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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Iloista meininkiä 
Hyvän Olon 

Messuilla
s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 13.5.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

BONUS TUPLANA

OSTA 2, 
MAKSA 1

+

Saat toiset silmälasit 
koko kehysvalikoimasta 
tai merkkiaurinkolasit 
voimakkuuksilla 
kaupan päälle.

PÄÄTIMME JATKAA  
TUPLAPÄIVIÄ

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset lasit kaupan päälle itsellesi tai kaverillesi, 
tarjoamme edullisemman. Voit valita linssit ja aurinkolasit erityismallistosta. 100 €:n hyvityk-
sen saat silmälääkärin voimassaolevalla reseptillä, myös muilla kuin Silmäaseman silmälää- 
käreiden resepteillä, kun silmälasiostos ylittää 150 euroa. Etu koskee uusia tilauksia, ei muita 
alennuksia. Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista ostoksista. Voimassa 31.5.2016 asti.

Optikon yksilöllinen näöntutkimus 0€ 
Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 
08 822 416 tai silmäasema.fi

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

  

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 18.5., ke 25.5. ja ke 1.6.

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

TARJOUKSEN 
LOPPUHUIPENNUS! 

Silmälasien ostajalle 
toiset silmälasit tai aurinkolasit 

vahvuuksilla kaupan päälle. 
kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Kampanja voimassa 31.5. asti.
Muista keväällä valmistuvia lahjakortilla!

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

PUUTARHALTA PIHATÖIHIN!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 
MA-SU 9-18

Olemme facebookissa!        
TERVETULOA!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Koriste- ja marjapensaat, monivuotiset kukat,
koriste- ja omenapuut, alppiruusut, havut ja

mansikantaimet!
Siemenet ja lannoitteet!

KEKKILÄN PUUTARHAMULTA 
50 litraa  15,90/ 5 kpl

KESTÄVÄT ORVOKIT 
10,- /12 kpl

AURINKOSÄHKÖÄ 
KOTIIN

OMAKOTITALOON 
AURINKOVOIMALA         

ASENNETTUNA 
alkaen 3290,-

KOILLISSÄHKÖ OY ● SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Terassikirppis
la 21.5. klo 12.00-15.00

Hilkka Parkkisenniemen pihamaalla, 
Asmuntintie 869 B Yli-Siurua.

Käteismyynnissä leivonnaisia, vaatteita, leluja yms.
Ohjelmassa mm. musiikkia, liikuntaohjaaja Sampo Laakkosen ja 
kehittämisasiantuntija Tuomi-Tuulia Ervastin puheenvuorot, Pien-
konehuolto Keskiaho Oy:n laite-esittelyjä metsään ja puutarhaan, 
Rautia - K-maatalous Pudasjärven tuote-esittelyjä ym. mukavaa.

Asmuntin maa-ja kotitousseura myy kahvia ja 
pullaa sekä makkaraa.

Tule ja tuo tavaraa kaupaksi ja vaihtoon. Ei osallistumismaksuja.
Tervetuloa joukolla viettämään yhteistä aikaa!

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on
suljettu keskiviikkona 18.5.2016 

Palvelemme verkossa, puhelimitse ja yhteispalvelupisteissä.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 
Oulu | Haapajärvi | Kuusamo | Pudasjärvi | Raahe | Ylivieska 

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

SYNTTÄRIVIIKOLLA
RAJUJA

TARJOUKSIA
KOKO VIIKON

POLKU-
PYÖRÄT -30%ovh.

Suomi kalastaa -kesätuotteet!
Mahtava paketti vaikka kesän tuliaislahjaksi!

Rapala kalastajan sanko

2495
(64,00)

Rapala kalasakset
Erittäin laadukas materiaali. 
Terät irroitettavissa. Pitävät 
kädensija.

995

Rapala finesse
Laadukas monofiilisiima

795

2995

JOS EI VESILLÄ TÄRPPÄÄ 
- NAPAKYMPPI LÖYTYY TAULUSTA!

VIIHDYKETTÄ 
KAIKEN IKÄISILLE Gomo Hunter 440

Gomo Delta Fox GT

Rapala renegade 
-kalastussarja
Tyylikäs Rapala-kokonaisuus

UUTUUS!

UUTUUS!

• Rapala Minnow Spoon -viehe • Rapala MaxRap 
-vaappu  • Rapala FlatRap -vaappu • Blue Fox -lusikka-
uistin  • Rapala -kalamittatarra • 
Rapala Hawk -filetti 
• Kalamiehen Kuvalehti sekä 
mahtava kalastussanko

UUTUUS!

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

POISTOPISTE

Tarjoukset voimassa viikon tai niin kauan kuin tavaraa riittää! 

YO- JA 
VALMISTUMIS-
KORTIT

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

1€

Canon
KOPIOPAPERI

3€
T-PAIDAT

5€

Energizer AKKU-
PARISTOLATURI
AAA tai AA akuille
(sis. 4 akkuparistoa)

10€

riisi

2 KPL/ PKT

(norm. 19,90)

PALJON TUOTTEITA
mm. silkkikukkia, koristetavaraa, 
leluja, hiussolkia, 
taloustavaraa, 
kenkiä ym ym. -50%

kpl
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 15.5. kello 10, Valtteri Laiti-
la, Eeva Leinonen, Hannele Puhakka. Kaatuneitten muis-
topäivä, seppelpartion lähettäminen.
Messu Sarakylän kappelissa su 15.5. kello 10, Rauli Junt-
tila, Keijo Piirainen, kappelikuoro. Kaatuneitten muistopäi-
vä, seppeleenlasku sankarihaudalla.
Kuorot: kirkkokuoro to 19.5. kello 18, Vox Margarita seu-
rakunta-kodissa ke 18.5. kello 18, Sarakylän kappelikuo-
ro to 19.5. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 18.5. kel-
lo 13.
Sauvakävely ti 17.5. kello 17.15, kokoonnumme Liepeen 
väentuvalle.
Lähimmäisten ilta seurakuntakodissa ke 18.5. kello 
17.15.

Yhteisvastuun kirpputoripäivä seurakuntakodilla la 
21.5. kello 9.30–14. Pöytävaraus ja/tai peräkärrypaik-
ka 10 €. Myytävänä vohveleita, kahvia ja makkaraa. 
Paikkavaraukset pe 13.5 mennessä kirkkoherranviras-
toon (08) 882 3100.

Riekinkankaan hautausmaan siivoustalkoot  ma 16.5. 
sekä ma 23.5. kello 12-18.  Tervetuloa kokemaan yh-
dessä tekemisen iloa kirkonmäelle. Ota mukaan hara-
va ja hanskat. Talkooväelle tarjolla nuotiomakkarat ja 
pullakahvit.
Sarakylän hautausmaan haravointitalkoot ja iltaharta-
us ma 16.5. kello 17, omat haravat ja hanskat mukaan. 
Tarjolla makkaraa ja iltakahvit. Iltahartaus talkookah-
vien jälkeen kello 19.
Perhekerhot: perhekerho molemmille ryhmille Liepeessä 
ulkoilun merkeissä ke 18.5. kello 10.
Lapsiparkki: Perjantain lapsiparkit vielä pe 13.5. ja pe 
20.5. kello 9.30–12. 
Siioninvirsiseurat Asta Valanteella pe 13.5. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Iivari Jur-
mulla su 15.5. kello 19. Kevätjuhla Kurenalan ry:llä su 
15.5. kello 13. Myyjäiset ja seurat Jongulla Raija ja Pekka 
Jussilalla la 14.5. kello 19 (Urpo Illikainen)
Kastettu: Helmi Mirjami Ryhänen.
Haudattu: Johanna Kukka 96 v, Timo Antero Liekola 52 v, 
Eeli Miklas Luokkanen 1 v.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he 
kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä hu-
maus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väke-
vä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa 
he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia 
kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat hei-
dän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki 
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat pu-
hua muilla kielillä, sen mukaan mitä Hen-
ki heille puhuttavaksi antoi. (Apostoliente-
ot 2:1-4/1938)

Ensimmäisenä kristillisenä helluntai-
na täyttyivät Jeesuksen lupaukset Pyhästä 
Hengestä. Tuona päivänä Jeesuksen ope-
tuslapset saivat vastaanottaa Pyhän Hen-
gen, ja he täyttyivät armolahjoilla - nuo 
Jeesuksen valitsemat aivan tavalliset mie-
het, kalastajat, teltantekijä ja tullimiehet. 
Ilosanoma synnit sovittaneesta ja kuole-
man voittaneesta Vapahtajasta – Herras-

ta Jeesuksesta Kristuksesta – lähti tuol-
loin liikkeelle kaikkiin ilmansuuntiin, aina 
maan ääriin asti. Matka jatkuu, ja yhä uu-
det kielet saavat kuulla evankeliumin ilosa-
noman. Sillä yhä vielä on niitä, joilla Pyhän 
Hengen tuli palaa sydämissään, ja ovat val-
miita lähtemään kaukaisiin maihin lähetys-
työhön, apostoleina – lähetettyinä todista-
maan ylösnousseesta Vapahtajasta.

Jeesus oli luvannut lähettää oppilail-
leen Taivaasta Totuuden Hengen, Puolus-
tajan, joka johdattaisi heidät tuntemaan 
koko totuuden. Pyhän Hengen tulo ei siis 
ollut yllätys, vaan Hänen alas laskeutumis-
taan odotettiin. Pyhän Hengen laskeutu-
minen oli tapahtunut myös Kristuksen 
kasteen yhteydessä Jordanilla Johannes 
Kastajan suorittaman kasteen yhteydessä. 
Tuolloin Pyhä Henki oli laskeutunut Kyyh-
kysen muodossa Jeesuksen päälle. Hellun-

taina taas nähtiin Pyhän Hengen laskeutu-
van tulen lieskoissa itse kunkin apostolin 
päälle. Pyhä Henki antoi apostoleille roh-
keuden ja viisauden julistaa Jumalan armoa 
ja rakkautta, jopa vierailla kielillä.

Mikä tässä Pyhässä Hengessä on ih-
meellisintä: Sinäkin olet saanut Hänet kas-
teessasi. Pyhä Henki asuu sinussa. Hän ha-
luaa vaikuttaa sinussa. Hän haluaa opettaa 
sinua tuntemaan Jumalan omana taivaal-
lisena Isänäsi ja Jeesuksen omana Vapah-
tajanasi. Olet siis Pyhän Hengen temp-
peli. Lohduttaja ja puolustaja on luonasi 
– lähempänä kuin arvaatkaan. Anna Hänen 
vaikuttaa itsessäsi, niin opit Jumalasta pal-
jon uutta ja opit rakastamaan lähimmäistä-
si – jopa enemmän kuin itseäsi.

Siunattua Kirkon syntymäpäivää.

Juha Kukkurainen

Puolustaja

Rakas äitimme, mummimme ja 
isomummimme

Johanna (Hanna)
KUKKA
o.s. Tolkkinen
s. 1.10.1919 Pudasjärvi
k. 21.04.2016 Pudasjärvi

Illan tullen sydän sammui
loppui vaivat maalliset
Kauniit muistot meille jäivät
suru suuri sanaton.

Kiitollisena muistaen
Unto ja Riitta
Jorma ja Riitta
Valto ja Anneli
Jouko
Lastenlapset perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme siunattiin Pudasjärven kirkon kappelissa 
lauantaina 7.5.2016 läheisten läsnäollessa. Lämpimät kiitokset 

Pudasjärven kotihoidon ja terveyskeskuksen vuodeosaston 
henkilökunnalle Hannan hyvästä hoidosta.

Kolmas ikäihmisten 
perhehoidon valmennus käynnistyy

Perhehoito on parhaim-
millaan lämpöä, kodikas-
ta tunnelmaa, välittämistä 
ja yksilöllistä huolenpitoa. 
Perhehoito tarjoaa ikäänty-
neelle turvallisen elinympä-
ristön sekä mahdollisuuden 
asua kodissa perheenjäsene-
nä, vaikka kunto tai muisti 
heikentyy. Se on kotihoitoa 
turvallisempi ja hoivahoi-
toa pehmeämpi vaihtoehto 
esimerkiksi muistisairaalle 
yksin asuvalle vanhukselle. 
Koulutetut perhehoitajat an-
tavat ikääntyneelle kodissa 
asumisen mahdollisuuden 
pysyvästi, muutaman päi-
vän vierailun tai vaikka päi-
vän ajaksi.

Oulunkaarella ikäihmis-
ten perhehoitoa on toteu-
tettu vuodesta 2014 lähtien. 
Sekä hoidettavat että omai-
set ovat ottaneet hoitomuo-
don hyvin vastaan. Hyvä pa-
laute kannusti vielä yhden 
valmennusryhmän käynnis-
tämiseen.

Perhehoidossa on pitkä-

Oulunkaarella pidetään perhehoitoa hyvänä vaihtoehtona huolehtia ikääntyneistä, jotka 
eivät pärjää yksin omassa kodissa.

Pudasjärven kaupungin nuo-
risopalvelut järjestävät kesä-
kuun aikana monipuolista 
päiväleiritoimintaa 7–12-vuo-
tiaille. Jokaiselle viikolle on 
oma ohjelmansa: 6.–10.6. tee-
mana on luonto ja liikunta, 
13.–17.6. luonto ja erätaidot, 

20.–23.6. luonto ja matkailu 
ja 27.6.–1.7. luonto ja käden-
taidot.

Leirien säännöllistä ohjel-
maa ovat muun muassa ui-
makoulut ja satutunnit. Kun-
kin viikon teeman mukaan 
vieraillaan eri kohteissa, ku-

ten kotiseutumuseossa, kir-
kolla, vanhusten asumisyksi-
köissä ja Syötteellä.

Leireille täytyy ilmoittau-
tua etukäteen. Tarkemmat tie-
dot hinnasta ja kunkin viikon 
ohjelmasta ilmoitetaan ilmoi-
tuksissa ja kaupungin netti-

sivuilla toukokuun aikana.
Nuorisopalveluiden mu-

kana pääsee kesällä myös 
matkailemaan. Lasten ja 
nuorten sekä perheiden retki 
Tampereelle järjestetään vii-
kolla 27. Matkalle täytyy il-
moittautua etukäteen.

aikaisia hoidettavia sekä ly-
hyemmillä vierailuilla ole-
via ikääntyneitä esimerkiksi 
omaishoitajan vapaapäivi-
en ajan. Perhehoitajat ovat 
hyvin innostuneita uudes-
ta ja rohkeasta mahdollisuu-
desta avata oman kodin ovet 

tuntemattomalle ikäänty-
neelle ja ottaa hänet perheen 
jäseneksi. Oulunkaarella pi-
detään perhehoitoa hyvä-
nä vaihtoehtona huoleh-
tia ikääntyneistä, jotka eivät 
pärjää yksin omassa kodissa.

Oulunkaari hakee lisää 

ikäihmisten perhehoidos-
ta kiinnostuneita henkilöi-
tä Iin, Simon, Pudasjärven, 
Utajärven ja Vaalan alueel-
le. Kolmas perhehoidon val-
mennusjakso on suunniteltu 
aloitettavaksi syksyllä 2016. 

Päiväleirejä tarjolla nuorille

Viime viikon lehdessä oli 
juttu Yrittäjien vappubruns-
sista Niemitalon Tauon pai-
kassa. Juttuun oli jäänyt vir-
heellistä tietoa. Julkaisemme 
jutun korjattuna ja hieman 
lyhennettynä.

Yrittäjät ovat kokoontu-
neet omatoimisesti viime 
syksystä lähtien kerran kuu-
kaudessa aamukahveille eri 
yrityksiin. Toukokuun yrit-

täjätapaaminen järjestettiin 
vappubrunssina Niemita-
lon Tauon paikka -kahvios-
sa, isäntänä ja kutsujana Aki 
Niemitalo. Hän kertoi, että 
Niemitalon Juustolalla täyt-
tyy tänä vuonna 40 vuotta 
toimintaa ja kahvilaakin on 
pidetty Kuusamontien var-
ressa jo yli 30 vuotta. Juhlia 
tullaan järjestämään kesä-
kuussa. HT

Yrittäjien Vappubrunssi 
Niemitalolla
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Nuorisofoorumissa paneuduttiin 
kiusaamisen ehkäisyyn
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
nuorisoasiain yhteistyöryh-
män toteuttama nuorisofoo-
rumi keskittyi tänä vuonna 
koulujen ja kuntien toivees-
ta kiusaamisen ehkäisyyn. 
Foorumi järjestettiin tiistai-
na yhteistyössä kuntien ja 
nuorten kanssa. Keskeise-
nä tavoitteena oli lasten ja 
nuorten itsetunnon kasvat-
taminen.

Osana foorumia toteutet-
tiin foorumiin osallistuvil-
le nuorille ennakkokysely, 
josta saatiin tietoa nuor-
ten omista osallisuuskoke-
muksista kouluissa. Tieto 
on myös koulujen ja nuorten 
kanssa toimivien hyödyn-
nettävissä.

Tulokset julkistettiin nuo-
risofoorumissa. Koulukoh-
taiset tulokset tulevat kou-
lujen oman kehittämistyön 
tueksi.

- Foorumin aihe on nous-
sut koulujen omista toiveis-
ta, mikä kertoo että kiusaa-
misen ehkäisyä pidetään 
tärkeänä monissa kouluissa. 
Foorumissa lähdettiin liik-
keelle osallistuvien nuorten 
omista kokemuksista, kysy-
myksistä ja ratkaisuehdo-

Maakunnan nuorisofoorumissa mukana olivat tutkija Maija Lanas (vasemmalla), Katriina 
Mäkelä, Katja Vuorma ja Kristoffer Ignatius.

tuksista. Ennakkokyselyllä 
saatiin tilastotietoja kaverei-
den määrästä, kiusaamisen 
määrästä ja osallisuuskoke-
muksista, sanoi tuloksia esit-
telyt yliopiston tutkija Maija 
Lanas.

Oululaisten nuorten, Kat-
riina Mäkelän ja Katja Vuor-
man, juontamaan lähetyk-
seen osallistuivat myös 
koulukiusattu kokemusasi-
antuntija Kristoffer Igna-
tius ja koulupoliisi Jarkko 

Kähkönen, jotka vastailivat 
nuorten omiin kysymyksiin 
kiusaamisesta.

Pohjois-Pohjanmaan 
liiton tiedotus

HUOMIO SEURAT  
JA MUUT  
KIINNOSTUNEET
Destia Oy etsii Pudasjärvi-Taivalkoski  
alueurakkaan risuviittojen tekijöitä.

Lisätietoja antaa: 
Työmaapäällikkö Vesa Tihinen  
p. 0400 591 665

www.destia.fi

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
mosen aikana aloitettu Kun-
talaisten kyselytunti -käy-
täntö saa jatkoa toukokuun 
lopussa. Tiistaina 31.5. kau-
pungintalolla saa jälleen 
esittää kysymyksiä kaupun-
gin toimijoille.

Tällä kertaa aiheena on 
maahanmuuttotyö. Maa-
hanmuuttotyöhön liittyviin 
kysymyksiin on vastaamas-
sa kaupungin johtavia viran-
haltijoita ja poliittisia päättä-
jiä.

Kysymyksiä, kehittämisi-

deoita ja aloitteita toivotaan 
toimitettavan ennakkoon. 
Toiveena on, että kysymyk-
set ja muut viestit toimite-
taan kaupungin väelle 23. 
toukokuuta mennessä.

Viestiä voi lähettää suo-
raan monikulttuurisen työn 

koordinaattori Johanna Mal-
melinille tai kaupungin net-
tisivuilta löytyvän lomak-
keen välityksellä. Myös 
perinteistä paperipostia ote-
taan vastaan.

Kysymyksiä voi toki esit-
tää myös paikan päällä.

Stora Enson Pudasjärven toi-
mipisteessä nautittiin met-
säkahvit perjantaina 29.4. 
pitkäaikaisen työntekijän, 
metsäasiantuntija Aimo Kai-
vorinteen eläkkeelle siir-
tymisen merkeissä. Kaivo-
rinne oli ollut yhtiön ja sen 
edeltäjäyhtiöiden palveluk-
sessa Pudasjärvellä vuodesta 
1979 lähtien. Eläkkeelle siir-
ryttyään on suunnitelmissa 
muun muassa omien met-
sien hoitamista, luonnossa 
liikkumista sekä mökkeilyä 
Puhoksella. Metsäkahveilla 
kävi Kaivorinnettä terveh-
timässä yli 200 henkeä. Ku-
vassa hyvästä yhteistyös-
tä Kaivorinnettä kiittämässä 
Metsäkeskuksen luonnon-
hoidon asiantuntija Maria 
Pesiö ja projektipäällikkö 
Markus Ekdahl.  HT

Kaivorinteen metsäkahveilla vilkasta

Kuntalaisten kyselytunnin 
aiheena maahanmuuttotyö

TILAISUUS ON 
MAKSUTON –
ILMOITTAUDU
MUKAAN!

BiotalousLeader-kylätilaisuus  
ti 17.5.2016 klo 12, Pudasjärvi, Puhoskylä, Urhon kievari, 
Puhoksentie 21

Ohjelma: • Kylän biotalous ja sen kehittäminen, alustus ja kes-
kustelua / Taimi Mahosenaho, Hannu Nissi, kylän edustajat, muut 
halukkaat • Kokemuksia biokaasusta / Jukka Piirala, Utajärvi           
• Neuvo2020 -palvelu ja maatilan energianeuvonta • Keskuste-
lua • Urhon kievarin esittely 

Ilmoittaudu nyt! www.proagriaoulu.fi > Tapahtumat tai Bio-
talousLeader • Lisätietoa: taimi.mahosenaho@maajakoti- 
talousnaiset.fi, 040 551 7807

BiotalousLeader-hanke on tavattavissa myös Syötteen kylä- 
yhdistyksen peräkonttikirppiksellä la 21.5. klo 10–15, Syöte-
kylän kauppa, Syötekyläntie 1257

Pesiöläntie 21, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 040 350 5534, puutarha@pesiola.fi
www.pesiola.fi

Palvelemme 
Ma-pe klo  8-20
La klo   8-16

35-v taivalta juhlimme pe-la 20.-21.5. 
Puutarhapäivíen merkeissä

Muista Pesiölän 

ETUKORTTI!

POISTOMYYNTI
Kaikki monivuotiset kukat ja 

pensaat 5 kpl yht. 10 €

Tervetuloa kukkaretkelle, 
keskelle Koillismaata. 
(ajo-ohje nettisivuiltamme).
Viherpeukalon kutinaan ja kukkaikkunalle 
meiltä kesäkukkien ja yrttien taimia sekä 
multaa, siemeniä, lannoitteita

Pesiölän 35-vuotis juhlavuosi

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

S-Marketin talossa,
Pudasjärven keskustassa

p.050 386 8660

...ja muistathan,
että KANTA-ASIAKKAANA 

SAAT norm.hinnoista
AINA ALENNUKSEN!

ONKO 
LAHJAPULMIA?

Tuliaispulmia?
Puuhapulmia?

Aarrearkusta löydät
jokaiselle jotakin!

    Tiedustelut: 
Niemelä 0400-581 585, Lehto 040-7326 790, Torvinen 0400 698 334

HUUTOKAUPPA
KONTIOTUOTE OY:llä

 Pudasjärvi

La 21.5.2016 klo 10.00
MYYDÄÄN:

• kakkoslaatuhöylätavaraa ym.
• kakkoslaatuikkunoita ym.
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Oulun Seudun Biotalous-
Leader -kiertue kutsuu kaik-
ki asiasta kiinnostuneet ja ke-
vätkiireiltään ehtivät pariksi 
tunniksi Urhon kievariin Pu-
hokselle tiistaina 17.5. puolil-
ta päivin. alkaen. Kyläbiota-
loudessa bioenergia on yksi 
osa, mutta laajasti ottaen bio-
talous käsittää kaikki vihre-
ästä kasvusta lähtöisin ole-
vat toimialat. Biotalous voi 
käyttää uusiutuvia luonnon-
varoja ravinnon, energian, 
tuotteiden ja palvelujen tuot-
tamiseen kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaisesti. 
Kyläbiotaloudessa keskeistä 
on myös yhteistyö eri taho-
jen välillä.   

Tilaisuuden ohjelmassa 
on keskustelua kylän biota-
loudesta ja sen kehittämises-

Biotalouskiertue kutsuu Puhokselle  
tä, josta alustuksen esittävät 
Taimi Mahosenaho ProAgria 
Oulusta ja maa- ja kotitalo-
usnaisista sekä Hannu Nissi 
Oulun yhteistoiminta-alueen 
maaseutupalveluista Pudas-
järveltä. Asiantuntijapuheen-
vuoron biokaasun mahdolli-
suuksista Pudasjärvellä pitää 
Ritva Imppola Oulun Seudun 
Ammattikorkeakoulusta ja 
Myssy –hankkeesta. Imppo-
la kertoo myös juuri samal-
la viikolla aloitettavasta sel-
vityksestä, jossa tarkastellaan 
biokaasun mahdollisuuksia 
Pudasjärvellä. Syksymmäl-
lä pidetään toinen tapahtu-
ma, jossa kerrotaan selvityk-
sen tuloksista. Maatilatason 
biokaasulaitokset ovat taas 
nousseet keskusteluun sa-
maan aikaan kun yhdyskun-

tien biojätteiden kaasutuskin, 
jossa lopputuotteena syntyy 
sekä energiaa että kierrätys-
lannoitetta. Tämä on samal-
la ravinteiden kierrätystä, 
joka vähentää myös päästö-
jä ympäristöön. Asia on sikä-
li ajankohtainen, että touko-
kesäkuun aikana hallituksen 
kärkihanke avaa valtakun-
nallisen 12 miljoonan eu-
ron kokeiluohjelman ravin-
nekierrätyksen teknologioita 
kehittäville ja kokeileville yri-
tyksille sekä hanketoteutta-
jille. Maatilojen osalta tilai-
suudessa kerrotaan myös 
Neuvo2020 palvelusta ja 
maatilan energianeuvonnas-
ta. Jukka Piirala Utajärveltä 
ja BioJJJJ yrityksestä kertoo 
omia kokemuksiaan biokaa-
suun liittyen. Biotalouttahan 

on myös luontomatkailu, jos-
sa niin lähiluontokohteet ja 
puhdas ympäristö kuin luon-
non antimetkin ovat lähtö-
kohtana.    

Seuraavat tapahtumat 
Syötteen kylällä
BiotalousLeader hankkeen 
henkilö on tavattavissa seu-
raavan kerran Syötteen ky-
läyhdistyksen peräkontti-
kirppiksellä lauantaina 21.5. 
Hankkeen esittelypisteeltä 
saa tietoa hankkeen toimin-
nasta ja voi esittää toiveita 
kylillä pidettävistä tapahtu-
mista sekä keskustella ja vas-
tata biotalouden ideakyselyi-
hin. Suunnitteilla on myös 
kylän mahdollisuuksia ide-
oiva nuotiotapahtuma Syöt-
teen kylällä.

Keväällä Livojoki on näyttävimmillään. Sen uoma täyttyy lumi-
en sulamisvesistä ja rannat rehottavat valtoimenaan heleän kel-
taisista rentukoista. Yli sata kilometriä pitkän joen lukuisat kos-
ket ovat saaneet kuohuta valtoimenaan viime vuosikymmeninä.

Toista oli vielä sata vuotta sitten, jolloin joki oli monenlai-
sessa hyötykäytössä. Koskia perattiin ja pohjaa ruopattiin, jos-
ta muistona ovat jo osittain kasvillisuuden peittämät kiviröyk-
kiöt. Joki on kaikesta käytöstä huolimatta säilyttänyt erämaisen 
luonteensa, eikä sen koskia ole suuremmin valjastettu, eikä ve-
sistöjä säännöstelty.

Pohjanmaalle tyypilliset syvät jokilaaksot, kuten muun muas-
sa Kalajoki-, Pyhäjoki-, Iijoki- ja Oulankajokilaakso, ovat oletet-
tavasti syntyneet jo ennen viimeistä jääkautta.

Monet merkit Livojoen ja sen sivujokien, kuten Pärjanjoen 
rantamilla kertovat, että joki on ollut monin tavoin tärkeä ih-
miselle jo kauan. Livojokeen rajoittuvilla mäntyisillä harjuilla on 
nähtävissä pyyntikuoppia ja tervahautoja vuosisatojen takaa, tai 
vielä sitä vanhemmilta ajoilta.

Myös jo osittain metsittyneet niityt kertovat mennees-
tä joen rantojen laiduntamisesta ja heinien niittämisestä. Osa 
niityistä on luonnon muovaamia, etupäässä tulvien aikaansaan-
noksia, osa ihmisen metsistä kaskeamia tai soista kydöttämiä.

Livojoen kylän kohdalle joen rantaan on pystytetty muis-
tomerkki paikalla olleiden sahan ja myllyn muistolle. Lukuisis-
ta, lähinnä joen alajuoksulla olleista sahoista tai myllyistä ei ole 
jäänyt mitään merkkejä maastoon. Loputkin aika hoitelee pois 
tulvien ja kasvillisuuden avustuksella.

Kauneimmillaan Livojoki on yläjuoksultaan, jossa se virtaa 
läpi neitseellisten soiden ja harjujen. Suot ovat tärkeitä Livo-
joelle siinä mielessä, että ne keräävät ja varastoivat itseensä 
suuret määrät kevättulvien vesistä. Valitettavasti viime vuosi-
kymmenien runsaat soiden kuivatukset ja ojitukset ovat hor-
juttaneet Pohjanmaan jokien vesitasapainoa ja lisänneet tulva-
alttiutta.

Joen latvat seuraavat varsin pitkällä matkalla Lapin ja Oulun-
läänin rajaa. Livojoki saa alkunsa Posion puolelta, Livojärvestä. 
Livojoki on yksi Iijoen suurimmista sivujoista. Vaikka Livojoen 
vesi on hieman ruskeaa ja humuspitoista, siinä viihtyvät monet 
kalalajit, kuten taimen ja harjus.

Livojoki sijaitsee kasvistollisesti mielenkiintoisella alueella. 
Joen rannoilta voi löytää muun muassa tunturi- ja lettopajun, 
joita ei juuri Pudasjärveä etelämpänä tapaa. Livojoen luhtaisil-
la tulvaniityillä viihtyvät myös lähes pelkästään Lapissa kasvavat 
lapin ja pohjanleinikki, sekä kullero.

Toisaalta eteläisistä lajeista voisi mainita harmaalepän, joka 
taasen harvinaistuu mentäessä Pudasjärvestä ylöspäin. Lintula-
jeista voisi mainita pohjansirkun, joka on eteläisestä suomesta 
vähentynyt uhkaavasti soiden kuivatusten vuoksi. Livojoen soil-
la ja kosteissa metsissä se pesii vielä useiden parien voimalla.

Viime vuosina Livojoen käyttö on entistä enemmän painot-
tunut vapaa-aikaan. Eritoten urheilukalastus ja melonta ovat 
suosittuja lajeja. Useiden koskien rantamille on rakennettu laa-
vuja ja tulentekopaikkoja.

Livojokeen pääsee tutustumaan myös patikoiden. UKK-
vaellusreitti seuraa jokea sen yläjuoksulla useiden kilometrien 
ajan, aina Posion Livojärvelle asti. UKK-reitin varresta löytyy 
laavuja ja tulentekopaikkoja.

 
Teksti ja kuvat
Jarmo Vacklin

Keskustan puoluejohtoon 
pyrkivät kansanedusta-
ja Hannakaisa Heikkinen ja 

Keskustan johtoon pyrkivät Heikkinen ja 
Kokko vierailevat Pudasjärvellä

mi kuntoon. Keskusta kan-
taa nyt pääministeripuolu-
eena suurimman vastuun 
maan asioiden hoitamises-
ta, muistuttavat Heikkinen 
ja Kokko.

-Seuraavat vuodet ovat 
keskustalle vaativia. Asioi-
den hoitamisen lisäksi on 
pidettävä huolta puolueesta.

Ehdokkaiden mielestä tu-
lee tehdä päätöksiä, jotka tu-
kevat uusien työpaikkojen 
syntymistä eri puolille Suo-
mea.

-Työllisyys ja erityisesti 
nuorten työllistymisen tuke-
minen on oltava poliittisen 

Luonnonkaunis Livojoki

Hannakaisa Heikkinen.

Mari Kokko.

keskustan viestintävastaava 
Mari Kokko vierailevat ensi 
viikon lauantaina Pudas-
järvellä ja Taivalkoskella. 
Heikkinen on ehdolla puo-
lueen varapuheenjohtajaksi 
ja Kokko puoluesihteeriksi.

Ehdokkaat kiertävät eri 
puolilla Suomea tilaisuuk-
sissa keskustelemassa niin 
ajankohtaisesta politiikasta 
kuin puolueen tulevaisuu-
den askeleista.

-Suomalaiset äänesti-
vät vuosi sitten eduskunta-
vaaleissa muutoksen puo-
lesta. Keskustan keskeinen 
vaalilupaus oli laittaa Suo-

Seurakunnan toimitiloissa 
ulkomaalausta ja vesijohtoremontti
Kirkkovaltuusto kokoon-
tui tilinpäätöskokoukseen 
maanantaina 9.5. Kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja toi-
votti aluksi tervetulleeksi 
seurakunnan uuden vt. kirk-
koherra Rauli Junttilan hä-
nen ensimmäiseen kirkkoval-
tuuston kokoukseen. Junttila 
kertoi huomanneensa Pudas-
järven seurakunnan toimin-
nan ja talouden olevan hyväs-
sä kunnossa muun muassa 
käsiteltävänä olleen tilinpää-
töksen tunnuslukujen valos-
sa ja vieläpä hyvin kohtuulli-
sella 1,5 prosentin veroäyrillä. 
Harvinaista on myös, että seu-
rakunta on velaton. Haasteina 
ovat väkimäärän vähenemi-
nen, joskin Pudasjärvellä seu-
rakuntaan kuulumisprosentti 
on harvinaisen korkea. 

Talouspäällikkö Maire Pu-
hakka esitteli 8000 euron yli-
jäämäisen vuoden 2015 ti-
linpäätöksen. Verotulojen 
kehitys yllätti loppuvuodesta 
myönteisesti. Erityisesti yhtei-
söverotuloissa oli huomatta-
vaa kasvua. Kirkkohallituksen 

toiminta-avustuksessa näkyy 
se, että Pudasjärven seura-
kunta on käsitelty viime vuo-
sien aikana harvaanasuttuna. 
Taloudelliseen tulokseen vai-
kutti myös puun myyntitulo 
sekä Hilturanta leirikeskuk-
sen vuokratuotot. 

Keskustelussa Taina Vai-
nio toivoi seurakunnan huo-
mioivan toiminnassaan 
Kurenalan lisäksi myös syr-
jäkylät. Veli Nikula painot-
ti kirkkohallituksen toiminta-
avustuksen tärkeyttä ja toivoi 
edelleen korostettavan har-
vaan asutun paikkakunnan 
erityispiirteiden esiintuomista 
kirkkohallituksen päättäjille. 

Seurakuntakeskuksen ja 
kellotapulin julkisivujen huol-
tomaalausten toteuttamiseen 
myönnettiin 30 000 euron li-
sämääräraha kokonaiskus-
tannuksen ollessa 50 000 eu-
roa. Tämän vuoden aikana on 
noussut tarve myös seurakun-
takeskuksen rippikoulusalin 
puoleisessa päädyssä vesijoh-
tosaneeraustyön toteuttami-
sesta, johon valtuusto myön-

si 40 000 euron määrärahan. 
Hankkeiden rakennuttamis- 
ja valvontatehtävään nimet-
tiin aikaisemminkin seura-
kunnan vastaavat tehtävät 
hoitanut Antti J. Karjalainen 
WSP Oy:stä. 

Kirkkoherran vaali toimi-
tetaan kuluvan vuoden aika-

na. Vaalilautakuntaan nimet-
tiin puheenjohtajana toimivan 
kirkkoherran lisäksi Heik-
ki Turves, Terttu Määttä, Eija 
Ikonen ja Suvi Puhakka. Va-
rajäseniksi valittiin Sinik-
ka Pietilä, Jouni Piri, Mauno 
Ruokangas ja Anna-Maaria 
Jaakkola. HT

Vt. kirkkoherra Rauli Junttila osallistui kirkkovaltuuston 
kokoukseen ensimmäistä kertaa. Hän toimitti alkuhartau-
den ja esitteli seurakunnan viime vuoden toimintakerto-
muksen. Mukana kuvassa myös seurakunnan talouspääl-
likkö Maire Puhakka ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Arvo Niskasaari.

päätöksenteon listan kärjes-
sä, Hannakaisa Heikkinen 
kiteyttää.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 13.-14.5. ALKUVIIKKO MA 16.5.

Pe-ti 13.5.-17.5. Rautaosastolta

Lauantaina 14.5.Perjantaina 13.5.

KOOTTAVA 
KATISKA 1595

199,-

Metabo 
PAINEVESI-
AUTOMAATTI 
hww3000/20s   
RST pumppupesä

KOTTIKÄRRYN
UMPIRENGAS 
4x6 1990

Fiskars 
PISTOLAPIO 1995

Ahti
KALAVERKOT 1995

Tekstiiliosastolta Leluosastolta

Porsaan
GRILLIKYLKI
talon omalla mausteella 595raj. erä 695

kg
Tuore norjalainen
LOHI 1-2 kg, kokonainen
2 kalaa/tal.

kg

HOPEATOFFEE tai
TSINUSKITOFFEE
168,7 g 149

pss

599
kg

Kotimainen irto
PORSAAN
ULKO-
FILEE

995
kg

MAALAISPALVIKINKKU
palana tai siivuina

279
ras

Saarioinen 
naudan
JAUHE-
LIHA 
10 % 400 g

169
pktValio VANILJA-

KERMAJÄÄTELÖ 1 l
2 pkt/tal.

Atrian perhetilan
BROILERIN 
FILEESUIKALEET
250-300 g
naturell, hunaja tai 
pehmeä pippurinen 199 199

kg

Suomalainen 
TUORE-
KURKKU

095
ras

KIRSIKKA- 
TOMAATTI
250 g:n rasia

ras

Atria
HIILLOS GRILLIMAKKARA
400 g 149

pkt

Antell 
RUISRUIS 
LEIPÄ 
9 kpl/450 g

pss129

HK
BURGER
100 g 499

10 kpl

Dolmio
PASTA-/RIISI-
KASTIKEET 
470-500 g

199
prk199

pkt

Atria ohuen 
ohuet SAUNA-
PALVI 300 g tai 
SAUNAPALVI-
KINKKU 
350 g

Arla
MEIJERI-
VOI 500 g 
norm. suol. 
2 pkt/tal.

169
pkt

Korpela
PORSAAN
FILEEPIHVI
1 kg, grillimaustettu 
tai kermamarinoitu

599
pkt

Flora
MARGARIINIT
400 g

100
ras

100

Oululainen
PEHMO
VIIPALEET
450 g
kaura tai vehnä

Kotimainen
TOMAATTI 279

kg

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal.

399
kg

Kuuma grillattu 
BROILERI 
kokonainen 499

kpl

100
pktPouttu PALVI- tai 

KEITTOKINKKU 
150 g viipale

199

HK 
VILJAPORSAAN
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

ras

pss

499
kg

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana 499

SAVU-
LUUT

179
Vihreä 
siemenetön
RYPÄLERASIA
500 g

ras

199
kpl

HK
HERKKU-
MAKSAMAKKARA 
500 g

pssKinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO 
2 kg
2 pss/tal.

149
pssAntell

ALPPIVIIPALEET
340 g

100

Korpela
KANANUGGETIT 
tai
PUIKKO 200 g

ras

kg

Sievi
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

Markki taittuva
MATTOTELINE

125,-

199,-

PUUNHALKAISU-
KONE 6Ton 
sis. jalustan ja 
ristihalkaisuterä

Tekstiili- ja kenkäosastolta
Beavers
poikien
T-PAIDAT
koot 130-160 cm

Alkaen

1190

2150

079

390
Tyttöjen
HIHATON 
MEKKO
useita malleja

Alkaen

1350

Poikien 
lyhyt hihainen
KAULUSPAITA
koot 90-130 cm

Miesten
T-PAITA

musta ja valkoinen

Teno Maisa
LASTENTYYNY 35x55 cm

590
Teno Maisa
TYYNY 
50x60 cm

690

VAUVAKEINU

Frozen HIEKKA-
LAATIKKOSETTI

1250

1095
PELISETTI 
REPUSSA

2495
KATULIIDUT
14x12cm sankapurkki 395

Teno Maisa
PEITE
150x200 cm

1790

SANDAALIT 
naisten ja 
miesten

595
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Hyvän Olon Messujen ava-
ussanat lausui LC Pudasjär-
vi / Hilimojen presidentti 
Heleena Talala viime lauan-
taina aamulla Tuomas Sam-
melvuo -salissa. Se oli merk-
ki siitä, että messuväellä on 
lupa nauttia päivän tarjon-
nasta, saada itselleen iloista 
mieltä ja tuntea hyvää oloa.

Hyvän Olon Messut on 
hyväntekeväisyystapahtu-
ma, jonka tuotto ohjataan 
paikkakuntaisten auttami-
seen ja tukemiseen. Hili-
mat toimivat ”yhdessä pal-
vellen” -toiminta-ajatuksella 
ja avustavat monin eri ta-
voin aina rahallisista lah-
joituksista talkooapuun ja 
nuorisovaihtotoiminnas-
ta ystävänpäivävierailuihin. 
Hilimoissa on tällä hetkellä 
26 jäsentä, joista lähes kaik-
ki olivat messuilla aktiivises-
ti mukana. 

Tervehdyspuheessaan 
yhteisöllisyyden roolista 
puhui myös maakuntajoh-
taja Pauli Harju, joka kiit-
ti Hilimoja hyvästä työstä ja 
kehotti myös messuväkeä 
kantamaan oman kortensa 
yhteisen hyvän kekoon.

LC Pudasjärvi / Hili-
mat järjesti messut nyt jo yh-
deksännen kerran. Järjestä-
jät olivat tyytyväisiä päivän 
kulkuun: messut sujuivat 
leppoisassa hengessä suun-
nitelmien mukaan, ja yleisö 
viihtyi salissa vaikka ulkona 
oli kesäisen lämmin sää.

Väkeä vieraili perintei-
seen malliin. Varsinkin ke-
sän asuja esittelevä muoti-
näytös, Merja Larivaaran ja 
Anne-Mari Kanniaisen esi-
tys sekä Telemark Teamin 
tanssinäytös kiinnostivat.

Salin istumapaikat olivat 
liki viimeistä myöten täyn-
nä, kun Larivaara esiintyi 
ensimmäistä kertaa Pudas-
järvellä. Kaupankäynti rau-
hoittui lähes kokonaan, kun 
koko salin väki keskittyi 
kuuntelemaan taitavan lau-
lajan ja säestäjän esittämiä 
suomenkielisiä kappaleita. 
Musiikin lomassa Larivaa-
ra jutusteli messuyleisölle 
ja kertoi myös omista koke-
muksistaan, kuten paluus-
taan Ouluun.

Etenkin lapset olivat kiin-

Iloista meininkiä Hyvän Olon Messuilla

nostuneita oululaisen Taiku-
ri Karin esityksestä. Tasok-
kaissa taikatempuissa riitti 
tosin hämmästeltävää aikui-
sillekin. 

Messuväki osti muun 
muassa leivonnaisia, lahja-
kortteja, koruja, käsitöitä ja 
kosmetiikkaa. Hilimat huo-
lehtivat messuravintolan 
pyörittämisestä sekä myivät 
sinappia ja arpoja.

Iltapäivällä, kellon lähes-
tyä kolmea, sali alkoi tyhjen-
tyä mukavan päivän päät-
teeksi.

– Messut ovat päättyneet, 
kuuluttaja Pirkko Polvi kiitti 
päivän lopuksi.

Hyvän Olon Messut järjestettiin jo yhdeksännen kerran. Mukana messuilla oli viitisenkymmentä näytteilleasettajaa, joiden antiin tutustui suuri joukko 
messuväkeä. Yleisölle oli tarjolla myös monenlaisia ohjelmanumeroita.

Oulun kaupunginteatterin 
näyttelijä Merja Larivaara 
on myös taitava laulaja ja 

haitarinsoittaja. Hän esiin-
tyi messuilla yhdessä ha-

nuristi Anne-Mari Kanniai-
sen kanssa.

Pudasjärveläisen Vaatepuoti Hertan valikoimasta kootussa muotinäytöksessä nähtiin niin 
arki- kuin juhla-asujakin.

Oululaisen Telemark Teamin tanssitaiturit Eemeli Saastamoinen ja Liisa Rantatulkkila 
sekä Janne Nyman ja Teija Tolvanen tanssivat vakiotansseja messuyleisölle.

Seitsemänvuotias Silja Alahäivälä sai yleisön liikutuksen 
valtaan laulaessaan kirkkaalla äänellä Äideistä parhain.
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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                                                                              

apetina classic 
salaattijuusto 

200 g

perinteinen hiillos
grillimakkara 400 g

0,99
prk

broilerin varras
pehmeä pippurinen

500 g

1,89
pss

1,99
pkt

hörppy 
mehujuoma 1 l

1,00
pss

tumma ja 
vaalea sämpylä

8 kpl/320 g

kauratyynyt
360 g

iso sininen
lenkki 850 g

14,90
ras

savukylki pala
 n. 300 g

6,49
kg

kaalikääryleet
2 kg

3,50
pkt

meetvursti 
tanko 450 g

5,50
pkt

liekki- ja 
hunajasiivet 700 g

1,99
pkt

viljaporsaan 
fileepihvi 

ranch maistetu 640 g

4,99
pkt

4,90
pkt

1,59
pkt

UUTUUS!

mustang
grillihiilet 14 l

10,95

mustang
savustuslaatikko

49,50

baden
tuoli

2,95
pss

20,50

baden
tuolinpehmuste

mustamulta 45 l

15,90
5 SÄKKIÄ

suvi kukkamulta 40 l

9,95
4 SÄKKIÄ

kesäkukkamulta 24 l

4,95
säkki

kesäkukkamulta 45 l

7,95
säkki

puutarhan kevät 10 kg

15,90
säkki

puutarhan kevät 20 kg

24,90
säkki

raid
muurahais-
sirote 250 g

9,95
plo

raid
muurahais-
ansa

4,50
pkt

ulkoruukkuja
hyvä valikoima!

749,-

comanche
mönkijä
90 cc

1190,-

keeWay
”monkey” mopo

1298,-

kaaWay ry6
skootteri

495,-

samurai 70 cc
crossipyörä

649,-

samurai 125 cc
crossipyörä

10490,-

honda
traktorimönkijä

799,-

honda
perämoottorit
2,3 hv   5,0 hv

1030,-

honda
aggregaatti
eu 10i

925,-

keeWay
mönkijä
110 cc

UUTUUS!

+ toimituskulut

1390,-
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Lukijan kynästä

Toukokuun kesselikirje

Kerromme näissä jutuissa, millaista avustustyötä 
teemme Vienan Karjalassa ja Koillismaalla. 

Haluamme muistuttaa tämän vuoden jäsenmaksusta.
Jäsenmaksut 10€/hlö/vuosi, perheeltä 20€/vuosi ja 

yrityksiltä 50€ /vuosi. Tili FI33 5360 0420 0467 01. 
Kutsukaa toimintaan mukaan uusia jäseniä

Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite. 
Uudet jäsenet ovat myös tervetulleita!

Törmäsimme taasen ihan käsittämättömään roskaamiseen 
Syötteellä. Roskikselle ei ole sataakaan metriä, sillä roskis löy-
tyisi taustalla näkyvän Pytkynpirtin luota.

Eihän tuollaista törkyä saattanut jättää levälleen, vaan haim-
me mökiltä haravan ja siivosimme alueen. Toivottavasti sotki-
vat näkevät tämän ja tuntevat piston sisällään.

Pytkynharjun pari mökkiläistä

Ikävää roskaamista

Huhtikuun 17. päivä Kesselillä oli vuosikokous. Ari Tapper valittiin 
kokouksen puheenjohtajaksi.

Kävimme läpi vuoden 2015 asiat. Toiminnan ja tilintarkastuk-
sen olivat tehneet Terttu Jurvansuu ja Heino Ruuskanen. Kirjan-
pitäjä Seija Salon laatiman kirjanpidon kokousväelle esitteli Aimo 
Pietilä. Kaikille edellä oleville henkilöille suuri kiitos avustanne.

Toimintakertomusta läpikäydessämme totesimme, että suu-
rimmat avustusprojektit vuonna 2015 olivat Jyskyjärven kult-
tuuritalon avustaminen tulipalon jälkeen, neljän talon maalaus-
projektit, Uuden Jyskyjärven kulttuuritalon lattiamaton hankinta 
sekä peltikaton hankinta ja asettaminen Zinaida-mummolle. Pel-
tikattohanketta avustivat Kuhmon Rotaryt huomattavalla sum-
malla. 

Avustusmatkoilla oli 20 eri ihmistä toimintavuoden aikana. 
Matkoja tehtiin 33 eri kylään tai kaupunkiin. Apua tarvittiinkin, 
koska Karjalassa syksyn marjasato oli huono. Annamme avustuk-
set lahjaksi ja toivomme, että ne tuovat iloa ja apua arkeen. Eri-
laista avustustavaraa veimme arviolta noin 4000 kiloa. Omakus-
tanteisia avustusmatkoja tehtiin 52. 

Noin kaksituhatta kohtaamista
Toimintamme kautta vaikutimme noin kahden tuhannen ihmisen 
elämään. Lastenleireille osallistui yhteensä 383 lasta ohjaajineen. 
Ohjelmat rakentuivat monenlaisista leikeistä, kilpailuista, tarjoi-
lusta ja hartaudesta.

Vuoden aikana vierailimme 22 kertaa jossakin lastenkodissa 

tai päiväkodissa. Kouluvierailuja teimme 12, joilla tavoitimme 232 
koululaista. Kesselin kannustusstipendin sai 64 henkilöä tai tahoa.

Joululaulutilaisuuksia oli 43 ja osanottajia niissä yhteensä 679. 
Osallistuimme kuuteen suurempaan praasniekkaan. Teimme yli 60 
vierailua vanhustenkoteihin, sairaaloihin tai koteihin, joissa tapasim-
me vanhuksia, sairaita tai yksinäisiä.

Kahdeksaan perheeseen annoimme hautajaisavustusta ja neljään 
perheeseen synnytysavustuksen.

Monen monta lahjoittajaa
Erilaista tavaraa lahjoitti 175 eri henkilöä, joista uusia lahjoittajia oli 
74. Taloudellisen lahjoituksen antoi 110 henkilöä.

Hyviä ja auttavaisia jäseniä on ympäri Suomea ja Venäjän Karja-
laa! Heidän panoksensa tähän työhön on aivan uskomatonta, mistä 
erittäin suuri kiitos heille. Vuoden 2015 loppuun mennessä jäseniä 
oli 642. Uusia henkilöjäseniä yhdistykseen tuli 65.

Jäsenmaksu unohtui maksamatta 36 jäseneltä. Jäsenmaksu ei ole 
kovin suuri, mutta toivomme, että jokainen jäsen maksaisi sen, kos-
ka sillä on erittäin suuri merkitys avustamistyössä.

Jotta voimme vastata ihmisten hätään, toivomme mukaan uu-
sia jäseniä. Tällä hetkellä ruplan kurssi suhteessa euroon on meille 
edullinen. Nyt jos koskaan, kannattaa auttaa ihmistä! Meidän apum-
me on ihmiseltä ihmiselle.

Vuonna 2015 jäsenmaksuista kirjattiin 7515 euroa. Toimintam-
me ensimmäinen ja tärkein periaate on, että jäsenmaksu käyte-
tään 100 prosenttisesti avustustyöhön. Vienan Karjalan avustus oli 
10.787,02 euroa, kotimaan avustus 2296,43 euroa, ystävälapsitoi-
minnan kautta apua annettiin 822,32 euroa.

Avustusmatkoilla yövyimme kodeissa. Tätä kautta apua an-
nettiin 940 euroa. Avustustoiminta yhteensä oli 14.845,77 euroa.

Kesseli-iltoja pidettiin mm. Hankasalmella, Keuruulla, Multial-
la, Karstulassa, Konnevedellä ja Taivalkoskella. 

Viesti kulki kesseliväelle
Suosittelemme käymään ja tykkäämään www.facebook.com/kes-
seli.ry -sivuilla. Juttuja vuoden loppuun mennessä sinne kirjoitet-
tiin noin 320. Tykkäämisiä puolitoista vuotta vanhoilla sivuilla oli 
vuoden lopussa 243.

On hyvä, että voimme välittää kuulumisia ilmaisen kanavan 
kautta. FB:n kautta on tullut myös avunpyyntöjä, niin kuin niitä 
tulee myös venäläisen kontakten kautta.

Pudasjärvi-lehti julkaisi viime vuonna 14 juttua Kesselin toi-
minnasta. Juttuja julkaisivat myös Iijokiseutu, Oma Mua ja Kale-
van Uutinen. Tässä muutamia poimintoja viime vuodesta.

Kaikkein suurin kunnia Taivaalliselle Isälle, joka on vaikutta-
nut kaiken tämän ihmisissä.  Seuraava kesselikirje ilmestyy alku-
syksystä.

Kesseliterveisin Ape Nieminen, pj.

Aino Gerasimova on hyvin tuttu monelle pudasjärviselle, 
jotka aikoinaan kävivät pitämässä srk:n leirejä Borovoil-
la. Häneltä paljon terveisiä.

Joskus olisi hyvä olla vene matkassa.

Lapset lähettivät paljon terveisiä ja kiitoksia kaikesta avus-
ta. Tässä heitä urheilutalon ikkunassa vilkuttamassa.

Keskiviikkona 18.5. start-
taa Pudasjärven Urheili-
joiden suunnistuskausi vi-
rallisesti käyntiin. Kello 18 
alkaen Jyrkkäkoskella on 
mahdollisuus eri-ikäisillä 
suunnistuksesta kiinnostu-
neilla päästä tutustumaan 
suunnistuksen saloihin eri-
tasoisilla radoilla.  Illan ai-
kana on mahdollisuus saada 
opastusta suunnistuksessa. 
Lapsille järjestetään rasti-
reitti (RR) ja tukireitti (TR)-
suunnistusta.

Illan aikana perehdytään 
myös MOBO- suunnistuk-
seen. MOBO on älypuheli-
mille kehitetty sovellus, jon-
ka avulla voi suunnistaa sille 
erityisesti suunnitelluilla ra-
doilla.  Sen avulla voi hel-
posti tutustua suunnistuk-
seen ja testata omia taitojaan. 

Tule mukaan suunnistuskauden avaukseen
Rastit ovat kiinteästi paikal-
laan, joten valmiilla MOBO-
radalla voi suunnistaa mil-
loin vain omatoimisesti tai 
porukalla.

Tällä hetkellä Suomes-
sa voi suunnistaa MOBOn 
avulla jo yli 70 paikkakun-
nalla. Pudasjärven ensim-
mäinen MOBO-rata löytyy 
Jyrkkäkosken lenkkipolun 
ympäristöstä.

MOBO- suunnistus sopii 
niin lapsille, nuorille kuin ai-
kuisille tai vaikka perheen 
yhteiseen ulkoiluun. Väli-
neeksi tarvitsee älypuheli-
men ja siihen ladattavan il-
maisen sovelluksen. Puhelin 
toimii sitten suunnistuksen 
karttana, kompassina ja lei-
masimena. MOBO-rasteilla 
on kiinteät laatat, joilla lei-
mataan lukemalla QR-koodi 

tai NFC-tarra.
Suunnistuskauden ava-

jaisiin ovat tervetulleita 
kaikki "vauvasta vaariin ja 
mukulasta mummon", niin 
MOBO-suunnistuksesta 
kuin ihan tavallisesta kartan 
ja kompassin kanssa suun-
nistuksesta kiinnostuneet.

Kesän aikana suunnistus-
ta on tarjolla lähes viikoit-

tain eripuolilla Pudasjärveä 
järjestettävillä iltarasteilla. 
Iltarastien ajankohdasta tie-
dotetaan Pudasjärven Urhei-
lijoiden/suunnistus verkko-
sivuilla sekä paikallislehden 
seuratoimintapalstalla. Voi-
siko suunnistus liikuttaa si-
nuakin tulevana kesänä?

PuU:n suunnistusjaosto

Pudasjärven Urheilijat me-
nestyi hienosti viime vii-
konloppuna maastojuoksun 
SM-kilpailuissa Vöyrillä. Par-

Pudasjärven Urheilijoiden 
nuorille juoksijoille SM-kultaa

haiten juoksu kulki 19-vuotiai-
den poikien joukkueella, jolla 
oli kotiin tuomisena kultami-
talit.

Voittajajoukkueessa juoksi-
vat Mikko Rahkola, Aleksi Här-
könen ja Lasse Moilanen. Rah-
kola oli juoksussa yhdeksäs, 

Härkönen 11. ja Moilanen 39. 
Pudasjärven juoksijoiden ko-
konaismenestys oli paras yh-
den sijoituspisteen erolla.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSATKYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

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

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä myös:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

MAANRAKENNUSTA

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

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

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI! Puhoskylässä

1h+k, 2h+k
siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

MYYDÄÄN

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

Sinä tunnistettu mies, joka kä-
vit to 12.5. 12-12.30 K-super-
marketissa,  löysit pudonneen 
pullonpalautuskuitin ja otit ra-
hat itselle, palauttaisitko rahat 
K-supermarkettiin. Kiitos.

Siisti Mazda 626, vm.01, 
kats.3/16, 279 tkm, 2x hyvät 
renkaat, hälytin, vetokoukku, 
jakoremmi vaihdettu 257tkm. 
Uusi tuulilasi. 1650 €. P. 050 
506 7841.

Toyota Corolla 1.3 vm. 1999 P. 
040 537 5427. 

Pensasleikkuri Stiga SHT 700, 
sähkökäyttöinen, 50 €. P. 040 
501 7988.

Hyväkuntoinen Husgvarna 40 
raivaussaha. Trimmipää sis. 
hintaan. P. +46 70 677 4255.

Katsastettu Peugeot-asuntoau-
to ja Solifer- asuntovaunu. Tosi 
hyvässä kunnossa. Myydään 
myös erikseen. P. 050 350 
1743.

Myytävänä polkupyöriä, 30-75 
€ kpl. Huollan pyöräsi, otan 
joutilaat. P. 040 504 2814.

Soutuvene ja airot, 300 €. P 
040 549 5823.

Käyttämätön Chevron BWL 
1000 Puusorvi, 120 €. P. 0400 
192 412. 

H-auton vannesarja 15” (4kpl),  
pulttijako 4x114,3 keskiö 56,5. 
Kunto hyvä, 75 €.  P. 044 029 
5718.

Sähkökäyttöinen seniorimopo 
Pyrkijä  E 500, ollut käytössä 
vuoden. P. 0400 769 573.

Yksiö keskustassa maksuky-
kyiselle ja tupakoimattomalle 
henkilölle. P. 040 769 4386.

Pieni kasvihuone vaikka ku-
kantaimien kasvatukseen h. 10 
€. Paljeovi 80x180 cm mäntyä 
h. 20 €. Wc-peilikaappi valolla 
ja pistokkeella h. 10 €. Tumma 
tv-pöytä rattailla, 2 laatikkoa h. 
25 €. P. 040 535 5829.

Myydään metsätila
Pudasjärvi Korentokylä, 

myydään metsätila
 n. 20 hehtaaria ja oma 

määräalainen rantapaikka
(vene- ja uimarantapaikka) 
Korentojärven rannassa. 

Hp. 31 000 €.
Tied. p. 040 7694 385

Annetaan käytettyjä ikkunoita 
Kollajalta. P. 040 842 0329.

ANNETAAN
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy
Taivalkosken Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 15.5.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

JÄRJESTÄMME ELÄKELÄISILLE 
ULKOILMATAPAHTUMAN 

torstaina 19.5.2016 kello 12.00. 
Kokoonnumme kello 11.00 Rajamaan rantaan, josta lähdem-
me sauvakävellen rantareittiä pitkin Liepeen nuotiopaikalle. 

Matkan varrella on jumppatuokioita. Tarjoamme mehua, teetä 
ja kahvia sekä korppuja. Sateen sattuessa kokoonnumme 

Liepeen väentupaan. Ohjelmaakin on.
Toivomme runsasta osanottoa!

ELÄKELIITON 
PUDASJÄRVEN 
OSASTO 

Koskenhovilla su 15.5.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pekka Isomursun valokuvanäyttely ”Luonnon valoa” Syötteen luon-
tokeskuksella 11.4.-27.5. ti-la klo 10-16. Erätie 1.
Kiihdytyspäivä la 14.5. klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Hempan hölökkä su klo 18 lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla ma klo 18-20. Järj. Pudasjärven Nuorisoseura ry.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 15.5. klo 18, Urheilutie 8.
Koskenhovin bingo su 15.5. klo 18.
Kaikkien Ommaiskahviloiden yhteinen virkistyspäivä ti 17.5. klo 12-
15, Huttukylän Nuorisoseura, Koitelinkoskentie 720, Kiiminki.
Wirtapiiri ti 17.5. klo 10.30 Sarakylän koululla.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 23.5. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
No Speed Limit la 28.5 klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.

Kollajan Vesiosuuskunta
VUOSIKOKOUS

la 21.5. klo 12, 
paikka Annikki Hinkula Kollajantie 893.

Esillä sääntömääräiset sekä 
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!

Hallitus

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 

Tervetuloa!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

pidetään keskiviikkona 18.5.2016 klo 18 
Ravintola Jukolan Pirtissä Jukolantie 4.

Ala-Livon Vesiosuuskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
la 28.5.2016 klo 14 alkaen 

Veli-Pekka Salmelalla, Sarakyläntie 291.
Hallitus

Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä
Toukokuu lähestyy puoltavä-
liä ja kevättuulet puhaltavat. 
Keväiseen vapaa-aikaan mu-
siikkia tarjoillaan jälleen ensi 
viikonloppuna.

Lauantaina 15.5. Hotel-
li-ravintola Kurenkoskes-
sa soittaa Turo´s Hevi Gee, 
joka on lahtelainen huumori-
orkesteri. Yhtyeen kappaleille 
on tavallista jonkin tunnetun 
hitin sanojen muokkaaminen 
humoristiseen sävyyn. Tun-
nettuja hittejä ovat esimer-
kiksi ”Shellin paariin”, ”Kyn-
täjän poika” ja ”Punaiset on 
silmät”. Yhtye on julkaissut 
myös useita levyjä.

Sarapirtillä tanssitaan 
lauantaina Tapani Nevalan 
tulkintojen mukaan. Suosittu 
tanssimusiikki soi kevätillassa 
ja antaa askeleille tahtia.

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

TULOSSA:  Pe 20.5.  Valtanen band.  La 28.5. Puolikuu. La 4.6. BABLO

Perjantaina 13.5. Karaoke ja wintti lippu 5 €

Lauantaina 14.5.

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

TURO´S 
HEVI GEE

ENNAKKOLIPPU 15 € (sis. ep) OVELTA 20 € (sis. ep). Katso ohje Kurenkosken facebook-sivulta. 

Pudasjärven Urheilijoilla takanaan 
vilkas juhlatoimintavuosi

Pudasjärven Urheilijat ko-
koontui seuran kevätkoko-
ukseen maanantaina 2.5. 
täytekakkukahvien mer-
keissä, olihan seuran jäsen 
Olavi Leinonen saavuttanut 
maaliskuussa kaksi prons-
simitalia veteraanien mäki-
hypyn MM-kisoissa Norjan 
Orkdalissa. Leinonen ker-
toi molemmissa kisoissa tul-
leen hyviä hyppyjä, mutta 
tavoitteena olleeseen kulta-
mitaliin ne eivät tällä kertaa 
riittäneet. 

Toimintakertomuksen 
hyväksymisen kohdalla to-
dettiin kuluneen toiminta-
vuoden 2015 olleen seuran 
seitsemäskymmenes ja si-
ten juhlavuosi. Juhlavuo-
si näkyikin seuran puheen-
johtaja Seppo Sammelvuon 
mukaan toiminnassa koko 
vuoden: juhlavuodelle teh-
tiin oma logo ja seura-asu 
ja koko vuoden ajan oli eri 
juhlatapahtumia. Kaiken 
huippuna oli 70-vuotisjuh-
la lokakuussa, jossa Tuomas 
Sammelvuo- sali oli laitet-
tu juhlakuntoon. Kaikilla ja-
ostoilla oli omat osastonsa, 
seinälle heijastui valokuvia 
seuran historiasta, seinällä 
olivat uudet kunniataulut, 
salissa oli myös pääseuran 
ja ala-osastojen upea lippu-
linna, hieno palkintopöytä, 
julisteet jne. Juhlassa jaettiin 
runsaasti erilaisia huomion-
osoituksia ja ansiomerkkejä. 

Toimintavuosi oli muu-
tenkin vilkas ja työntäytei-
nen. Pilkkiviikko järjes-
tettiin nyt jo 12. kerran. 
Umpihangen MM-kisat hoi-
tuivat mallikkaasti nyt jo 
18. kerran. Myös Syötehiih-
don, Syötesuunnistuksen ja 
Joulumyyjäisten järjestelyt 
saivat osallistujilta kiitok-
set. Tapahtumien todettiin 
tuoneen Pudasjärveä esil-
le kesämatkailukaupunkina 
sekä lisänneen matkailijoi-
den syytä pysähtyä paikka-
kunnalle ja majoittua sekä 
käyttää paikallisten yritys-

ten palveluita useamman 
päivän ajan.

Jyrkkäkosken huvikes-
kuksen toimintaa on kehitet-
ty edelleen. Leijonien kans-
sa yhteisesti järjestetyissä 
Venetsialaisissa oli jälleen 
1400 osallistujaa. Sateinen 
kesä verotti muiden huvi-
tilaisuuksien osallistujien 
määrää. Tuurituvalla on vä-
keä käynyt mukavasti ja toi-
minta on sujunut mallik-
kaasti. 

Sammelvuo kiitti johto-
kuntaa, työryhmiä, jaostoja, 
eri tapahtumien talkoolai-

sia, urheilijoita, valmentajia 
ja ohjaajia, huoltajia ja muita 
tukihenkilöitä sekä työnte-
kijöitä vuoden mittaan teh-
dystä arvokkaasta työstä. 
Kiitokset menivät myös kai-
kille yrityksille, kaupungil-
le ja yhteistyökumppaneille, 
jotka olivat tukeneet seuran 
toimintaa. 

Seuralla on kahdeksan 
toimivaa jaostoa; yleisur-
heilu-, suunnistus-, voimis-
telu-, lentopallo-, hiihto-, 
mäki-, uima- ja kuntourhei-
lujaosto sekä Sotkajärven 
Veto -alaosasto.  HT

Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo Sammelvuo onnitteli kevätkokouksen 
aluksi mäkihypyn veteraanien MM-kisoista kaksi pronssimitalia saavuttanutta Olavi Lei-
nosta.

Hyväntekeväisyys konsertti

KULJE VIERELLÄ
Torstaina 26.5.2016 klo 18.00

Seurakuntatalolla
Järjestäjinä: 

Kajastus, Osviitta, Ruskapirtti ja 
Pudasjärven seurakunta 

Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 €.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tekniset ja ympäristöpalvelut tiedottaa
Matonpesupaikka 

Matonpesupaikka Liikennepuiston vieressä on avattu. Käyttö 
päivittäin klo 7.00 - 21.00. Paikka suljetaan syksyllä säätilan-
teen mukaan. 

Puutarhajätteiden vastaanotto siirtokuormausasemalla
Pudasjärven kaupungin siirtokuormausasemalle (Kuusamontie 
826) otetaan vastaan pihojen siivouksesta tulevaa kompostoi-
tuvaa jätettä seuraavasti:
1) pe 20.5.2016 klo 14-18 ja la21.5.2016 klo 10-14 
2) pe 27.5.2016 klo 14-18 ja la 28.5.2016 klo 10-14 
3) ke 1.6.2016 klo 14-18
Huom! Mikäli kuorma sisältää muuta kuin pihansiivousjätettä, 
peritään siitä sekajätteen mukainen jätemaksu.

Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Teiden kunnossapito- ja erityisavus-
tukset vuodelle 2016 haettavana 
27.5. mennessä
Vuonna 2015 kunnossapitoavustusta saaneiden teiden osalta 
uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien pituus, asuttujen ta-
louksien lukumäärä tai muut olosuhteet eivät ole muuttuneet. 
Erityisavustusta on haettava vuosittain.
Lomakkeita on saatavissa kaupungintalon asiakaspalvelupis-
teestä tai kaupungin nettisivuilta www.pudasjarvi.fi. Hake-
mukset tulee toimittaa asiakaspalvelupisteeseen 27.5.2016 
mennessä. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla kir-
jaamo@pudasjarvi.fi tai postitse Pudasjärven kaupunki/Tekni-
set palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi. 
Tien kunnossapitoavustus maksetaan edellisvuoden tapaan 
suoraan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille kesäkuun 
aikana. Erityisavustuksesta ilmoitetaan hakijoille erikseen ja 
avustus maksetaan tositteita vastaan.
Lisätietoja antavat Terttu Määttä puh. 040 754 5084 ja erityis-
avustuskohteista lisäksi Pekka Pitkänen puh. 050 444 1044.

Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Seulan Vesiosuuskunnan 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS 
su 22.5. klo 15 Juurikassa. 

Kahvitarjoilu. 
Hallitus

Päiväleiritoimintaa

Aika Toiminnan pääsisällöt

viikko 23 
hinta 15 €

luonto ja liikunta; sis. mm. uimakoulua

viikko 24 
hinta 15 €

luonto ja matkailu; sis. mm. retken Syötteen luontokes-
kukseen ja toripäivä

viikko 25 
hinta 15 €

luonto ja historia; sis. mm. toimintapäivät kirkolla, 
kotiseutumuseolla ja Hilturannassa

viikko 26 
hinta 15 €

luonto ja erätaidot; sis. mm. retken Vattukurulle, liikun-
taseikkailupäivä ja toripäivä

Toiminta on tarkoitettu 7-12-vuotiaille lapsille ja nuorille, max. 50 
osallistujaa / viikko.  Päiväleirit alkavat pääsääntöisesti klo 10 kokoontu-
misella nuorisotiloille ja päättyvät samaan paikkaan klo 15.  Tarkemman 
viikko-ohjelman ja poikkeukset ilmoitamme leirikirjeessä.  Päivään kuuluu 
lämmin ruoka.  Ilmoittautuminen pe 27.5. mennessä.  Yhteistyössä seura-
kunta ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Nuorten, perheiden ja lasten  
kesäretki Etelä-Suomeen

Maanantai 4.7.

klo 7.30 lähtö kirjastotalon nuori-
sotilojen edestä 
klo 14 nuorisokeskus Marttinen, 
ruokailu klo 15  
ryhmä 1 resiinaralli 
ryhmä 2 seinäkiipeily 
klo 17 lähtö Marttisesta 
n.  klo 18 Julkujärven leirikeskus 
majoittautuminen  
klo 21 yhteinen iltapala 
yhteinen iltaohjelma

Tiistai 5.7.

klo 09 yhteinen aamupala 
klo 11 lähtö Tampereelle 
klo 11.30 Särkänniemi 
klo 19 lähtö Särkänniemestä 
klo 19.30 Julkujärvellä 
klo 21 yhteinen iltapala 
yhteinen iltaohjelma

Keskiviikko 6.7.

klo 8 yhteinen aamupala 
klo 9 lähtö Julkujärveltä 
klo 10 keilaus Kaatopaikalla 
klo 12 Tampere-kierros, ”parhaat 
paikat ottaa Tampere-selfiet” 
uimaranta, muuta kesäohjelmaa 
klo 18 lähtö Julkujärvelle 
klo 21 yhteinen iltapala 
yhteinen iltaohjelma

Torstai 7.7.

klo 09 yhteinen aamupala, 
pakkaus 
klo 10 lähtö Julkujärveltä 
n. klo 12 Keskisen kyläkauppa 
klo 15 lähtö Keskiseltä 
klo 21 takaisin Pudasjärvellä, 
nuorisotilat

Kesäretki tehdään lasten, nuorten ja perheiden toiveiden mukaisesti 
Etelä-Suomeen, Tampereelle ma-to 4-7.7.  Retken hinta on 60 euroa / 
osallistuja – alle 3-vuotiaat maksutta, sis. matkat, majoituksen, ohjelman 
/ pääsyliput ja osan ruokailuista, max 40 osallistujaa.  10-vuotiaat tai alle 
vain täysi-ikäisen huoltajan mukana.  Ilmoittautuminen pe 27.5. mennes-
sä.  Yhteistyössä Pudasjärven Nuorten tuki.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Biohakkeri-tiedeleiri
10-14-vuotiaille, ma-ke 18-20.7. klo 
10-14 kirjastotalon nuorisotoissa, 
max. 8 osallistujaa, maksuton. 

”Ympärilläsi on paljon asioita joita 
et voi nähdä, haistaa tai kuulla: mik-
roskooppisen pieniä eliöitä ja nan-
oskooppisen pieniä molekyylejä. 
Tiede tutkii näkymätöntä erikois-
laitteiden avulla ja tiedeleirillä voit 
tutkia sinäkin ja samalla opit myös 
hieman biologiaa, kemiaa, fysiikkaa 
ja matematiikkaa.  Kurssilla tehdään 
kaksi mielenkiintoista tutkimusta: 
Oman vesi näytteen mikrobiolo-
ginen ja kemiallinen analyysi sekä 
juomien sokeripitoisuuden mittaus 
ja sen vaikutus makuaistimukseen.  
Lisäksi voit tuoda omia näytteitäsi 
(hyönteisiä, kasveja, kiviä tai ihan 
mitä tahansa) tutkittavaksi kurs-
silla käytettävillä laitteilla.  Kurssin 
jälkeen tiedät mitä tiede on ja mi-
ten voit itse tuottaa luotettavaa 
tieteellistä tietoa.  Kurssin testit 
ovat turvallisia ja eettisiä.”

Yhteistyössä kurssiohjaaja solu- ja 
molekyylibiologian tohtori Jaana 
Jurvansuu. Ilmoittautuminen pe 
27.5. mennessä.

Hyvinvointikioski
Hyvinvointikioski on sukupolvien 
välistä kanssakäymistä lisäävää toi-
mintaa, joka keskittyy hyvinvointia 
lisäävien palveluiden, tekojen ja 
asioiden ympärille, ilman maksua.  
Tarpeen ja tuotteen määrittelee yli 
65-vuotias kioskille tuleva asiakas.  
Kioskissa kesätyötään tekevä nuori 
pyrkii tarjoamaan asiakkaan tarvit-
semaa palvelua osaamisensa mu-
kaan oppien myös itse uusia taitoja 
ja tietoja.  Toiminta on maksutonta.

Hyvinvointikioski on avoinna Van-
hustentaloyhdistyksen kerhohuo-
neella arkisin 27.6.-10.7.2016 klo 
10-14, poikkeukset huomioiden.  
Kioskissa on tarjolla itsenäisesti 
asuville ikäihmisille mm. kaveri kä-
velyretkelle tai kirjastossa käyntiin, 
lähimmäinen jumalanpalvelukseen 
tai naapurissa vierailuun, auttaja 

pieneen siivoukseen tai pullan lei-
vontaan, onnen kantaja kalastus-
retkelle tai syntymäpäiväjuhliin ja 
kaivattua kantoapua tarjoushau-
kalle.  Toimintaa voidaan järjestää 
tarpeen ja mahdollisuuksien mu-
kaan myös sivukylillä.  Yhteistyössä 
Vanhustentaloyhdistys.

Kortteliralli
Kortteliralli-toiminta viikoilla 27-
28, 4-17.7. on mukavaa yhdessä 
liikkumista ja jalkaisin tutustumista 
lähialueeseen sekä alueella asuviin 
ihmisiin.  Korttelirallin viikko-ohjel-
ma muotoutuu tarpeiden mukaan 
ja päivittäinen tapahtuman kes-
to on 2-4 tuntia.  Korttelirallin, 2 
nuorta ja 1-2 ohjaajaa, voit varata 
kyseisille viikoille pe 27.5. mennes-
sä, myös sivukylille.  Yhteistyössä 
kyläyhdistykset ja Laavu-hanke.

Toripäivät
Lasten ja nuorten toripäiviä viete-
tään Pudasjärven torilla pe 17.6. 
ja pe 1.7. klo 10-14 kestävän kehi-
tyksen, yrittäjyyden ja osallisuuden 
edistämisen teemalla.  Kaikki lap-
set ja nuoret voivat tulla maksutta 
pitämään toripöytää.  Tullessasi 
tuo tarvittavat kalusteet ja tavarat.  
Vanhemmat ja muut aikuiset voivat 
auttaa järjestelyissä.  Yhteistyössä 
Kurenalan kyläyhdistys.

Haetaan pudasjärveläi-
siä yrityskummeja
Ryhmä pudasjärveläisiä, nuorista 
11 on lähdössä markkinoimaan 
kotipaikkakuntansa yrityksiä, pal-
veluita ja tuotteita heinäkuussa 
viikolla 28 Lappeenranta-Imatralle, 
Mikkeli-Joutsaan, Savonlinna-Pun-
kasalmelle ja Joensuu-Lieksaan.  
Mikäli haluat yrityksesi tuotteita / 
palveluita esille kyseisille paikka-
kunnille, niin ota yhteyttä pe 27.5. 
mennessä ryhmän puheenjohtaja 
Elina Jaakolaan 044 5991604 tai 
nuorisotoimistoon.  Työstämme yh-
dessä asiaa ja tapahtumia.  Yhteis-
työssä pudasjärveläiset yrittäjät ja 
muut toimijat.

Nuorisopalveluiden kesäohjelmaa

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Tarja Väisänen, vapaa-aikaohjaaja, nuorisopalvelut / lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämistyö, p. 040 5262765, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi 
www.pudasjarvi.fi/kesa

Särkivaaran 
Vesiosuuskunnan 

VUOSIKOKOUS 
ti 31.5. klo 18 

Syötteen kylätalolla. 
Sääntömääräiset asiat. 

Hallitus

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Elokuvat
Pohjantähti 
Pudasjärvi
MA 16.5.
● Klo 17.30  
ANGRY 
BIRDS 

-S-, liput 6 €

www.moviecompanyalatalo.fi 

Ylilääkäri H. Tapio Hanhela 
jää eläkkeelle syyskuun alus-
ta lähtien. Hänen tilalleen 
Oulunkaaren ylilääkärik-
si on valittu Oulunkaarella 
nykyään terveyspalvelujoh-
tajana työskentelevä Tuula 
Saukkonen.

Oululainen Saukkonen 
on yleislääketieteen erikois-
lääkäri ja lääketieteen toh-
tori. Hän on työskennellyt 
Oulunkaaren terveyspalve-
lujohtajana vuodesta 2012 
ja sitä ennen muun muassa 

vastaavana lääkärinä Myl-
lyojan terveysasemalla sekä 
vastaavana työterveyslää-
kärinä sote- ja kasvutiimis-
sä Oulun Työterveydessä. 
Lisäksi Saukkonen on työs-
kennellyt Oulun yliopistolla 
tutkijana ja opettajana.

Kuntayhtymässä sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen jär-
jestäminen ja tuottaminen 
on eriytetty. Ylilääkäri toi-
mii terveydenhuollon asi-
antuntijana Oulunkaaren ja 
jäsenkuntien välisessä yh-

teistyössä. Kuntien tahto 
palvelujen laadusta ja mää-
rästä sovitetaan yhteen kun-
tien antamien resurssien 
kanssa vuosittaisissa kun-
taneuvotteluissa. Ylilääkäri 
siis vastaa terveyspalvelujen 
järjestämisestä ja terveyspal-
velujohtaja niiden tuottami-
sesta. Terveyspalvelujohtaja 
toimii myös kuntayhtymän 
johtavana lääkärinä.

Oulunkaaren ylilääkäriksi 
Tuula Saukkonen

Lue lehti 
netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi
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Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

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

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

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

● 47-622, 40-622

KAUNOTAR 3-V.

399€

HELKAMA PYÖRÄPÄIVÄT PERJANTAINA 20.5. 
PAIKALLA TEHTAAN EDUSTAJA ANTTI KORPELA

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17, 

kesälauantaisin
9-13

 ILONA 1-V.
● Etukori vakiona
● Metallinen ketjusuoja
● Vakuutusyhtiön hyväk-

symä turvalukko

349€

 ILONA 3-V.
● Etukori vakiona
● Metallinen ketjusuoja
● Vakuutusyhtiön hyväk-

symä turvalukko

449€ JOPO 1-V.
● Aito Suomalainen!
● Vakuutusyhtiön hyväk-

symä turvalukko

350€

Huippu tarjous vain HELKAMA päivänä! 
Tervetuloa tutustumaan!

LOUNATUULI 3 V SÄHKÖPYÖRÄ
● Kolme avustustasoa
● 200W etunapamoottori
● 24 V 10,4 Ah Lithium akku
● Toimintasäde jopa 50 kilometriä
● Latausaika n. 5 – 6 tuntia
● LED valot edessä ja takana

Varastossa olevat JOPO pyörät 
erikoishintaan vain HELKAMA päivänä!

1350€

KULKURI 3-V.

399€

JOPONEN 
POTKUPYÖRÄ
● Jämerä rakenne
● Hyvin laakeroidut pyörät

89€

HELKAMAPÄIVÄN tarjouksia:

PYÖRÄNKUMIN 
PAIKKARASIA  

1€

SCHWALBE MARATHON 
PLUS ULKORENGAS 
PÄÄLLE VAIHDETTUNA  

49€
● 5 mm pistosuojaus
● nastan ja lasinpalojen 

kestävä!
● 40-622, 47-622

ULKORENGAS 
+ SISÄRENGAS 15€

HELKAMAPÄIVÄN tarjous:

● V-jarru edessä
● Vakuutusyhtiön hyväksymä
 turvalukko

● V-jarru edessä
● Vakuutusyhtiön hyväksymä
 turvalukko

JALKAPUMPPU

20€

Kävijöiden kesken arvotaan pyöräilykypärä!

VAIJERILUKKO
● 65 cm

5€

● Ilmapainemittari
● Sopii kaikkiin venttiileihin

Helkamapäivän aikana polkupyörän
ostaneille ensihuolto kaupan päälle!


