrittäjien valikoimis-
ta. Paljon on kirjoitettu ja 
puheita pidetty ruoka-asia-
miehen nimittämisestä Suo-
meen, tästä huolimatta suu-
rin vaikuttaja ja muutoksen 
tekijä on kuluttaja itse vali-
tessaan tuotteita kaupan hyl-
lystä.

Keskusta Pudasjärven 
kunnallisjärjestö tiedotus,
kuvat Sisko Ojajärvi

Kansanedustaja Ulla Parvi-
ainen.

Kansanedustaja Juha Re-
hula.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kul-
muni.

Yleisöä tilaisuudessa oli noin 30 henkeä.

Koillis
AVAIN

•LUKKO•SUUTARI

Avaimet kotiin ja 
autoon ym., 

myös ajonestoavaimet!

Kauppatie 3. P. 0400 682 126. 

KIRPPIS
Pe-la 11.-12.5. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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Antti Tihinen piti 
Pudasjärven kunnallis-
poliittisen katsauksen.

Vasemmistopuolueiden sekä 
SAK:n Pudasjärven paikal-
lisjärjestön yhteisesti järjes-
tämää Vappujuhlaa vietet-
tiin torilla vappuna 1.5. Ilma 
oli hieman viilentynyt lämpi-
män jakson jälkeen ja torilla 
puhalteli ajoittain voimakas-
kin tuuli. 

Puhujina olivat Oulun 
SDP:n valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Pirjo Sirviö ja 
teollisuusliiton Lapin alue-
toimiston vastaava aluetoi-
mitsija Martti Rauhala. Pu-
dasjärven kuntapoliittisen 
katsauksen esitti Pudasjär-
ven Vasemmistoliiton pu-
heenjohtaja, kaupungin-
valtuutettu Antti Tihinen. 
Musiikkia esitti lauluryhmä 
Kalevi Vattulan hanurisäes-
tyksellä sekä Markku Kemp-
painen ja Eero Räisänen. 
Kemppaisella oli myös yk-
sinlauluesityksiä kitaransa 
säestyksellä. Rakennusliitol-
la oli torialueen laidalla oma 
esittelyteltta, jossa jaettiin 
esittelymateriaalia ja tarjot-
tiin liiton jäsenyyttä. Juhlan 
juonsi kaupunginvaltuutettu 
Tuula Kuukasjärvi. Lopuksi 
oli perinteiseen tapaan kai-
kille vapaa hernekeittotar-
joilu, jota nautti reilut 200 
vappujuhlaan osallistunut-
ta väkeä. 

-Edustuksellisen demo-
kratian kriisistä on puhuttu 
jo pitkään Euroopassa. Por-
varilliset puolueet ovat pyr-
kineet muuttamaan radi-
kaalisti hyvinvointivaltion 
rakenteita, kun taas vasem-
mistopuolueet ovat pyrki-
neet säilyttämään yhteiskun-
nan sellaisena, jossa kaikki 
otetaan mukaan ja jossa kaik-
ki huomioidaan, kun yhteis-
kunnan murroksiin pyritään 
vastaamaan, totesi Sirviö. 

-SDP haluaa, että jokainen 
nuori pääsee opiskelemaan 
peruskoulun jälkeen. Koulu-
tuksen rinnalla toinen avain 
on nuorille mahdollisten työ-
paikkojen lisääminen. Tätä 
varten SDP peräänkuulut-
taa laajaa yhteistyötä, jonka 
kautta työmarkkinajärjestöt 
pääsisivät sopimukseen niis-
tä pelisäännöistä, joilla nuo-
ria työllistetään tulevaisuu-

Pudasjärven Vappujuhla 
Julkiset palvelut pitävät yhteiskunnan eheänä sekä 

tukevat elinkeinoelämää ja työllisyyttä
dessa. Se ei tarkoita nuorten 
kyykyttämistä, vaan aitoa 
neuvotteluyhteyttä eri toimi-
joiden kanssa. 

-Me sosialidemokraatit 
olemme perinteisesti puo-
lustaneet julkista palvelu-
tuotantoa. Niin teemme nyt-
kin. Julkiset palvelut pitävät 
yhteiskunnan eheänä, tuke-
vat elinkeinoelämää ja työl-
lisyyttä, estävät syrjäytymis-
tä sekä tuovat turvallisuutta. 
Pääosa palveluista tuotetaan 
tätä nykyä kuntien toimes-
ta. Näin pitäisi olla myös jat-
kossa. Näin ei ajaudu täysin 
markkinoiden armoille, pal-
veluyksiköt voivat kehittää 
osaamistaan ja veronmaksa-
jista ei tehdä pääoman tulo-
automaattia. Yksityistä sek-
toria tarvitaan jatkossakin, 
mutta isäntä pitää talossa 
olla. Nyt sote irrotetaan ta-
vallisen ihmisen arjen koko-
naisuudesta ja viedään eril-
lisenä pois arjesta. Talouden 
pitäisi olla ihmistä varten 
eikä ihmisen taloutta varten, 
totesi vappupuheessaan Pir-
jo Sirviö.

Martti Rauhala koskette-
li puheessaan jo ensi vuoden 
eduskuntavaaleja, jossa hä-
nen mukaansa ovat vastak-
kain nykyinen tavallisille ih-
misille kova yhteiskunta- ja 
talouspoliittinen linja tai sit-
ten vaalitulos, joka mahdol-
listaa muutoksen. 

-SDP ja Vasemmistoliit-
to ovat ilmoittaneet muut-
tavansa yhteiskunta- ja ta-
louspolitiikan suunnan ja 
peruvansa kaikki heikennyk-

set, joita nykyinen hallitus 
on tehnyt sosiaali- ja työttö-
myysturvaan. Samassa yhte-
ydessä tarkasteluun tulevat 
myös eläke- sairaus- ja työt-
tömyysvakuutusmaksujen 
kokonaisuus ja työnantajien 
maksuosuuksien oikeuden-
mukaisuus. 

Samoin työelämän hei-
kennykset perutaan, palaute-
taan kunniaan kolmikantai-
nen työmarkkinajärjestöjen 

ja hallituksen neuvottelu- 
ja sopimisjärjestelmä. Jos ja 
toivottavasti kun hallitus-
pohja vaihtuu, ay-liikkees-
sä lähdetään siitä, että pu-
heet muuttuvat teoiksi. Vain 
näin voidaan palauttaa va-
semmistopuolueiden uskot-
tavuus ja lisätä kannatusta 
merkittävästi, arvioi Rauha-
la.

Heimo Turunen

Näin työväen ja opiskelijoiden päivänä voin todeta, että Pudasjärven 
elinvoima on hyvin voimakkaasti kytköksissä työpaikkojen sekä opis-
kelumahdollisuuksien määrään ja laatuun. Ilman työtä ja laadukasta 
koulutusta on vaikea nähdä valoisampaa tulevaisuutta.

Edellisen valtuuston toimesta Pudasjärvelle on luotu uusi kun-
tastrategia. Siihen on kirjattu suuria tavoitteita, joiden toteutumisen 
eteen meillä riittää tekemistä.

Kuntastrategian isossa keskiössä on usko itseemme; Pudasjärvi ei 
suostu taantuvaksi kunnaksi. Eräissä puheenvuoroissa olen kuullut, 
että pudasjärveläisillä on asenne, ”Mitä se hyövää?” Näinkin varmasti 
voi olla, mutta olen myös nähnyt positiivisuutta, halua tehdä töitä pa-
remman huomisen eteen. Loppujen lopuksi asenne ratkaisee paljon. 
Tämän voisinkin kiteyttää sanontaan ”Kyllä se hyövää!”

Pudasjärven kannalta suurimpana yksittäisenä asiana näen asukas-
määrän kehittymisen. Se on vuosia ollut jo laskusuunnassa ja juuri tä-
hän haasteeseen kaupungin päättäjien ja virkamiesten on tartuttava 
tomerasti, niin kuin on jo osakseen tehtykin. Vuoteen 2027 mennessä 
tavoite on lisätä kuntalaisten lukumäärää noin kahdellatuhannella, jol-
loin pääsisimme 10 000 asukkaaseen. Historiallisesti tämäkin on vaa-
timaton luku, kun ajatellaan sitä että Pudasjärvellä on asunut vuonna 
1964 yli 16 000 asukasta.

Kaupungissamme on talouden hoidossa käytössä niin sanotusti 
elvyttävä linja. Tämä näkyy myös siinä, että huonoa rakennuskantaa 
poistetaan ja tilalle rakennetaan uutta, nojaten voimakkaasti kestäviin 
arvoihin kuten luonnonmukaisuuteen. Tälle on myös selvää tarvetta 
ja kerrannaisvaikutuksia ovat olleet työn lisääntyminen sekä yleinen 
kiinnostus Pudasjärveä kohtaan. Uuden hirsikoulun myötä Pudasjär-
ven vetovoimaisuus on lisääntynyt jo huomattavasti, niin vierailijoiden 
kuin myös mahdollisten uusien kuntalaisten suhteen. Terve koulu on 
jo toiminut vetovoimamagneettina ja muiden kuntien asukkaat ovat 
ottaneet Pudasjärveen yhteyttä ja kertoneet halusta muuttaa tänne, 
jotta lapset saavat varmasti turvallisen opinahjon. Tähän kun vielä lisä-
tään se, että päivähoidon tilat ovat myös uudistuneet, voidaan sanoa, 
että meillä on lapsilla hyvä olla julkisen toimijan hoivissa.

Vuokra-asuntoja lisää
Yhtenä suurena tulppana kunnan kehittymiselle on Kurenalustan vä-
häinen vuokra-asuntotarjonta. Kun ei ole asuntoa, on myös erittäin 
vaikeaa muuttaa paikkakunnalle. Eilen hain internetistä vuokra-ovi-
palvelusta vapaita asuntoja Pudasjärveltä ja tulos on sama kuin jo pit-
kään; meillä ei ole ilmoitettuna vapaita asuntoja. Kunnassamme asuu 
tällä hetkellä vähän yli 8000 ihmistä, puolet Kurenalla ja puolet kes-
kustan ulkopuolella. Tiedän että kaupungissamme muuttoliike on 
enemmän sivukyliltä, kohti keskustaa. Tähän kun vielä lisätään halu 
houkutella muista kunnista väkeä Pudasjärvelle, alkaa asuntotilanne 
näyttämään varsin huonolta.

Pudasjärven vasemmisto onkin ottanut tähän asiaan kantaa usei-
ta kertoja, toivoen että kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen raken-
tamista lisätään. Näen että kaupungin omistamilla organisaatiolla ei 
ole pääsääntöinen tavoite tehdä rahaa, vaan järjestää hyvät asumisen 
edellytykset ja palvelut kuntalaisille.

Kuntavaaleissa uudistusta
Kunnassamme edelliset valtuustovaalit olivat käänteen tekevät mo-
nessakin suhteessa. Valtuustoon valittiin yhteensä 27 valtuutettua, 
joista 9 henkilöä on uusia valtuutettuja. Näin kolmasosa valtuustos-
ta uudistui. Itse olen henkilökohtaisesti tyytyväinen siihen, että Pudas-
järven kärkipaikoille saatiin naisia. Näin tekeminen on saanut uutta 
näkökulmaa. Huomaan myös päivittäisessä toiminnassa, että valtuus-
toa sekä hallitusta johdetaan jämäkästi, mutta samalla myös lempeäl-
lä ja yhteistyötä kumpuavalla tavalla.

Valiokuntatyöskentely meidän hyväksi
Kaupungissamme on hallituksen ja valtuuston lisäksi valiokuntia, joi-
den tehtävänä on valmistella, ideoida ja antaa lausuntoja päätöksente-
on tueksi. Tällä hetkellä valiokuntatyöskentelyssä on ollut havaittavissa 
pienimuotoista toimimattomuutta, johon äskettäin valtuustoryhmien 
puheenjohtajien kokouksessa etsittiin ratkaisua.

Valiokunnat ovat kunnan ajatushautomoita. Kun asia nostetaan 
esille, taikka tuodaan päättäjien tietoisuuteen, aletaan sitä monesti 
käsittelemään valiokunnassa, joiden edustus koostuu eri puolueiden 
luottamushenkilöistä. Kuntalaisen ajatuksia otetaan mielellään valio-
kuntiin käsiteltäväksi ja toivonkin että valiokunnat saisivat luotua hy-
vän yhteyden kuntalaisiin ja tätä kautta alkaisi tulemaan enemmän 
muutosehdotuksia, valmisteltuja ideoita ja kaikenlaisia ajatuksia kun-
tamme parantamiseksi. Kehittymiseen liittyvissä asioissa huonoja aja-
tuksia ei ole olemassakaan!

Ja lopuksi vielä mietelause: 
”Onnistuminen on asenne. Se on 
avoimuutta uusille ideoille, ha-
lukkuutta kuunnella, innokkuutta 
oppia, halua kasvaa ja joustavuut-
ta muuttua” (BJ Gallagher). 

Antti Tihinen

Valoisa tulevaisuus työn 
tekemiseen ja koulutukseen 

panostamalla

Kaupunginvaltuutettu Antti Tihinen piti kuntapoliittisen 
katsauksen, jonka julkaisemme kokonaan.

Alpo Illikaisen keittämä hernesoppa maistui puheiden jälkeen.

Vappujuhlan puheista vastasivat Martti Rauhala, Antti Ti-
hinen ja Pirjo Sirviö. Tuula Kuukasjärvi toimi tilaisuuden 
juontajana. 

Laulun harrastajista koottu lauluryhmä lauloi Kalevi Vattulan hanurin säestyksellä.

SDP:n ja Vasemmistoliiton liput liehuivat yhteisen vappu-
juhlan merkeissä. Vappu on myös yleinen liputuspäivä. 
Suomen lipun takana hulmusi SAK:n Pudasjärven paikal-
lisjärjestön lippu. 
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Voimassa 9.5.2018 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

399
ltk

2 ltk/kuponki

Malviala
COCKTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

"

KEMIKALIO-OSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA

595

249

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 4.-5.5.

149

179

250

199
prk

399
kg

199

895
kg

149

100

199
pkt

289
pktkpl

199

1090

599

1295
kg

259
pkt

pkt

raj. erä

149
kg

pkt

pkt

895
kg

MAANANTAI-KESKIVIIKKO 7.-9.5.

169

199

795
kg

059
kg

kg

100
pss

995
kg

pkt

2 pkt/talous

pss

pss

pkt

2 pkt/talous

199
ras

795
kg

100

kg

pss

299

299

pkt

pkt

2 pkt/talous

099
pkt

499
kg

pkt

399
kpl

269
kpl

199
pkt

250
pkt

100
kpl

1090

KE 9.5.

Atria
HIILLOS

GRILLIMAKKARAT
400 g

PE-TO 4.-10.5.

Eldorado
PEKONI
140 g

Ballerina
VADELMA-
TÄYTEKEKSI 
190 g

Knorr
LASAGNETTE tai 

LASAGNE 
262-273 g

ateria-aines

Töysäläinen
SUKLAA
WOHVELI 220 g

Del Monte
ANANASPALAT

227/137 g

PE 4.5.

Eldorado
TONNIKALA-

PALAT
185/150 g

öljyssä tai vedessä

RAUTAOSASTOLTA

MA-TI 7.-8.5.

Savuhovi
HOVIPALVI-
KINKKU
palana ja siivuina

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

2 kalaa/talous

Irto
KARJALANPAISTI

Antell
RUISLIMPPU
530 g
täysjyväruista

HK 
BALKAN

MAKKARATANKO
500 g

099

LA 5.5.

KANAN-
MUNAT
10 kpl

JAUHELIHA SIKA-
NAUTA

Saarioinen MAKSA-, 
LIHAPERUNA- tai LIHA-
MAKARONI-
LAATIKKO
400 g

HK
KABANOSSI
GRILLIMAKKARA
360-400 g

Kotimainen
KERÄKAALI

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Naudan luuttomat 
KEITTO-
LIHA-
PALAT

Naudan PAISTI-
 JAUHE-
LIHA

pkt

Barilla
SPAGHETTI

1 kg

IRTO-
KARKIT

Korpela porsaan 
FILEEPIHVI 
1 kg
grillimarinoitu

Vihreä kivetön
RYPÄLE

500 g

Porsaan KYLJYKSETHyvä NAUTA-
JAUHE-
LIHA

HK BROILERIN KOIPI
3 kpl/ras
marinoitu

Vaasan
REVITTY-
LEIPÄ
350 g

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARAT tai 
MAKKARAPIHVIT 
320-400 g

2 kg/ 
talous

Suomalainen 
JÄÄSALAATTI-

PUSSI

pkt

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

3 prk

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen

Ahti
KALAVERKOT

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

1995

1995

Fiskars
PISTOLAPIO

Kottikärryn
UMPIKUMI-
RENGAS 
4x6

65,-

1990

HALLITUNKKI
2 tonnin

2495

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

Saarioinen
GRILLITASSUT
4 kpl/300 g

Snellman
VOILEIPÄKINKKU
300 g
viipale

Pingviini
VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ
1 l

PUUTERVA
esim. 2,5L 

3295

Koottava
KATISKA

1599

Timco
RENKAAN-
TÄYTTÖ-
PISTOOLI

995

Head & shoulders
SHAMPOOT 225-250 ml

Rexona ROLL-ON
DEODORANTIT 50 ml

Orkla Care SAVETT 
KOSTEUSPYYHKEET
fresh&clean, intim, 
superclean, lemon fresh, 
toilet. 10 kpl

Orkla Care
JORDAN
HAMMASTIKKU
125 kpl

Pepsodent HAMMAS-
TAHNA super fluor, 
xylitol, 2-teho, 50 ml

Naisten
PAITULI 

eri värejä

1995

Triumph
naisten

PAITULI 

3495

Ringella
naisten

PAITULI kpl

690

Äiti, mummi
KASVO/

KÄSIPYYHE 
40x66 cm
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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!

Elämäntyö kyläkauppiaana
Torstaina, toukokuun kol-
mantena päivänä täytti pit-
kän linjan kyläkauppias Ka-
levi Illikainen kunnioitetut 
90 vuotta kotona Aittojär-
vellä. 

Elämäntyönsä Kale-
vi on tehnyt kyläkauppiaa-
na edesmenneen puolisonsa 
Hillevin kanssa. Pudasjär-
ven Osuuskaupan kauppi-
aina he toimivat ensin he Jä-
kälävaarassa vuosina 1954 
- 1956, josta siirtyivät vuo-
deksi Pintamolle. Aittojär-

velle Illikaiset perustivat 
kaupan vuonna 1957. Syys-
kuun viimeisenä päivänä 
vuonna 1990 he jäivät ansai-
tulle kauppiaseläkkeelle.

Lapsia Kaleville ja Hil-
leville syntyi kolme, ja ai-
kuisia lapsenlapsiakin on 
kolme. Varsinainen kauppi-
asveri ei kuitenkaan ole jää-
nyt perikunnan veriin vir-
taamaan, mutta yrittäjyys 
sekä kaupan alan opettami-
nen kuitenkin on periytynyt.

Kalevi on tällä hetkellä 

toiseksi vanhin kyläläinen ja 
hän on aktiivinen osallistuja 
kylän yhteisiin tapahtumiin. 
Livolta syntyisin olevalla 
Kalevilla on kylähistoriat te-
rävästi muistissa.

Korkeasta iästä huolimat-
ta hyväntuulinen päivän-
sankari asuu edelleen koto-
na, jossa hän vietti leppoisaa 
juhlapäiväänsä lastensa ja 
ystävien seurassa. STK

Aittojärven entinen 
kauppakiinteistö.Kyläkauppias Kalevi Illikainen.

Pudasjärven kirjakauppa avaa ovensa 
uuden yrittäjän toimesta
Pudasjärven kirjakauppa 
avaa ovensa ensi viikon al-
kupäivinä, mahdollisesti jo 

maanantaina 7.5., uuden yrit-
täjän Tuija Wallgrenin toi-
mesta. Kaupan nimi säilyy 
ennallaan. Tuija on muut-
tanut Pudasjärvelle Parii-
sista, jossa hän työskenteli 
kansainvälisen koulun vies-
tinnän parissa.  Pudasjärvel-
le on ollut yhteyksiä vuosi-
en ajan, sillä Tuijan isä Pekka 
Ekdahl on syntyjään Hete-
kyläläinen ja asunut pian 20 
vuotta Pudasjärvellä. Suu-
rimpana syynä Pudasjärvelle 
muuttamiseen olikin se, että 
Tuija haluaa asua lähellä isää. 
Tuijan aikuiset lapset ja avio-
mies jäävät vielä maailmalle 
omiin menoihinsa, mutta tu-
levat mahdollisuuksien mu-
kaan viettämään aikaa myös 

Kirjakaupan teippauksia 
ja valomainoksia uusittiin 

torstaina 3.5. Työssä Jo-
hanna Hietala Mainospalve-

lu Kolibrista Kuusamosta. 
Uusi yrittäjä Tuija Wallgren 

seuraa tyytyväisenä projek-
tin edistymistä. 

Kangaskassit ovat jo uudel-
la ilmeellä valmiina odotta-
massa kirja-asiakkaita.

Pudasjärvellä. 
Kirjakauppaa vuodesta 

1996 pitänyt kirjakauppayrit-
täjä Aune Ekdahl on Tuijan 
tuttu jo lapsuudesta lähtien. 
Kauppojen teko kypsyi tal-
ven kuluessa. Liike on ollut 
viimeisen kuukauden ajan 
kiinni, kun liikehuoneistos-
sa on tehty huoltotöitä. Kirja-
kaupan perusvalikoima säi-
lyy ennallaan, vaikka kaupan 
ilme jonkin verran muuttuu-
kin. Avajaisia ja samalla Au-
nen läksiäisjuhlaa vietetään 
myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana muutaman vii-
kon kuluttua. 

Pudasjärven kirjakauppa 
on toiminut yhtäjaksoisesti 
Pudasjärvellä 90 vuotta. 

-Haluan kunnioittaa pe-
rinteitä ja kauppa jatkaa en-
tisellä nimellä, joskin tieten-
kin uudistuen. Myöhemmin 
on tarkoitus myös ottaa mu-
kaan kansainvälisiä kuvioi-
ta ja kielikahviloitakin Tuija 
kertoo suunnittelevansa. Pai-
kallisiin yrittäjiin Tuija tutus-
tui torstai aamuna 3.5. yrittä-
jien aamukahveilla ja illalla 
yrittäjien iltakahveilla. HT
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Kirkkoherran pappila tulee myyntiin
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
keskiviikkona 25.4.

Pudasjärven seurakun-
nan ja Pudasjärven Vanhus-
tentaloyhdistys ry:n välinen 
vuokrasopimus kirkkoherran 
pappilasta päättyy 30.6.2018. 
Vanhustentaloyhdistys on 
ilmoittanut, että vielä täl-
lä hetkellä on kolme vuokra-
sopimusta, mutta asukkaat 
siirretään muihin Vanhus-
tentalon asuntoihin siten, että 
seurakunta saa pappilan tyh-

jänä takaisin 1.7.2018 alka-
en. Vuonna 1955 valmistunut 
kirkkoherran pappila sijaitsee 
seurakuntatalon välittömässä 
läheisyydessä. Nyt päättyvä 
sopimus sisältää rakennuk-
sen ja noin 2 500 neliömetrin 
suuruisen tontin. Koska seu-
rakunta ei tarvitse kirkkoher-
ran pappilaa omaan toimin-
taan ja vuokrasopimuksen 
päätyttyä seurakunnan vas-
tattavaksi tulee kiinteistöstä 
aiheutuvat käyttökustannuk-
set, päätettiin esittää kirkko-

valtuustolle, että se hyväksyy 
kirkkoherran pappilan laitta-
misen myyntiin tontteineen 
tai vuokratontilla.

Eläkkeelle siirtyvä kappa-
lainen Juha Kukkurainen on 
ilmoittanut vuokrasuhteen 
Liepeen pappilassa päätty-
väksi 30.4. Kiinteän ja irtai-
men omaisuuden tarkasta-
jat kävivät Liepeen pappilan 
asunnoissa tammikuussa. 
Todettiin, että Kukkuraisel-
ta vapautuneessa asunnossa 
on paikallaan tehdä jonkin-

asteinen kuntotarkastus mm. 
eteistiloihin. Rakennuspalve-
lu Ilkka Tolonen Oy:lle an-
nettiin tehtäväksi laatia suun-
nitelma kustannusarvioineen 
asunnon eteistilojen remont-
titarpeesta sekä muiden huo-
neiden pintamateriaalien 
ajantasaistamisesta. Kirkko-
neuvosto palaa asiaan seu-
raavassa kokouksessaan 21.5.

Seurakuntapastorin vi-
ransijaisuus on ollut julki-
sesti haettavana. Määräai-
kaan mennessä tehtävää 

haki 26 henkilöä. Kirkko-
neuvoston nimeämän val-
mistelutyöryhmän esitykses-
tä tuomiokapitulille esitetään 
viransijaisuutta hoitamaan 
Ari Kokkonen ja varalle An-
nika Wallenius. Kirkkoneu-
vosto asetti alun perin en-
simmäiselle sijalle Hanna 
Valkaman, mutta hän ilmoit-
ti, ettei ota tehtävää vastaan, 
koska hän oli saanut paikan 
toisesta seurakunnasta.  

Nuorisotyönohjaajan vi-
ransijaisuus julistettiin haet-

tavaksi ajalle 1.8.2018- 
31.5.2019. Hakuaika päättyy 
16.5. Nimettiin sijaisuuden 
täyttöä varten valmistelu-
ryhmään kirkkoherran, kas-
vatustyön työalavastaavan, 
kasvatustyön johtokunnan 
puheenjohtajan sekä kirkko-
neuvoston edustajana Esko 
Ahosen. 

Joulukuussa 2017 sosiono-
mi-diakoniksi valmistuneelle 
Anna-Kaisa Yasinille myön-
nettiin E A Hiltulan rahastos-
ta 400 euron stipendi. HT

Kansallisen Veteraanipäivän juhla
Veteraaniperinnettä siirretään seuraaville sukupolville

Veteraaniperinteen siirtämi-
nen seuraaville sukupolville 
näkyi tämän vuoden Kansal-
lisen Veteraanipäivän vietos-
sa Pudasjärvellä. Juhlapäivän 
merkeissä kokoonnuttiin per-
jantaina 27.4. Hirsikampuk-
selle. Juhlayleisönä olivat jo 
harventuneen veteraanisuku-
polven edustajien lisäksi Hir-
sikampuksen koululaiset. 

Tilaisuus alkoi sotave-
teraanien, sotainvalidien ja 
puolisoiden yhteisellä ruo-
kailulla, jonka jälkeen pidet-
tiin kirkkoherra Timo Lii-
kasen johdolla hartaushetki 
ja seppelpartion lähettämi-
nen koulun aulassa sijaitse-
van muistolaatan luona. Sen 
jälkeen siirryttiin juhlasaliin 
veteraanien ja koululaisten 
yhteiseen juhlatapaamiseen. 
Siellä kaupungin tervehdyk-
sen esitti kaupunginvaltuus-
ton varapuheenjohtaja Soin-
tu Veivo ja seurakunnan 
edustajana puhui kirkkoher-
ra Timo Liikanen. Lisäksi pu-
heenvuoron käyttivät Hir-
sikampuksen rehtori Mikko 
Lumme, Pudasjärven sotave-
teraanien puheenjohtaja Paa-
vo Pikkuaho ja nuorten pu-
heenvuoron esitti lukiolainen 
Ilmari Kokko. Musiikkia esit-
tivät 3 A ja 3 B oppilaat opet-

tajien Johanna Puolakana-
hon ja Sari Turusen johdolla, 
pasuunaa soitti lukiolainen 
Juho Lumme. LC Pudasjär-
ven tulevan kauden presi-
dentti Pentti Kinnunen ja 
hallituksen jäsen Heimo Tu-
runen luovuttivat viime syk-
syn klubin hirviarpajaisten 
tuoton noin 4500 euroa So-
taveteraaneille ja Sotainvali-
deille. 

Tilaisuuden jälkeen oli ve-
teraaneilla mahdollisuus kes-
kustella yläluokissa oppilai-
den kanssa. Kaupungin ja 
seurakunnan nuorisotoimen 
edustajat kävivät tervehti-
mässä veteraaneja vanhus-
palveluyksilöissä. 

Rehtori Mikko Lum-
me näki veteraanityössä al-
kaneen uuden aikakauden. 
Koulut tulevat ottamaan ai-
kaisempaa suuremman vas-
tuun veteraanityössä ja ennen 
kaikkea veteraaniperinteen 
siirtämisessä tuleville suku-
polville. Se näkyi tänä vuon-
na veteraanipäivän juhlan 
järjestämisessä, josta kantoi 
vastuun Hirsikampus yhdes-
sä kaupungin kulttuuritoi-
men ja seurakunnan kanssa. 

-Koulussa näkyi myös 
Suomi 100-v juhlavuosi vii-
me vuonna, jossa oli esil-

lä Suomen historian vaikeat 
sotavuodet. Koululle on tul-
lut myös veteraanijärjestöiltä 
oppimateriaalia sekä musiik-
kia nuotteineen. Seuraavas-
sa ylioppilasjuhlassa veteraa-
nityö näkyy myös siten, että 
kaikki ylioppilaat kokoon-
tuvat koulun aulassa olevan 
sankarivainajien muistolaa-
tan äärelle ja luovuttavat laa-
tan eteen yhden ruusun, jotka 
sitten juhlan jälkeen viedään 
ylioppilaiden toimesta sanka-
rihautausmaalle. Näin elvy-
tämme vanhaa ylioppilasjuh-
lien perinnettä, kertoi rehtori 
Mikko Lumme. 

Nuorten viestin veteraa-
neille esittänyt lukion ensim-
mäisen luokan oppilas Ilma-
ri Kokko sanoi kokevansa 
nuorten elämän olevan va-
paata ja rauhallista sekä tun-
tevansa turvallisuuden ja va-
linnanvapauden tärkeäksi. 

-Tämä vapaus, rauha ja 
mahdollisuudet eivät olisi 
mahdollisia ilman sotiemme 
veteraaneja, jotka ovat raken-
taneet meille tämän vapaan ja 
rakkaan kotimaamme omil-
la teollaan ja uhrauksillaan 
puolustamalla itsenäisyyt-
tämme vihollista vastaan. 

Lupaan nuorison puolesta, 
että pidämme hyvän huolen 
toisistamme, perinteistämme 
ja tästä maasta sekä teemme 
töitä sen eteen, että seuraa-
vatkin sukupolvet voivat iloi-
ta itsenäisestä Suomesta, to-
tesi Kokko. 

Kirkkoherra Timo Liika-
nen piti tärkeänä, että vielä 
keskuudessamme olevien ve-
teraanien perintö siirtyy yhä 

uusille sukupolville. 
-Tämänkin veteraanipäi-

vän vietossa saamme katsoa 
menneisyyden kokemuksien 
varassa tulevaisuuteen. Ky-
symys on yhä isänmaan ra-
kentamisesta, ja yhdessä tu-
levaisuuteen katsomisesta. 
Menneisyyden vaiheita on 
hyvä ymmärtää, ja kipeisiin-
kin kokemuksiin niin yksit-
täisinä ihmisinä, kansakunta-
na ja kirkkona, on rohjettava 
katsoa. 

Suomalaiset arvostavat 
perinteisesti sitä, että ollaan 
sanansa mittaisia eli pidetään 

se, mitä luvataan. Tämän 
merkitys korostuu erityisesti 
vaikeina aikoina, mutta yhtä 
lailla se luo vakautta ja tur-
vallisuutta aivan tavalliseen 
arkeen. Kysymys on luotta-
muksesta. Kouluyhteisössä, 
työpaikoilla, kotiseudulla ja 
kotiseurakunnassa on turval-
lista elää ja toimia silloin, kun 
voi luottaa toiseen. Epäluot-
tamus puolestaan kuluttaa ja 
saa aikaan varauksellisen il-
mapiirin, totesi Liikanen.  

Heimo Turunen

Hirsikampuksen oppilaat Sakari Jokikokko ja Sara Ervas-
ti kuljettamassa seppelettä sankarihaudoille, jonne viemi-
sessä tuli apuun vielä Miro Junna. Kunniavartiossa reser-
viläisjärjestöstä Antti Kipinä ja Taisto Luukkonen. 

Veteraanipäivän tapaamiseen osallistuneita sotaveteraaneja ja sotainvalideja sekä puolisoita ja tukijoukkoja Hirsikam-
puksen sankarivainajien paaden edessä. 

LC Pudasjärvi luovutti juhlassa viime syksyn hirviarpajaisten tuoton noin 4500 euroa So-
taveteraaneille ja Sotainvalideille kotona-asumisen tukemiseen. 

Kansallisen veteraanipäivän juhlien vietossa alkoi tänä vuonna uusi aikakausi, kun juhlat 
aloitettiin viettää koululaisnuorten tapaamisena Hirsikampuksella. 

Oppilaiden lauluesityksiä 
elävöitettiin erilaisilla soit-
timilla. Rumpua rummutta-
massa Moona Väyrynen.

Laulua esittivät 3A ja 3B luokan oppilaat Johanna Puola-
kanahon johdolla. 
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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, METSÄNEUVONTAAHAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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!

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

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 JA 
  -KORJAUKSET

• 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

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

METALLIROMUN KERÄYS

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

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

MAANRAKENNUSTA

TIETOKONEIDEN 
ASENNUKSET, 

PÄIVITYKSET ja HUOLTO
Ma-pe klo 8-16.

IT-lähituki 
Pudasjärvellä

Nova Empiria
Puh. 041 712 4821
www.empiria.fi

IT-TUKI JA TIETOKONE-
ASENNUKSET

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

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

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

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

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

NUOHOUSPALVELUT

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

Hyväkuntoiset pyörät, sin. 
SPRINT-maastopyörä, 26”, 
täysjousitettu, 18 vaihdetta, 
100 € ja pun. TUNTURI SHA-
PE-pyörä, 24”, 7 vaihdetta, 
käsi-ja jalkajarrut, 100 €. P. 040 
530 2193 klo 17 jälkeen.

Kirjahylly, 2 kpl sohvatuolia, p. 
040 543 9133.

Pilkkikisat Kosamonjärvellä kevätauringossa
Pilkkikisat Kosamonjärvel-
lä lauantaina 28.4. pilkittiin 
kauniissa kevätauringossa. 
Kala ei ollut oikein syönnil-
lään, mutta voittajat saatiin 
ratkottua. Tapahtuman pää-
järjestäjänä toimi Puhosky-
län kalastuskunta ja Kosa-
mon metsästysseura hoiti 
muonituksen. 

Puhoskylän kalastus-
kunta kiittää kaikkia ta-
pahtumaan lahjoittaneita 
liikkeitä sekä osallistujia ta-
pahtumaan. Kosamon met-
sästysseura yhtyy kiitoksiin. 
Toivotamme kaikille hyvää 
kevättä ja tulevaa kesää.

Urpo Turpeinen

Tulokset: 
Nappulat: 1. Arttu Kosamo 420g. 
2. Ville Kosamo 260g. 3. Kerttu Ko-
samo (2v) 37g. 4. Sini Kosamo 20g. 5. 
Veikka Kosamo 0g.
Nuoret: 1. Joonas Manninen 290g. 
2. Henri Manninen 19g.
Naiset: 1. Alli Halkola 1510g. 2. 
Leila Seppänen 990g. 3. Pirjo Lou-
kusa 770g. 4.Lahja Kosamo 690g. 5. 
Mervi Loukusa 670g. 7. Mari Puhak-
ka 180g. 8. Anneli Kosamo 110g. 9. 
Liisa Hyttinen 50g. 10. Henna Kosa-
mo 29g.
Miehet: 1. Hannu Kellolampi 
2030g. 2. Asko Laajala 1990g. 3. Teu-
vo Loukusa 1740g. 4. Reijo Kenttälä 
1720g. 5. Alpo Kukka 1690g. 6. Arto 
Kosamo 1290g. 7. Matti Mikkonen 
1110g. 8. Juha Sivonen 1000g. 9. Jar-
mo Torvinen 900g. 10. Paavo Kosa-
mo 870g. 11. Leo Ervasti 780g. 12. 

Järjestäjät tuumaustauolla.

Nuorin pilkkijä Kerttu 2v. 

Erkki Turpeinen ohjeistaa jäälle. Taustalla kalastuskunnan 
sihteeri Raili Manninen sekä Marjatta Manninen-Saxman. 

Kisaan ilmoittautujia. 

Ottipaikka. 

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Kauko Kosamo 705g. 13. Mikko Juu-
rikka 650g. 14. Unto Manninen 620g. 
15. Antero Kosamo 518g. 16. Sep-
po Juurikka 360g. 17. Pentti Kosa-
mo 330g. 18. Auvo Turpeinen 120g. 
19. Juha Luoma 20g.

Liikuntakulttuurin ja urheilun 
ansioristi Kirsi Kipinälle
Pudasjärven urheilijoiden 
Voimistelujaoston keväinen 
voimistelu- ja liikuntanäytös 
oli keskiviikkona 2.5.liikun-
tahallilla. Illan aikana näh-
tiin lukuisia voimistelu-, lii-
kunta- ja tanssiesityksiä. Illan 
loppuvaiheessa Pudasjär-

ven Urheilijat luovutti seuran 
puheenjohtajalle, tilaisuu-
den juontaja Kirsi Kipinäl-
le Suomen liikuntakulttuurin 
ja urheilun hyväksi tekemäs-
tä työstä opetus- ja kulttuuri-
ministeriön myöntämän Suo-
men liikuntakulttuurin ja 

urheilun ansioristin. Luovut-
tajina olivat Pudasjärven ur-
heilijoiden varapuheenjohtaja 
Paavo Ervasti ja toiminnan-
johtaja Marko Koivula. 

Liikuntanäytöksestä laa-
ja kuvakertomus ensi viikon 
Pudasjärvi-lehdessä.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

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

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

Taksi Piipponen Oy

PUDASJARVI.FI

KUULEMINEN RAKENNUSLUPA-
HAKEMUKSEN JOHDOSTA
Pudasjärven Lämpö Oy hakee rakennuslupaa kiin-
teistölle 615-409-2-457 Lieko.

Hakemus koskee biovoimalan sekä polttoaineva-
raston rakentamista. Lupahakemukseen liittyviin 
asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua 2.-18.5.2018  
välisenä aikana Pudasjärven kaupungin rakennus-
valvontatoimistossa (os. Varsitie 7) .

Viranomaislautakunta

Syötteen koululaisten taideprojekti ”Vuodenajat” 10.4.-31.5. Syöt-
teen Luontokeskuksessa ti-la klo 10-16, toukokuussa ti-pe klo 10-16.  
Suomenpystykorva-näyttely Pudasjärven kaupunginkirjastossa 4.4.-31.5. 
klo 10-19. Näyttelyyn liittyen järjestetään kirjastolla kaksi esitelmää suomen-
pystykorvasta 17.4. ja 8.5. klo 17.30 – 19.00. Näyttely on avoinna kirjaston 
aukioloaikoina.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilu-
jaosto.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin klo 18-20, 8.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6. 
ja 19.6. Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven NS
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-
pe klo 10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Äitienpäiväkonsertti ”naisten vuoro” su 13. 5. klo 18-20 Kansalais-
opiston Salikki, Lukiontie 4, Pudasjärvi. Kansalaisopiston oppilaiden äitien-
päiväkonsertti. 
Asmuntn maa- ja kotitalousseuran tupailta Asta Kaverilla ti 15.5. klo 
18.
Alpo Laakkosen muistokonsertti ti 15.5. klo 18-20. Kansalaisopiston 
Salikki, Lukiontie 4, Pudasjärvi.
Pudasjärven Kirjaston Suuri Muumi-päivä pe 18.5. klo 10-19 Pudasjärven 
kirjasto, Tuulimyllyntie 4. Klo 10-15 Muumi-puhvetti (s), klo 16 Jari Lehtisen 
Muumi-luento.
Klo 17 Muumipeikko Ja Pyrstötähti -elokuvanäytös (s) kesto 75 min. 
Retki Kuusamon Suurpetokeskukseen pe 25.5. Lisätietoja: www.
pudasjarvi.4h.fi
Yhessä etteenpäin -päivä ma 28.5. klo 14-19. Unelmatehas, Rimmintie 15.

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).

la 5.5.2018 
klo 21.00–01.00.

KaraoKeTanssiT 

C-oikeudet (olut, siideri).
Lippu 5 €.

Pintamon kyläseura

PinTamolla

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään ti 15.5.2018 klo 18.00
Paikka: Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
os. Teollisuustie 1, Pudasjärvi
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan kokouksen pu-

heenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantar-
kastajaa ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja kokouksen osanot-
tajat.

3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 
tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 sekä tilintarkastus-
kertomus.

4. Päätetään tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 tilin-
päätöksen vahvistamisesta.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2017 – 
31.12.2017

6. Päätetään tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 ylijää-
män käsittelystä.

 Hallituksen esitys: 
 Tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 ylijäämä on 

379,88 €. Hallitus esittää varsinaiselle osuuskunta-
kokoukselle, että ylijäämä kirjataan tilille ”Edellisten 
tilikausien ylijäämä”.

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 va-
ramiehet.

10. Päätetään miten kutsu osuuskunnan kokouksiin toi-
mitetaan.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven Vesi-
osuuskunnan toimistossa 7.5. – 14.5.2018, arkipäivinä 
ma- pe klo 9 - 11 ja 12 – 15. Toimiston osoite on Tuotan-
totie 8, 93100 Pudasjärvi.

Pudasjärven Vesiosuuskunta, hallitus

Aittojärven Vesiosuuskunnan 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

VUOSIKOKOUS
ma 21.5.2018 klo 18.00 kyläkolossa

Hiltusentie 12.
Tervetuloa! Hallitus

Ala-Siuruan Kyläyhdistys ry:n 
KEVÄTKOKOUS 
pidetään su 20.5.2018 klo 14 

Siuruan Tyoväentalolla, ”Moskovassa”.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa mukaan!

 Pudasjärven 
opintorahastoyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS
to 17.5.2018 klo 15.30 
kaupunginvirastolla. 

Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
Johtokunta kokoontuu klo 15.00. 

Tervetuloa!

Posonojan osakaskunnan
VUOSIKOKOUS

la 19.5.2018 klo 12.00 Kyllössä, 
Suvannontie 254.

Sääntömääräiset asiat.
Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä Kyllössä 26.5.-9.6.2018.

Hoitokunta

Siuruan vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

su 20.5.2018 klo 11.00 
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€ 
Aukioloajat: 

ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/kurenkoski.pudashoviay

La 5.5.

Lippu koko talo 10 €
ALEX KUNNARI
& ELECTRIC RETRO TOUR 2018

Pe 4.5. Karaoke ja wintti lippu 5 €

Ke 9.5. avoinna 18-04 SUOMI - TANSKA 
JÄÄKIEKKOA happy hour pelin ajan! 

To 10.5. avoinna 12-18  
klo 14-17 LEVYTANSSIT vapaa pääsy

Kiertoajelu hirsikohteisiin
Pudasjärven hirsikohteisiin 
järjestetään kiertoajelu maa-
nantaina 7.5. kello 13-14.30 
osana Euroopan kulttuu-
riympäristövuotta. Aloitam-
me ajelun kaupungintalolta 
ja jalkaudumme muutamis-
sa kohteissa, viimeisenä päi-
väkodilla. Kampukselle me-
nemme varsinaisen ajelun 
jälkeen, jos löytyy halukkai-
ta, jotka eivät siellä ole käy-
neet.  

Pudasjärvi sai juuri Suo-
men arkkitehtiliiton SAFA-
palkinnon hirsirakentami-
sen perinteen vaalimisesta 

ja sen uusintamisesta nyky-
aikaiseksi rakentamisen ta-
vaksi. Kiitos kuuluu koko 
Pudasjärvelle ja myös men-
neille sukupolville ja suu-
relle joukolle muitakin yh-
teistyötahoja! – joten kiitos 
teille! Maanantain kierros 
antaa esimerkiksi pohjaa 
keskustelulle siitä, millaisia 
mahdollisuuksia hirsiasia 
Pudiksella antaa. 

Järjestäjinä ovat Pohjois-
Pohjanmaan liitto ja Moder-
ni Hirsipääkaupunki hanke.

Aila Ryhänen



10 11nro 18PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti4.5.2018 4.5.2018nro 18

Wibit-rata oli uimahallissa käytössä koko tapahtumaviikon-
lopun.

Kaupungin liikuntapalve-
lut, yhdessä eri toimijoi-
den kanssa, järjesti viime 
vuoden vastaavan tapahtu-
man myönteisten palauttei-
den rohkaisemana lauan-
taina 28.4. Koko kaupungin 
liikuntapäivän. Uimahalli 
Puikkarissa oli 210 kävijää. 
Tuomas Sammelvuo -salis-
sa ja viereisillä tapahtuma-
paikoilla osallistui reilut 500 
henkilöä. 

Tapahtumassa oli toimin-
taa ja tietoa kaikenikäisille- 
ja tasoisille liikkujille sekä 
pääsi kokeilemaan erilaisia 
liikuntamuotoja. Mukaan 
tarvittiin sisäliikuntavaatteet 
sekä Puikkarissa kävijät uin-
tikamppeet. 

Tuomas Sammelvuo –sa-
lissa päästiin kokeilemaan 
maksutta muun muassa Play 
flooria, bocciaa, golfia, sisä-
mäkihyppyä, futsalia, sir-
kusta, voimistelua ja tans-
sipeliä. Lisäksi salissa oli 
myös temppurata ja pomp-
pulinna. Mahdollisuus oli 
lisäksi tutustua pudasjär-
veläisten liikuttajien toimin-
taan: kansalaisopisto, Pu-
dasjärven koiraharrastajat, 
Pudasjärven metsästys- ja 
ajokoirakerho, Punaisen Ris-
tin Pudasjärven osasto, 4H, 
Personal trainer/ravinto-
valmentaja Leena Särkelä. 
Esiintyjinä päivässä nähtiin 
kansalaisopiston seniori-
tanssijat sekä taekwon-don 
näytösryhmä. 

Ryhmäliikuntatilan ko-
keilutunneilla saattoi rentou-
tua ja huoltaa itseä joogassa, 
asahissa, putkirullaukses-
sa, pilateksessa ja hatha flow 
joogassa. Spinningmarato-
nissa taas pääsi hikoilemaan 
kunnolla! Iäkkäille ja liikun-
tarajoitteisille oli järjestetty 
treenausmahdollisuus tuo-
lijumpassa. Tunnit sopivat 
niin aloittelijoille kuin koke-
neimmillekin liikkujille. Osa 
tunneista oli seurattavissa, 

Liikunnan riemua Koko kaupungin liikuntapäivässä!
myös nettilähetyksinä. 

Liikuntapalveluiden pis-
teellä sai osallistua InBody-
mittaukseen, jossa sai arvion 
kehon koostumuksesta: ras-
van, lihasten ja nesteen mää-
rästä ja niiden suhteista. Ta-
pahtumassa saattoi testata 
myös nopeutta pikajuoksus-
sa ja ponnistusvoimaa hyp-
pymatolla. 

Virkistysuimala Puikka-
rin puolella oli toimintaa 
koko päivän: vauvauintia, 
vesijumppamaraton ja Wi-
bit-rata. Wibit AquaTrack oli 
ilmatäytteinen esterata, joka 
muutti Puikkarin ison altaan 
pop up-vesihuvipuistok-
si koko viikonlopun ajaksi. 
Myös Puikkarin kuntosalille 
pääsi lauantaina tapahtuma-
maksulla. 

Pudasjärven urheilijoi-
den hiihtojaosto huolsi suk-
sia pientä maksua vastaan 
valmiiksi kesävarastointia 
varten. 

Nuoristotiloissa pelattiin 
biljardia, pingistä, ilmakiek-
koa ja muita pelejä. Myös ai-
kuiset saattoivat liikunta-
päivänä mennä testaamaan 
taitojaan! 

K-Supermarket tarjosi 
munkkia ja simaa sadalle en-
simmäiselle!

Arpajaisissa onni suo-
si Kansalaisopiston arvon-
nassa: Martti Puhakka voitti 
kangaskassin ja juomapul-
lon sekä Reija Halkoja Re-
pun. Pudasjärven kaupun-
gin liikuntapalveluiden 
arvonnassa Tarja Hemmi-
lä, Jarmo Kelahaara ja Mar-
ja-Leena Juntunen voittivat 
lahjakortit (50 kerran uinti-
käynnit tai 3 kk kuntosali-
käynnit).

Heimo Turunen, 
kuvat Juha Nyman

Pudasjärven urheilijoiden hiihtojaosto huolsi suksia.

Esiintyjinä päivässä nähtiin muun muassa taekwon-don 
näytösryhmä. 

Tuomas Sammelvuo –salissa päästiin kokeilemaan mak-
sutta muun muassa golfia.

Senioritanssia. Boccian pelaaminen on monelle uutta.

Päästiin kokeilemaan maksutta muun muassa Play flooria, 
futsalia, sirkusta, voimistelua ja tanssipeliä.

PUDASJÄRVI-lehti

Ensi viikolla 
Pudasjärvi-lehti 

ilmestyy pe 11.5.2018

Ilmoitusaineisto helatorstain 
vuoksi poikkeuksellisesti

 toimitukseen maanantaina. 

Lehti 
painetaan 

keskiviikkona.HUOM!
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

pikkusyote.fi

Pöytävaraukset: myyntipalvelu@pikkusyote.fi | 08 815 4000

Äitienpäivälounaalla tarjolla 

Bataattisosekeittoa, Tomaatti-mozzarellasalaattia,
Caesar-salaattia, Lohisalaatti

----------------
Porsaan fileetä, kermaista pippurikastiketta,

Lohkoperunoita, Uunijuureksia
-----------------

Hillatäytekakkua sekä kahvi/tee

Hinta: 19 €/ hlö

4-12v -50%

Alle 4v veloituksetta

Ihanaa äitiä kannattaa muistaa joka päivä, 
mutta varsinkin äitienpäivänä!

Tervetuloa nauttimaan äitienpäivälounasta 13.5. klo 11 – 15.
Paikan päällä voi myös osallistua arvontaan, jossa voi voittaa ravintolalahjakortteja!

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

KISAKATSOMO KUNTOON

55” 4K UHD LED TV  
● DVB-T2/C virittimet
● 4 HDMI liitäntää
● 3 USB liitäntää

● Wifi
● SMART

599€

49” 4K UHD LED TV 
● DVB-T2/C virittimet
● 4 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

● Wifi
● SMART

499€
RAJOITETTU 

ERÄ!

48” FULL HD LED TV   
● DVB-T2/C virittimet
● 3 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

● Wifi
● SMART

399€

43”  FULL HD LED TV 
● DVB-T2/C virittimet
● 2 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

399€

32”  HD READY LED TV 
● DVB-T2/C virittimet
● 2 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

249€

28” HD READY LED TV 
● DVB-T2/C virittimet
● 2 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

199€

RAJOITETTU 
ERÄ!

LVN55HDR49405

LVN4929UHD

LVNB48DLSMB110

LVNB43MB140

LDN32DL283

LVN28272

49” 4K UHD CURVED
● DVB T2/C/S2 

virittimet
● Kaareva kuvaruutu
● SMART

● 3 HDMI
● 2 USB
● Wifi
● Bluetooth

729€

UE49MU6275U

ARRIS VIP 1113 M IPTV-DIGIBOKSI
● loistava kuvanlaatu
● saatavana runsaasti eri kanavapaketteja
● Kairankuidun asiakkaille peruskanavat ilmaiseksi

149€

Tarjoukset voimassa 12.5.2018 saakka, tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

LA 12.5. MENNESSÄ TELEVISION OSTANEIDEN KESKEN 

ARVOTAAN 2 KPL LEIJONIEN KANNUSTUSPAKETTIA!

VIINISUOSITUS
Kuohuviini

Favola Prosecco
lasi (10 cl) 6€

Talon valkoviini

Vistamar Brisa
chardonnay

75 cl 35€

KYYDIT
KATSOMOON

HOITAA
Taksi Arja ja

Jouni Paavola
044 072 0501
044 216 0016


