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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Huhtasaari 
Pudasjärvellä 

- Suomi Takaisin 
s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 12.1.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Koillismaan Energiapalvelu Oy

-  Tilakohtaiset metsäsuunnitelmat,  
metsäarviot ja lausunnot mm.  
perunkirjoitusta, sukupolvenvaihdosta  
tai metsäkauppaa varten 

-  puuston hakkuu- ja hoitosuunnitelmat,  
puukaupat valtakirjalla myyjän lukuun

- metsätilojen alustavat lohkomiset tai halkomiset
- Muokkaukset ja kylvö
-  taimikonhoito ja ennakkoraivaukset
-  kunnostusojitussuunnitelmat ja toteutukset
-  KEMERAHAKEMUKSET
-  luontoarvojen kartoitukset, luontoselvitykset  

mm. maa-ainesten ottoa varten
-  metsätilojen, tonttien ja määräalan kauppa ja 

välitys. Kauppakirjojen laadinta,  
kaupanvahvistajan palvelut

-  tuhkalannoitussuunnitelmat ja toteutus,  
opastus ja neuvonta. 

Kova kysyntä 
järeistä leimikoista ja 
hakkuutähteestä

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

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

Puh.  020 752 8260

HIIRENSYÖTTI 
RACUMIN PASTA G 

20X10g + 
SYÖTTILAATIKKO

HUIPPU-
HALPA!

Racumin Pasta G on nykyaikainen 
jyrsijöidentorjunta-aine, joka on 
tehokas, mutta entistäkin turvallisempi 
ei-kohde-eläimille.

KUKKAMULTA 
LUOMU 

GREENCARE 10 l

Luonnonmukainen ja ravinteikas, tumma 
kukkamulta kaikille kodin kasveille, 
keittiöpuutarhan yrteille ja parvekekukille. 
Korkea hiekkapitoisuus pitää kasvualustan 
ilmavana pitkään ja kasvien juuret voivat 
hyvin myös talvella.

100
/ säkki

500
/ pkt

KIIPEILEVÄ METSURI TEKEE 
PIHAPUIDEN KAATOJA.

Vakuutukset kunnossa.

MYÖS LUMENPUDOTUKSET KATOLTA

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

Tutustu lisää: KONTIO.FI  |  #KONTIO

SUNNUNTAINA 14.1.
OSOITTEESSA

Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi

Tervetuloa tutustumaan Kontion laajaan 
talo- ja huvilamallistoon Pudasjärvelle.

Kontiopäivät

Heikki Herukka
0400 125 296

heikki.herukka@kontio.fi

Soita ja kysy lisää!

HIRSITALOT |  HUVILAT |  SAUNAT
PIHARAKENNUKSET

SUNNUNTAINA 14.1. klo 12-16

Metsäveroilmoitus 
kannattaa  

tehdä aina!
Varaa aika omalta 
metsäneuvojalta!

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
Ke 17.1. ke 24.1. ja ke 31.1. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

TALVI ALE
TOPPA-ASUT
Ovh.

-50%
-30%

Icebug
NASTAKENGÄT

Ovh.

-30%

JÄÄKIEKKO-
VARUSTEET

● rintapanssarit
● polvisuojat
● kyynärsuojat
● hanskat
Ovh.

-30%

Umbro
KEVYTVANU-
PUKU

79,-
Junior 59,-

30 V. TOIMINEELLE 
YRITYKSELLE 

ETSITÄÄN JATKAJAA
jos olet aidosti kiinnostunut 
ota yhteyttä Lasse Pelttari 

puh. 040 750 4577

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com    www.hallacatering.com

AUKIOLOAJAT: 
Ma-pe 10-16. 

La 10-14 
(mahdollisuuksien mukaan). 

Su suljettu.

6,50€

Sis. salaatti, kurkku, 
tomaatti ja patonki.

Sis. salaatti, kurkku, ja 
tomaatti

Valitse itse 3 lisätäytettä.

tai
Valitse itse 3 lisätäytettä.

Hallan patonki

Hallan salaatti
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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 
Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto LOMALLA
040 195 1732
Aki Niemitalo
040 820 2575
myynti@vkkmedia.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Messu seurakuntakodissa su 14.1. kello 10, Timo Lii-
kanen, Valtteri Laitila, Keijo Piirainen. Messu on kat-
sottavissa suorana viedeolähetyksenä seurakunnan 
kotisivujen kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit ja info-
tilaisuus seurakuntalaisille kirkkoväärtin tehtävistä, sa-
malla jaetaan kevään kirkkoväärtivuorot.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 16.1. kello 18.

Kuorot: kirkkokuoro to 18.1. kello 18, Vox Margarita ke 
17.1. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 18.1. kello 18.

Lähetysarpajaisten voitot on arvottu Pudasjärven po-
liisiasemalla, voittolista 
1. poppana sängynpeitto, Juha Kukkurainen  arpa nro 179 
2. matto, Kalevi Särkelä (565) 
3. matto, Juha Kukkurainen (406) 
4. matto, Terttu Varpu-Södervall (66) 
5. matto, Martti Niskala (575) 
6. matto, Aili Takaharju (262) 
7. matto, Sisko Kellolampi (408) 
8. matto, Juha Kukkurainen (191) 
9. matto, Juha Kukkurainen (486) 
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille.
Lähetyksen  kirpputori Kanttorilassa ke 17.1. kello 
10–13.
Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15-11.00.

Lähimmäisten kokoontuminen seurakuntakodissa ke 
17.1. kello 17.30, mukana Tarja Hemmilä ”voimaa valo-
kuvasta”.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 18.1. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 18.1. kello 12.

Perhekerho seurakuntakodissa ke 17.1. kello 10–13 ja 
iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 15.1. kello 17–
19.

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).

Rauhanyhdistykset: seurat Kurenalan ry:llä su 14.1. 
kello 16 (Kari Louhisalmi, Vesa Turpeinen).

Kastettu: Jannika Iida Kanerva Vääräniemi ja Jimi Kris-
tian Takarautio.

Haudattu: Onni Ensio Selin 85 v,  Ahti Johannes Sara-
järvi 83 v, Reijo Sakari Vähäkuopus 70 v ja  Mikko Jaak-
ko Harju 47 v.

Joulun juhla-aika on jäänyt taakse. Vanha 
kansa pitää Nuutin päivää (13.1) ehdot-
tomana joulun päätepisteenä. Kirkkovuo-
dessa vietetään parhaillaan loppiaisen jäl-
keistä aikaa. Tämä on merkinnyt nopeaa 
siirtymistä Jeesuksen julkisen toiminnan 
alkuun. Evankeliumikirjoihin on tallennet-
tu vähän yksityiskohtia Jeesuksen lapsuu-
desta. Joulun aikana on luettu Luukkaan ja 
Matteuksen tekstejä. Markuksen evanke-
liumissa kerrotaan puolestaan vain, miten 
ilosanoma Jeesuksesta lähti liikkeelle. Sii-
nä viitataan lyhyesti Johannes Kastajaan, ja 
sen jälkeen siirrytään suoraan hänen toi-
mintaansa. Tällä on oma tarkoituksensa. 
Jeesuksen puheet ja opetukset sekä hä-
nen elämänsä viimeiset tapahtumat sisäl-
tävät kaikkein olennaisimman kristillisen 
uskon kannalta: hän tuli tänne maailmaan 
pelastajaksi, vapahtajaksi ja syntiemme so-
vittajaksi.

Tulevan sunnuntain teema ja tekstit 
kertovat Jeesuksen toiminnan alusta hä-
nen kotikaupungissaan Nasaretissa (Luuk. 
4:16). Jeesuksella oli tapana käydä aikansa 
juutalaisten jumalanpalveluksessa synago-
gassa. Kreikan kielen sana tarkoittaa ko-

koontumispaikkaa, ja sanan juurena oleva 
verbi yhteen kokoontumista. Synagoga-
jumalanpalveluksessa luettiin yhteen ää-
neen juutalaisten uskontunnustus ”Kuu-
le Israel” (5. Moos. 6:4-9). Tämän jälkeen 
joku täysi-ikäinen mies luki jokaiselle sa-
patille tekstin hepreankielisestä Tooras-
ta eli Mooseksen laista. Joko lukija itse tai 
joku toinen tulkitsi pyhät sanat arameak-
si. Tähän on voinut liittyä myös tekstin se-
litys eli saarna. 

Luukkaan 4. luvun mukaan Nasaretin 
synagogassa Jeesus nousi lukemaan teks-
tiä, Jesajan kirjan 61. luvusta, jossa olivat 
sanat: ”Herran henki on minun ylläni, sil-
lä hän on voidellut minut. Hän on lähettä-
nyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sano-
man, julistamaan vangituille vapautusta ja 
sokeille näkönsä saamista, päästämään sor-
retut vapauteen ja julistamaan Herran rie-
muvuotta”. Jeesuksen selitys tekstille oli 
lyhyt: ”Tänään, teidän kuultenne, on tämä 
kirjoitus käynyt toteen”. Jumalan lupaukset, 
jotka hän antoi vanhassa testamentissa, 
täyttyivät Jeesuksen toiminnassa, puheis-
sa ja opetuksissa. Jeesus toteaa Markuk-
sen evankeliumin 1. luvun mukaan: ”Aika 

on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lä-
helle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!”

Jeesuksen vierailu kotikaupunkinsa ju-
malanpalveluksessa on puhutteleva myös 
tämän päivän näkökulmasta. Se osoittaa, 
miten suuressa arvossa hän piti aikan-
sa pyhäpäivän, sapatin viettoa ja jumalan-
palveluselämää. Esimerkillään Jeesus roh-
kaisee meitäkin pysähtymään lepopäivänä 
Jumalan sanan ääreen. Meille suomalai-
sille on luontevaa jo tavankin vuoksi ko-
koontua joulukirkkoon. Luukkaan teksti-
katkelma rohkaisee kokoontumaan yhtä 
luonnollisella tavalla jumalanpalvelukseen 
myös kirkkovuoden juhla-aikojen jälkeen. 
Samat matkaeväät: Jumalan sana, rukous, 
ehtoollinen ja yhteys ovat meille tarjolla 
jokaisena sunnuntaina. Näin Jeesus yhä il-
maisee jumalallisen voimansa.

Jumalan armo kantaa niin juhlassa kuin 
härkäviikkojen arjen poluilla. 

Timo Liikanen 

Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa

Kerran kirkkoherralta ky-
syttiin, mitä kirkkoväärti 
tekee jumalanpalvelukses-
sa, ja kuka voi toimia ky-
seisessä tehtävässä. 

Kirkkoväärti on juma-
lanpalveluksessa avus-
tava seurakuntalainen. 
Tehtäviin kuuluu kirkko-
vieraiden tervetulotoivo-
tus ja virsikirjojen jako, 
raamatuntekstien lukemi-
nen, muistokynttilän sy-
tyttäminen esirukouksen 
yhteydessä sekä koleh-
dinkanto. Mikäli jumalan-
palveluksessa on ristikul-
kue, kirkkoväärti toimii 
ristinkantajana. Useimmi-
ten kirkkoväärtinä ovat ol-
leet seurakunnan luotta-
mushenkilöt, lisäksi ovat 
tehtävässä palvelleet myös 
rippikoululaiset ja isoset. 

Kirkkoväärtinä voi toimia 
yksin tai yhdessä jonkun 
toisen kanssa. 

Seurakunnan uuden 
strategian yhtenä suun-
taviivana on rakentaa 
seurakuntalaisia laajas-
ti osallistavaa yhteistyön 
kulttuuria. Tähän liitty-
en etsimme uusia kirkko-
väärtejä avustamaan ju-
malanpalveluksissa. Ensi 
sunnuntaina 14.1. kutsum-
me kaikkia kirkkoväärtin 
tehtävistä kiinnostuneita 
messuun seurakuntako-
dille kello 10. Messun jäl-
keen on kirkkokahvit ja 
kirkkoväärtivuorojen jako 
kevätkaudelle. 

Pudasjärven  
seurakunnan viestintä

Seurakunta
etsii uusia 

kirkkoväärtejä

Nuohouspalvelu Matti Sarajärven 
työt laajentuivat Pudasjärvelle 
Nuohoojayrittäjä Matti Sa-
rajärvi sai aikanaan am-
mattiopit oppisopimuksen 
kautta pudasjärveläiseltä 

kakunta oli tuttu, sillä Su-
vannon kylässä on Matin äi-
din syntymäpaikka ja Matin 
perheellä on ollut jo pitem-
pään vapaa-ajan asunto Pu-
hosjärvellä. 

Matti itse on syntyisin 
Ranualta, muutti opiskelu-
ikäisenä Oulunsaloon, josta 
käsin hoitanut nuohouksia 
Muhoksella 10 vuotta, jois-
ta viisi viimeistä vuotta pii-
rinuohoojayrittäjänä. Siellä 
työt jatkuvat myös edelleen. 
Piirinuohoojajärjestelmän 
päättyminen on vähentä-
nyt viranomaissäännöstelyä 
ja mahdollistanut nuoho-
ukset myös Pudasjärvellä. 
Omakotitaloissa tulisijojen 
ja savuhormien nuohouk-
set ovat lakisääteisiä ja ne 
tulee suorittaa vuoden vä-
lein. Vapaa-ajan asunnoissa 
kolmen vuoden välein, pait-
si jos mökki on vuokraus-
käytössä, silloin kerran vuo-
dessa. Asiakkaan vastuu on 
kasvanut, eli on itse otet-
tava yhteyttä nuohoojaan. 
Oulu-Koillismaan pelastus-
laitoksen nettisivuilta löyty-
vät alueen nuohoojien yhte-
ystiedot. 

Matti Sarajärvi palvelee nuohoustöissä uutena toimijana 
Pudasjärvellä. 

nuohoojalta Ari Huhdalta. 
Viime marraskuussa Matille 
ja perheelle tuli Pudasjärvi 
myös asuinpaikaksi. Paik-

-Sana on kiirinyt ja yhä 
enemmän on alkanut tulla 
työkysyntää omalta paikka-
kunnalta, toteaa Sarajärvi. 

Nuohousten lisäksi Sa-
rajärvi suorittaa koneellis-
ten ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset sekä niiden 
ilmamäärien mittaukset ja 
säädöt. Nuohoojan työssä 
tarvitaan nuohousvälinei-
den lisäksi luotettava paket-
tiauto ja huolto- ja työtilana 
toimii kotona oleva autotal-
li. 

Pudasjärvelle muuttoon 
vaikutti luonnon tarjoamat 
hyvät metsästys-, kalas-
tus- ja marjastusmahdolli-
suudet. Matin lintu- ja jän-
iskoiraharrastukselle sekä 
pienriistan metsästyksel-
le luonto tarjoaa myös erin-
omaiset puitteet. Merkittävä 
asia on myös uusi Hirsikam-
pus koulu, jossa lapset käy-
vät koulua; poika toisella 
ja tytär viidennellä luokal-
la. Vanhin 18-vuotias tytär 
jatkaa opiskelua Oulunsa-
lon lukiossa. Puoliso Henna 
työskentelee edelleen sosio-
nomina Oulussa. HT



2 3nro 2PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.1.2018 12.1.2018nro 2

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Koillis Avain-Lukko-Suutari 
aloitti Pudasjärvellä
Koillis Avain-Lukko-Suu-
tari -yritys aloitti toimin-
tansa tiistaina 9.11 Kauppa-
tie 3:ssa. Yrityksessä vieraili 
runsaasti pudasjärveläisiä, 
koska paikkakunnalle saa-
tiin monialaisia palveluja 
tarjoava uusi yritys. Kuusa-
mosta Pudasjärvelle muut-
tanut yrittäjä Kai Tuominen 
taitaa niin avain- ja lukko-
palvelut kuin suutarintyöt, 
kyltit, teroitukset ja kaiver-
rukset. Lisäksi yrityksestä 
saa monia tarvikkeita, joi-
den myynnistä Kai huoleh-
tii yhdessä vaimonsa Anitan 
kanssa. Yrittäjä Tuomiselle 
on tärkeää, että asiakas voi jo 
yrityksen nimestä päätellä, 
mitä palveluja yritys tarjoaa. 
Sen vuoksi yrityksen nimek-
si muotoutui Koillis Avain-
Lukko-Suutari, jonka kaup-
parekisterikin hyväksyi.

Tuomisen perhe muut-
ti Kuusamosta Pudasjärvel-
le, Anita-vaimon kotipitä-
jään, viime kesänä. Kai on 
syntynyt Merijärvellä ja sa-
noi olevansa ”tulvan tuo-
ma”. Heidän ajatuksissaan 
oli jo pitemmän aikaa itänyt 
ajatus muuttaa Pudasjärvel-
le sitten, kun lapset ovat ai-
kuistuneet ja lentäneet ko-
toa pois. 

Tuominen kertoi käy-
neensä jalkinepuolen kou-
lutuksen ja tehneensä töitä 
suutarin verstaassa yrittä-
jänä liki nelisenkymmentä 
vuotta. Hänen mielestään oi-
keat nahkakengät kestävät 
aikaa ja kulutusta paljon pa-
remmin kuin kertakäyttöiset 
marketista saatavat ”kulku-
välineet”. Kenkiä kannattaa 
hoitaa ja pitää hyvää huol-
ta, joka jatkaa kenkien käyt-
töaikaa. 

Tuomisen mukaan ny-
kyiset sääolot vaativat ken-
giltä sellaisia ominaisuuk-
sia, että ne ovat lämpimät ja 
turvalliset. Suutari saa laitet-
tua kenkiin uudet vetoket-
jut, pohjalliset ja esimerkiksi 

uudet puolipohjat sekä kan-
talaput, joilla saadaan liu-
kastumisvaaraa pienennet-
tyä. Jäätikkökelillä ei tahdo 
selvitä muuten kuin piikki-
en kanssa ja niitäkin Tuomi-
nen pystyy asentamaan ken-
kien pohjiin.  

Avain- ja lukkopuolen 
ongelmiin löytyy Koillis-
Avain-Lukko- Suutari -yri-
tyksestä monenlaista apua, 
koska Tuomisella on lukko-
seppäkoulutuskin. Avain- 
sekä lukkopuoleltakin hä-
nellä on kokemusta kolmen 
vuosikymmenen ajalta. Liik-
keessä on yrittäjän mukaan 
laaja lukkovalikoima uusim-
mista malleista perusmallei-
hin. 

Kuhunkin lukkomalliin 
liikkeestä saa avaimet jopa 
sarjoitusta myöten. Jos sat-
tuisi hukkaamaan auton 
avaimensa, yrittäjä pystyy 
tekemään uuden avaimen 
lyhyen odottelun aikana, 
kun asiakkaalla on mallia-
vain mukana. 

- Pystyn tekemään ns. ajo-
nestoavaimiakin yleisimpiin 

autoihin, joita varkaat eivät 
saa käynnistettyä ilman ajo-
nestoa. Sellaisia avaimia on 
ollut käytössä jo vuodesta 
1995, Tuominen selvitti.

Yrityksessä saa teroi-
tettua veitset, puukot, sak-
set sekä harrastusvälineistä 
myös luistimet profiloin-
tikonetta apuna käyttäen. 
Kaiverruksia saa esimerkik-
si ovien, postilaatikoiden ja 
koiranpantojen kyltteihin. 
Tarvikemyynnin puolelta 

Marko Rautio toi Pudasjärven Yrittäjien kukkaonnittelun uudelle yritykselle Pudasjärvellä 
heti liikkeen avauduttua tiistaina 9.1. Yrittäjänä toimii Kai Tuominen apunaan puoliso Ani-
ta Tuominen. 

Vaelluskenkien korjaus sujui Kai Tuomiselta asiakkaan 
odottaessa. 

löytyy alan yleisimmät tar-
vikkeet ja hoitoaineet. 

- Uusinta uutta yritykses-
sämme on elektroninen plas-
masytytin, joka tuli markki-
noille vähän ennen joulua. 
Siihen ei tarvitse mitään sy-
tytysainetta, vaan se lada-
taan. Sillä voi sytyttää uunin, 
takan ja jopa kynttilän, yrit-
täjä Kai Tuominen mainitsi.  

Rauni Räisänen,
kuvat Heimo Turunen

Uusia asukkaita 
Pudasjärvellä 

juttusarja
Pudasjärvi-lehdessä on 

meneillään juttusarja 
Pudasjärvelle muuttaneista 

uusista asukkaista. 
Nyt esittelyvuorossa on 
Kai ja Anita Tuominen. INVENTAARIO ALE ALKOI! TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!

Pudasjärven S-Marketissa
AarreArkku

Lahja-, Askartelu-,
Peli- ja Lelukauppa

www.AarreKauppa.net

VESISANKARIT- 
TAPAHTUMA

Virkistysuimala Puikkarissa  
la 13.1.2018 klo 12-16

Tervetuloa kaikille avoimeen tapahtumaan, joka 
antaa koko perheelle mahdollisuuden kokeilla 

vesipelastukseen liittyviä juttuja!

Klo 12-16 on vain yksi rata uimareille ja yksi 
rata vesijuoksijoille. Ponkku pidetään suljettuna 

tapahtuman ajan.

www.pudasjarvi.fi/puikkari

VIRKISTYSUIMALA PUIKKARI

Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

LUMEN 
TIPUTUKSET

 KATOILTA 
vakuutus turvalla!

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

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

VARATTAVISSA 
KYLÄTALKKARI

VARAUKSET: 
Antti Niemitalo 040 545 2509

antti@niemitalonjuustola.fi
Kollajanniemen Kyläyhdistys ry

- lumenpudotukset    
  katolta
- lumityöt
- halkohommat
- pienet korjaustyöt 
Kipinä-Kollaja-Hetekylä alueelle

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

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

ARKISIN KLO 10.30-14.00
Lounas 9,50 €, Keittolounas 7,00 € 

sis. salaatin, leivät ruokajuomat, kahvin/teen ja jälkiruuan

NOUTOPÖYTÄLOUNAS

Pe 12.1. Kookos-kanakeitto (l,g), 
Palapaisti (l,g), Pizzapuffet, Mansik-
kakiisseli (l,g)

Ma 15.1. Pinaattikeitto (l,g), Uunilohi 
(l,g), Höyrymakkarat (l,g), Raparperi-
piirakka (l,g)

Ti 16.1. Korvasienikeitto (l,g), Kasvis-
lasagnette (l), Jauhelihakastike (l,g) 
Marjarahka (l,g)

Ke 17.1. Cheddarjuustokeitto (l,g), 
Janssonin kiusaus (l,g), Sesam broi-
leria (l,g), Sitruunakiisseli (l,g)

To 18.1. Hernekeitto (l,g),Täytetyt 
paprikat (l,g), Karjalanpaisti (l,g) 
Pannari (l,g)

Pe 19.1. Kylmäsavulohikeitto (l,g), 
Sipulipihvit (l,g), Pizzapuffet, Hedel-
mäsalaatti (l,g)

KUUSAMON MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 

Maanantaina 15.1. klo 9 -11  
P. 044 013 1493

p. 044 202 3595  |  93280 syöte

PARASTA AIKAA
ROMPASSA
PE: KLO 10-21 (02) *JUUSTOKEITTO
LA: KLO 10-19 (02) *LOHIKEITTO
SU: KLO 10-17 *SAVUPOROKEITTO
MA: KLO 10-17 *NAKKIKEITTO
TI: KLO 10-17 *SOSEKEITTO
KE: KLO 10-17 *LIHAKEITTO
TTO: KLO 10 - 17 *HERNEKEITTO

9,50€
*PÄIVÄN KEITTO 

ATERIAT ALK.
7,90€
SAUNA PUB PE-LA
-02
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Suomen ensimmäinen Vesisankarit-tapahtuma Puikkarissa
Kevään huikea Vesisanka-
rit-tapahtumakiertue start-
taa Pudasjärveltä. Virkis-
tysuimala Puikkari järjestää 
kaikille avoimen Vesisan-
karit-tapahtuman lauan-
taina 13.1. kello 12. Kaikki 
uimahallikävijät ovat terve-
tulleita harjoittelemaan ve-
sillä liikkumisen taitoja pel-
kän uintilipun hinnalla. 
Tapahtumaan osallistuneet 
saavat lähtiessään napata 
muistoksi hienon Vesisanka-
rit-diplomin. Tapahtumasta 

vastaavat kaupungin liikun-
tapalvelut sekä Pudasjärven 
Urheilijoiden uintijaosto. 

-Tällainen tapahtuma on 
hieno tilaisuus edistää kun-
talaisten vesiturvallisuutta. 
Toivottavasti mahdollisim-
man moni tulee mukaan, to-
teaa tapahtuman järjestelyis-
tä vastaava Aini Seppänen.

Tapahtuman toiminta-
pisteillä harjoitellaan mo-
nipuolisesti eri vesitaitoja. 
Sukelluksen maailmaan tu-
tustutaan harjoittelemalla 

maskin ja snorkkelin käyt-
töä. Vesipelastusrastilla 
opetellaan pelastamaan ve-
den varaan joutunut kave-
ri kanisterilla. Innostaval-
la vesitaitoradalla pidetään 
hauskaa ja annetaan vesiele-
mentin toimia opettajana. 
Lisäksi tapahtumassa ko-
keillaan pelastusliivien pu-
kemista ja niillä uimista.

Vesitaitoja opitaan 
ympäri Suomen
Vuonna 2018 Vesisankarit 

haastavat kaikki Suomen ui-
mahallit järjestämään kaikil-
le avoimen Vesisankarit-ta-
pahtuman. Tapahtumissa 
harjoitellaan monipuolises-
ti vesillä liikkumisen taito-
ja ja niihin ovat tervetulleita 
kaikki vauvasta vaariin. 

-Tällä hetkellä jo yli 50 ui-
mahallia ja kylpylää on mu-
kana. Pudasjärvi saa kunni-
an järjestää tämän huikean 
vuoden ensimmäisen tapah-
tuman, hehkuttaa Vesisan-
karit-tapahtumakoordinaat-

tori Pauliina Kotiranta.
-Uimaan oppii ainoas-

taan vedessä. Vesisanka-
rit-tapahtumat tarjoavat 
tilaisuuden tutustua eri ve-
sitaitoihin ja kokea liikkumi-
sen riemua yhdessä. Rastien 
ammattitaitoisilta ohjaajil-
ta saat vinkkejä vesitaitojen 
harjoitteluun lapsen kanssa, 
sanoo Sari Turunen Koulu-
liikuntaliitosta.

Vesisankareita ovat teke-
mässä: Koululiikuntaliitto, 
Sukeltajaliitto, Suomen me-

lonta- ja soutuliitto, Suomen 
Meripelastusseura, Suomen 
Punainen Risti, Suomen Pur-
jehdus ja Veneily, Suomen 
Uimaliitto sekä Suomen Ui-
maopetus- ja Hengenpelas-
tusliitto. Hanketta tukee Rei-
jo Rautauoman säätiö sekä 
Jenny ja Antti Wihurin ra-
hasto.

Tiedotus  
Koululiikuntaliitto

Huhtasaari Pudasjärvellä - Suomi Takaisin

Paikalliset Perussuomalaiset kokoontuivat yhteiskuvaan 
pidetyn presidenttiehdokkaan kanssa. 

Lapin Perusnaisten aktiivitoimijat Sinikka Jylhä ja Maija Ahola olivat saapuneet Pudasjär-
velle Kemistä ja Sallasta tapaamaan presidenttiehdokastaan ja liittyivät myös Huhtasaa-
ren mukaan Taivalkoskelle ja Kuusamoon. 

Pudasjärvellä piipahtaessaan Laura Huhtasaari tervehti en-
simmäisten joukossa Mikko Puhakkaa ja Paavo Niskalaa. 

Perussuomalaisten presi-
denttiehdokas Laura Huh-
tasaari pysähtyi keskiviik-
kona 10.1. vaalikiertueellaan 
Pudasjärvelle. Paikallinen 
Perussuomalaisten väki oli 
järjestänyt S-marketin sei-
nustan vaaliteltalle kahvi-
tarjoilun ja samalla tapasivat 
yleisöä, jota olikin viiden as-
teen pakkassäällä runsaasti. 

Huhtasaari aloitti kiertu-
een Oulusta sekä jatkoi Pu-
dasjärveltä vielä matkaa Tai-
valkoskelle ja Kuusamoon. 
Mukana seurueessa oli po-
liittinen suunnittelija Riikka 
Purra Helsingistä, kansan-
edustaja Olli Immonen Ou-
lusta sekä Perussuomalais-
ten piirin puheenjohtaja Ahti 
Moilanen Utajärveltä. Tors-
taina Pohjois-Pohjanmaan 
vaalikiertue jatkui Raaheen, 
Sieviin, Haapavedelle ja 
Kempeleeseen. Vaalilausee-
na Huhtasaarella on ”Suomi 
takaisin”. 

-Se tarkoittaa, että Suo-
mella pitää olla mahdolli-
suus omaan toimivaan ra-
javalvontaan. Haluamme 
itse päättää omasta maa-
hanmuuttopolitiikastam-
me, metsäpolitiikastamme ja 

monesta asiasta siinä välillä. 
Kasvottomat rakenteet Brys-
selissä tai muissa maailman 
kaupungeissa ovat hyödyl-
lisiä vain, mikäli ilman niitä 
asiamme olisivat huonom-
min. 

Meidän ei tule hyväksyä 
kansainvälisiä sopimuksia, 

jotka ovat Suomen edun vas-
taisia. Suomi on meille maa-
ilman tärkein maa. Olemme 
ylpeitä maastamme, isän-
maallisuus on meille hyve. 
Meillä pitää olla taloudelli-
nen, moraalinen ja kulttuu-
rinen oikeus huolehtia ensin 
omista kansalaisistamme ja 

näiden tarpeista, sanoi Huh-
tasaari. 

Hän vielä totesi, että tär-
keintä on suomalaisten tur-
vallisuus ja hyvinvointi – se, 
että meidän, lastemme ja las-
temme lasten kelpaa täällä 
elää vielä tulevaisuudessa-
kin. HT

Runo- ja kuvataidekirja Siiveniskut julkistettiin kirjastossa
Pudasjärveläinen Ruut Tuo-
himaa ja pudasjärveläissyn-
tyinen, nykyisin Joensuussa 
asuva, Riikka Kujala toteut-
tivat yhdessä pohjoista runo- 
ja kuvataidetta edustavan 
kirjan ”Siiveniskut”, joka jul-
kistettiin torstaina 11.11. kir-
jastossa. Kirjan kirjoittaja Ku-
jala ja kuvittaja Tuohimaa 
kertoivat, että teimme teok-
sen yhdessä, sillä meitä kum-
paakin yhdistää vahva ilmai-
sun tarve taiteen sanoin. 

-Meillä on ollut aina paljon 

jaettavaa ja ystävyytemme on 
jatkunut teiniajoista lähtien 
jo kymmenen vuotta. Vah-
va ystävyys sekä taiteen kie-
lellä kertominen ovat asioita, 
jotka mahdollistavat sen sa-
nomisen, mikä muutoin vai-
mennetaan. Kirjan ympärille 
kietoutuu myöskin rakkaus 
pohjoiseen ja pudasjärveläi-
syyteen. Toivomme, että kirja 
edustaa positiivisesti Pudas-
järven kaupunkia, sen aktii-
vista toimintaa, mainetta ja 
taide-elämää ajatellen, kerto-

vat Tuohimaa ja Kujala. 
Kirjan kustantaja, Suomi 

100 runokirjaa -sarjan toteut-
taja Mediapinta Oy, esitte-
lee kirjaa positiivisena, jossa 
energia ja intohimo kietou-
tuvat yksiin kansiin kuvien 
ja sanojen muodossa.  ”Olet 
pensselöinyt elämääni, kau-
neimpia hetkiä, kuvittanut 
uusia kujia, pehmentänyt 
polkuja, kartoittanut tuulen 
suunnan”. 

Positiivisuuden ja avoi-
muuden puolestapuhuja, ru-

Kirjaa voi hankkia Tuohi-
maalta p. 040 938 3341 ja 
Kujalalta p. 045 158 5404 
tai sen voi tilata 25 euron 
hintaan suoraan kustanta-

jalta mediapinta.fi.

Ystävykset Ruut Tuohimaa ja Riikka Kujala kertoivat heillä 
olleen aina paljon jaettavaa. Nyt he toteuttivat yhdessä Sii-
veniskut -kirjan. 

Runo- ja kuvakirjan julistamiseen oli tullut mukavasti asiasta kiinnostunutta väkeä.

noilija Riikka Kujala, kertoi 
aloittaneensa runoilijauransa 
rohkaisevilla ja sydämentilaa 
pohtivilla kannustusviesteil-
lä ystäville.

Eri elämäntilanteis-
sa olevien läheisten vah-
va kannustus edesauttoi 
Kujalaa valmistamaan oma-
kustanteisesti myyntiin ru-
nokuvakirjan. Kujalan unel-
ma runojensa julkaisemisesta 
laajemmalle yleisölle toteu-
tui siskon kanssa yhteisnäyt-
telyn muodossa vuonna 2016 
Raahessa. Siskon maalaukset 
toivat aivan uusia aihepiirejä 
lähelle. Runoilijan halu herät-
tää tunteita ja vaikuttaa posi-
tiivisella ja kantavalla tavalla, 
sai runsaasti kiitosta.

Ihmisläheinen ammat-
ti lähihoitajana herätti tar-
vetta vaikuttaa erityisesti 
oikeudenmukaisuuden to-
teutumiseen kaikilla elämän 
osa-alueilla. Kujala pääsikin 
opiskelemaan Suomen kieltä 
ja kirjallisuutta, tavoitteenaan 
opettajan ja toimittajan työt. 

Siiveniskut -teos käsitte-
lee Ruut Tuohimaan kuvin ja 
Riikka Kujalan sanoin siipien 
kantokyvyn eri vaiheita, vai-
keuksia peittelemättä. Kat-
se kääntyy kuitenkin lopulta 
aina valoon. HT
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URHEILUOSASTOLTA

2990

895

595

VESIJOUKSU-
VYÖ

KAHVAKUULA
2,3 kg

KINESIOTEIPPI

599

39,-

21,-

UIMALASIT

KÄSIPALLOT 
SALKUSSA
painot 1 kg/2 kg/3 kg, 
2 kpl jokaita

JUMPPAPALLO
KUMI-
NAUHALLA

Alkaen

1995

AIROBICMATTO
50x130 cm

PERJANTAI-LAUANTAI 12.-13.1.

250
ras

550 079
pss

100
prk

249
kg

250139

1090
kg

199

089

100
kg

pkt

199
kg

795
kg

300

199

245

349

499
kg

159

490

115
ras

595
kg

079
pss

ras 199

kpl

250

pkt

pkt

595
kg

4 pkt/talous

kg

029

100
pkt

1195
kg

pkt

189

245
prk

pkt

pyynti-
varaus

kpl

500
kassi

pkt

2 kg/
talous

2 kalaa/talous

199
ras

699
kg

10 kpl

10 kpl

2 pkt

10 kpl

2 pkt

VOIMAPYÖRÄ

895
MEILTÄ 

RUNSAASTI 
MONIPUOLISIA 

URHEILUVÄLINEITÄ

MONEEN LAJIIN!

raj. erä

2 pkt/talous

20 kpl/talous

MAANANTAI 15.1.

Atria Perhetilan
OHUT 

VILJAPORSAAN 
FILEPIHVI

235-240 g

Atria Perhetilan
BROILERIN
FILEELEIKE

450 g, merisuola-chili tai 
grillimaustettu

Eldorado
LOHKOPERUNAT

450 g pakaste
myös maustettu

Pingviini
VANILJA-
KERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

Tuore 
kotimainen
KIRJOLOHI

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE 
400 g 
kermapippuri

TIISTAI 16.1.

PE-TI 12.-16.1.
HK
UUNILENKKI
400 g

HK
HERKKU-
MAKSAMAKARA 
500 g

Antell
LASKIAIS-
PULLA
2 kpl

Grandi
PILLI-
MEHUT
2 dl

KIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g
Espanja

MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

HK 
BURGERI
100 g

Filipinos
KEKSIT 
135 g

Snellman tosi murea
KEITTOKINKKKÚ, 

PALVIKINKKU, 
KORPPUKINKKU  

200 g tai 
NAUDANPAISTI 100 g

Vaasan
LEIPÄKASSI
5 pussia
leipää

SOKERI-
MUNKKI

Tuore SILAKKA-
FILE

Sunpride 100%
ANANASTÄYSMEHU

1 l

Perinteiset
JOGURTIT
150 g

Milletti
RUOKA-
HERNE
500 g

HK
POPSI PERHE-
NAKKI
600 g

PERJANTAI 12.1.

SAVU-
LUUT

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Kotimainen
TUORE-
KURKKU

Wasa sport
NÄKKI-
LEIPÄ
550 g

Herkkumaa
VIIPALE-
KURKKU
360/670 g

JÄÄVUORI-
SALAATTI

Espanja

RAUTAOSASTOLTA

9990

Black&Decker 
AKKUPORAKONE 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

Chempioil
HYDRALIIKKAÖLJY 
20 l

3895 1995

4995

45,-

Mustang
KAMIINA

199,-

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,- TYÖKALUVAUNU
REIKALEVY-
SEINÄMILLÄ
monipuolisesti
työkaluja

595,-

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

LAUANTAI 13.1.

Snellman
KOTLETTI 
6 kpl/
300g

Naudan
PALA-
PAISTI

Hyvä
NAUTA-
JAUHE-
LIHA

BANAANIT

Airam LED
LAMPUT 4 pack

Alkaen
pkt

895

HK
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/ras
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Arto Liekola jatkaa Pudasjärven Nuorisoseuran puheenjohtajana
Pudasjärven Nuorisoseuran 
syyskokous joulukuun puo-
livälissä valitsi Arto Lieko-
lan jatkamaan yhdistyksen 
puheenjohtajana. Johtokun-
taan valittiin jatkamaan Juk-
ka Niemelä, Raija Pohjola ja 
Tuula Haverinen. Muina jä-
seninä ovat Alma Pirttimä-
ki, Inkeri Tuomivaara, Tuu-
la Kemppainen ja Ulla-Maija 
Paukkeri. 

Koskenhovitoimikun-
taan valittiin Esko Ovaska, 
Jukka Niemelä ja Inkeri Tuo-
mivaara, sekä puheenjohtaja 
osallistuu kokouksiin. 

Iijoen Tanssijat – Ii-
TaT – toimijoiksi valittiin 
Tuula Kemppainen (kool-

lekutsuja), Outi Lehtimäki, 
Petri Turunen, Tuula Have-
rinen, Olavi Lammela, Suo-
ma Lammela, Eija Ikonen, 
Jari Pikkuaho, Esa Nurmela, 
Ulla-Maija Paukkeri, Martta 
Oinas-Panuma, Heimo Tu-
runen, Minna Karppinen, 
Outi Karjalainen ja Jarmo 
Parviainen. 

Perhejäsenmaksuksi 
päätettiin 20 euroa, aikuiset 
10 euroa ja alle 17-vuotiaat 
lapset viisi euroa.  

Toimintasuunnitelmassa 
hyväksyttiin bingon jatku-
minen yhdessä Pudasjärven 
näyttämön kanssa. Järjeste-
tään tanssikursseja ja kunto-
tansseja Koskenhovilla sekä 

lapsille pidetään kansan-
tanssikerhoja ja kesäleirejä 
mahdollisuuksien mukaan 
yhdessä Nuorisotoimen 
kanssa. Tarpeen mukaan pi-
detään talkoita Koskenhovil-
la. Koskenhovin remontoin-
tia jatketaan viime syksynä 
toteutetun lattiaremontin jäl-
keen. Nyt on vuorossa talon 
ulkomaalaus tulevan kevään 
aikana. Osallistutaan kan-
santanssien katselmuksiin 
sekä järjestetään huhtikuus-
sa Supikas – kansantanssi-
katselmus liikuntahallilla 
yhteistyössä Pohjois-Pohjan-
maan nuorisoseurojen liiton 
kanssa. HT Syyskokous pidettiin Koskenhovilla, jonka remontointia jatketaan ensi keväänä maalaa-

malla talo ulkoapäin. Kuva Esa Nurmela.

Laajaa keskustelua ja mieli-
piteiden jakautumista nos-
tanut työttömien aktiivi-
malli tuli voimaan vuoden 
2018 alussa. Työttömien 
kannustaminen töihin ak-
tiivimallilla ei ole uusi asia, 
sillä työ- ja elinkeinominis-
teriön neuvotteleva virka-
mies Pekka Tiaisen kertoo 
(Kaleva 30.12.2017) työttö-
myyttä hoidetun maassam-
me ns. lapiolinjalla 1860-lu-
vulta 1959-luvulle. Tuolloin 
työttömille ei maksettu 
työttömyyskorvausta it-

sestään selvänä asiana ja 
työkohteet järjestettiin yh-
teiskunnan järjestämänä. 
1960-luvulta lähtien työt-
tömyyskorvausta alettiin 
maksaa ajatuksella, että 
työttömällä on velvollisuus 
ottaa töitä vastaan kotipaik-
kakunnan ulkopuoleltakin. 
Uudessa aktiivimallissa on 
samoja päämääriä tavoitel-
taessa työttömyysjaksojen 
lyhenemistä ja työttömyy-
den laskua.

Aktiivimallin mukaan 
työttömän on 65 päivän tar-

kastelujakson aikana täytet-
tävä aktiivisuusedellytys. 
Tämä on ehtona sille, että 
työttömyysetuutta voidaan 
maksaa jakson jälkeenkin. 
Ellei tämä edellytys täyty, 
etuutta pienennetään seu-
raavan tarkastelujakson 
ajaksi 4,65 prosenttia. Tar-
kastelujakson aikana työt-
tömän edellytetään tekevän 
18 tuntia palkkatyötä, an-
saitsevan yritystoiminnas-
sa vähintään 23 prosenttia 
yrittäjän työssäoloehtoon 
vaaditusta kuukausiansios-

ta, olevan viisi päivää TE-
toimiston työllistämispal-
velussa tai osallistuvan viisi 
päivää muuhun työpaikal-
la tai työllistymiseen liitty-
vään rekrytointia tukevaan 
toimintaan.

Marraskuun tilaston 
mukaan Pudasjärven sijoit-
tuminen maakunnan kär-
kipaikalle 15,2 prosentin 
työttömyydellä eli 480:lla 
työttömällä ei ole kunnia-
kas tilanne. Avoinna olevat 
46 työpaikkaa ja työttömät 
työnhakijat eivät kohtaa 

toisiaan monista syistä. TE-
toimiston ja kaupungin 
työllistämisyksiköllä riittää 
tehtävää tilanteen helpot-
tamisessa ja oikaisemisessa. 
Korjausliikkeen tekemiseen 
tarvitaan edellä mainittujen 
tahojen lisäksi työttömien 
itsensä tehokasta aktivoi-
tumista työllistymisessään 
sekä hankkeiden, yhdistys-
ten ja yritysten voimavaro-
jen käyttöönottoa entistäkin 
suuremmalla volyymilla. 
Alle 29-vuotiaiden kohdal-
la yhtenä työttömyystilan-

netta ja aktiivimallin to-
teuttamista helpottavana 
paikkana on nuorten työ-
paja eli Karhupaja. Nuori 
voi tulla Karhupajalle 1-6 
kuukauden työkokeiluun, 
jonka aikana kartoitetaan 
yhdessä nuoren kanssa hä-
nen opiskelu- työkokeilu- ja 
työpaikkatoiveensa. 

Sointu Veivo

Karhupaja on nuorelle mahdollisuus aktivoitua

Iinattijärvellä juhlittiin Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä!

Suomi 100v-juhla on juuri alkamassa ja vähän vielä mietityttää, että mitähän seuraavak-
si tapahtuu?

Suomi 100v-juhla on juuri alkamassa ja osa lapsista joutui 
istumaan isän syliin. Päivällinen oli runsas ja maukas. Pöydät oli katettu sinivalkoisin värein.Kuva ilotulituksesta!

Iinattijärven kyläseura jär-
jesti 31.12. kyläläisilleen 
100-vuotiaan Suomen kun-
niaksi itsenäisyysvuosi-
juhlan ja juhli samalla itse-
kin sadannetta ensimmäistä 
Uutta Vuotta Koivukarta-
non upeissa tiloissa. Juh-
laan osallistui yhteensä noin 
120 kylän vakioasukasta tai 
mökkiläisistä.

Juhlan alkajaiseksi lau-
lettiin yhdessä Finlandia 
hymni, joka jälkeen Kaler-
vo Lassila toivotti kyläläiset 
tervetulleiksi ja kertasi Suo-
men syntyhistorian tapah-

tumia. Suomihan on ollut 
valtava menestystarina näi-
nä itsenäisyytemme satana 
vuotena. Reijo Kenttälä ker-
toi Iinattijärven kylän tapah-
tumista kyläläisten näkökul-
masta keskittyen erityisesti 
lähihistoriaan ja sota-aikaan.  

Tänä juhlavuonna meil-
lä on erityinen syy kunni-
oittaa Sotaveteraanejamme 
ja Lottiamme. Tänä päivä-
nä he ovat meidän kunnia-
vanhuksiamme. Heidät lä-
hetettiin nuorina sotaan, osa 
lähes lapsina. Nuoret pelas-
tivat meidät silloin ja nuoret 

pelastavat meidät tulevai-
suudessakin todettiin. 

Maljojen kohotuksen jäl-
keen meitä odotti kyläläisten 
oman keittiön valmistama 
herkullinen päivällinen jäl-
kiruokineen ja kahveineen. 
Lopuksi ohjelmatoimikun-
ta järjesti kyläläisille hienon 
ilotulituksen. Varttuneempi 
väki pääsi vielä illan lopuksi 
pyörähtelemään tanssilatti-
alla loistavan Suopunki-yh-
tyeen säestyksellä. 

Kalervo Lassila,  
kuvat Esko Koivula
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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                                                                              

HURJAT INVENTAARIOPOISTOT!

PALVIROUHE
250 g

pss 1,09
pss

SÄMPYLÄ
tumma tai vaalea

8 kpl/320 g

1,00

SAUNAPALVI
350 g

2,49
ras

PORSAAN 
MINUUTTI-

SUIKALE
350 g

3,59
ras

LilleVilla
VARASTO/
LIITERI
11,7 m2

1490,-
VAIN 1 kpl jäljellä

LilleVilla
PIHA-AITTA
9 m2  + terassi

1490,-
VAIN 1 kpl jäljellä

RAKOLATO
10 m2 

990,-
VAIN 1 kpl jäljellä

Peter Pan 
LEIKKIMÖKKI/MAJA

399,-
VAIN 1 kpl jäljellä

HOX! VALMIIKSI 

KOOTTU!

LATUHÖYLÄ

199,-
VAIN 3 kpl jäljellä

Samurai
CROSSI
125 cc

695,-
VAIN 1 kpl jäljellä

Narvin 
Nätti rosteri
PUUKIUAS
14 kW

Espina XTP120
LUMILINKO
6,5 hv

299,-
VAIN 3 kpl jäljellä

HOX!  

KIUASKIVET 2 LTK

KAUPAN PÄÄLLE!

599,-
VAIN 3 kpl jäljellä

Mönkijän
LUMENPUSKU-
PAKETTI

495,-
VAIN 4 kpl jäljellä

169,-
VAIN 3 kpl jäljellä

Otter
AHKIO 
+ VETOAISA

Iso
AHKIO 
+ VETOAISA

299,-

HIRVIAHKIO 
liukumuovella + ahkio

349,-
Duro
AGGREGAATTI
GX3000

399,-
VAIN 2 kpl jäljellä

Stiga
LASTEN SUKSISETTI
sukset, siteet, sauvat

29,95
Alkaen



8 9nro 2PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.1.2018 12.1.2018nro 2Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

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

KONEPAJA

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 1, PUDASJÄRVI

JÄTEHUOLTO

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!

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.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 > tilaa jätteenkuljetus.

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti
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OSTETAAN

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Palveluhakemisto

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

METALLIROMUN KERÄYS

MAANRAKENNUSTA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

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

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Pudasjärvi-lehti 
toivoo lumiukkojen 

kuvia ja tarinoita lehden 
sivuille kaikkien 

ihailtavaksi. Lähetä 
kuvia ja tekstejä 

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Myydään uutta vastaava h-
auton peräkärry Muuli 1400S 
edullisesti, tarpeettomana. P. 
0440 836 125.

Painonnostajan tukivyö, esim. 
selkäsairaalle. Vyön pituus 118 
cm, leveys selän kohdalta 10 
cm. On siisti, h. 100€. P. 044 
582 2015.

Suksipaketti Madshus sukset 
Salomon siteillä 180 cm, sau-
vat ja Salomon monot koko 37, 
hp. 40€. P. 040 595 4097.

Lumiukko vartiossa
Mauno Ruokangas innostui nuoruuden tapaan ja ajan-
kulukseen tekemään lumiukon vartioimaan Kuusitie 12 
rivitalon pihaa. Inspiraatio lumipallojen pyörittämiseen 
tuli kun hän oli kolaamassa nuoskaista lunta. Samalla 
palasi mieleen lapsuuden lumiukot ja -linnat, joita teh-
tiin joka talvi. Lumiukolle tuli siinä samalla kavereiksi 
lumijänis ja lumipoika. 

Lumiukkoja Karhukunnaalla
Paula Manninen taiteili joulun aikaan kaksi lumiukkoa 
Karhukunnaantiellä. Ajatuksena oli myös se, että kuvas-
sa olevat lumiukot ovat  vierailulla Karhukunnaalla tai 
toisaalta oli myös ajatuksena niiden olevan talonmiehinä 
lumiukon muodossa. Ne on tehty myös omaksi ja naapu-
reiden iloksi. 

Lumiukko ja  
jääkarhu
Mäntytiellä Repolan pi-
haan puuhasivat Kokko-
lan lomalaiset jääkarhun ja 
lumiukon. 

Amandan  
ensimmäinen  
lumiukko
Amanda 4-vuotta teki 
joulomallaan mummo-
lan pihaan Rauhalan-
kankaalla elämänsä en-
simmäisen lumiukon. 
Hyvänä apuna oli Aimo-
pappa. Amanda harras-
taa lisäksi tanssia, hiih-
toa ja pyöräilyä. 

Henkilöauto, Toyota tai Nissan. 
Katsastettu ja neliovinen. Hinta 
n. 500 €. Voi ehdottaa myös 
muun merkkisiä. Ota yhteyttä 
rohkeasti, p. 041 728 0831. 

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.

Lukijan kynästä

Talvella varovaisuutta 
pyöräilyssä
Jo kaksi kertaa tällä viikolla on Kurenalla autoillessani hangen 
takaa pörähtänyt pyöräilijä eteen vauhdilla katsomatta ympäril-
leen. Toisella kertaa ei ollut vaaraa, mutta toisella oli aika lähel-
lä sattua. Kun tulette hangen takaa yltittämään ajotietä niin va-
rokaa ja hiljentäkää. Auto ei pysähdy tällä kelillä niinkuin kesällä. 
Vaikka ajaisi alle rajoitustenkin. 

Markku Kemppainen
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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

Tukea yhdistysten yleishyödyllisiin 
kone-, laite- ja kalustohankintoihin sekä 
pienimuotoiseen rakentamiseen!
Oulun Seudun Leader on käynnistänyt Yhdistysten pienet in-
vestoinnit 2 – teemahankkeen. Oulun Seudun Leaderin toimin-
ta-alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja seurat voivat 
hakea tukea kustannusarvioltaan 800–12 000 euroa oleviin 
alahankkeisiin. Alahankkeet voivat sisältää yleishyödyllisiä in-
vestointeja sekä rakentamista, jotka sopivat ennalta määritet-
tyyn teemaan. 
Teemat ovat

1) Liikuntaan ja turvallisuuteen liittyvät kone-, laite- ja kalus-
tohankinnat sekä pienimuotoinen rakentaminen 

2) Ympäristönhoitoon ja tapahtumiin liittyvät kone-, laite- ja 
kalustohankinnat (ei rakentamista)

Alahankkeiden kokonaiskustannusarvio voi olla 800–12 000 
euroa, josta tukitaso on 60 % kokonaiskustannuksista. Tuki 
voidaan myöntää vain tukipäätöksen jälkeen tehdyille inves-
toinneille. 
Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin pai-
kallista kehittämisstrategiaa 2014–2020. Alahankkeiden valin-
nasta päättää Oulun Seudun Leader ry:n hallitus. 
Alahankehaku on auki 1.12.2017-28.2.2018. Hankehakemus 
liitteineen tulee toimittaa 28.2.2018 mennessä. Hakemuslo-
makkeet, alahankkeiden valintakriteerit sekä tarkempi ohjeis-
tus löytyvät osoitteesta www.oulunseudunleader.fi/fi/hankkeet/
teema/yhdistysten-pienet-investoinnit-2-teemahanke

Lisätietoja Elina Hietanen p. 040 845 5618
etunimi.sukunimi@oulunseudunleader.fi

 Yhdistysten pieninvestoinnit 1 

Teemahanke  

Oulun Seudun Leader ry julkaisee Yhdistysten pieninvestoinnit 1 – 
teemahankkeen alahankehaun ajalle 22.2-1.4.2016 

Alahankkeina voidaan toteuttaa erilaisten rekisteröityjen seurojen ja yh-
distysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita Oulun Seudun 
Leaderin toiminta-alueella, jotka ovat kokonaiskustannuksiltaan 1 000-
8 000€ euroa. Tukitaso on 60 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 
Hanke voi sisältää yleishyödyllisiä kalusto– , laite–  tai konehankintoja, 
joita tarvitaan yhdistyksen toiminnassa. Tuki voidaan myöntää vain tuki-
päätöksen jälkeen tehdyille hankinnoille. Tukea ei myönnetä käytettyihin 
kalusto–, laite– tai konehankintoihin. 

Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin paikallista kehit-
tämisstrategiaa 2014-2020. Alahankkeiden valinnasta päättää Oulun 
Seudun Leader ry:n hallitus.  

Hankehakemus liitteineen tulee toimittaa 1.4.2016 klo 12 mennessä 
osoitteeseen Oulun Seudun Leader, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu 

Lisätietoja   

Elina Hietanen 

elina.hietanen@oulunseudunleader.fi  

tai puhelimella 040 845 5618 

www.oulunseudunleader.fi 
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Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuk-
sella 1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 
10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Lumiukkotalakoot Pudasjärven kaupunki haastaa kaikki lumiukkotalkoisiin 1.1.-
11.3.2018! Pystytä lumiukkosi keskustaan tai kylille, porttien pieliin, pihateiden 
varsille, pelloille tai palkisille, tai mihin vain missä se on näyttävää, mutta turvallista. 
Tyyli on täysin vapaa!
Ice skating tour 2017-2018 to 18.1. klo 9-20, Suojalinnan kaukalo, Urheilutie 2.
Yhdistysten tapaaminen ma 22.1. klo 17-19. Unelmatehas, Pirtti, Rimmintie 15.
Finnhits-yhteislaulua ti 23.1. klo 18-19, Kirjasto, Tuulimyllyntie 4.

Pudasjärven kansalaisopisto 
aloittaa uuden, toivotun joo-
gakurssin Sarakylän koulul-
la tiistaina 16.1. kello 18.30 
alkaen. Kurssin ohjaaja Son-
ja Törmänen kuvaa kurssia 
näin: ”Lempeästi virtaava 
Hatha Flow -jooga lisää liik-
kuvuutta rentouttaen kehoa 

ja mieltä kokonaisvaltaises-
ti. Kurssi sopii aloittelijoille 
ja aiemmin joogaa harrasta-
neille.”

Joogaamaan pääsee Sa-
rakylällä joka tiistai maa-
liskuun loppuun saakka 
lukuun ottamatta talviloma-
viikon tiistaita 6.3.

Joogaa sarakylälle

Oulunkaaren tietohallinto-
päälliköksi haki 18 henkilöä. 
Heistä on kutsuttu haastatelta-
viksi FT Kari Nykänen, tieto-
tekniikan mekaanikko Marko 
Ojala, tradenomi Juha Mati-
lainen, tietotekniikan insinöö-

ri Timo Nykänen, koneauto-
maatioinsinööri Timo Rousti 
sekä datanomi Matti Tauriai-
nen. 

Oulunkaaren yhtymähalli-
tus valitsee tietohallintopäälli-
kön tammi-helmikuun aikana.

Oulunkaarelle haetaan 
tietohallintopäällikköä

Valokuituliittymiä Pudas-
järvellä ja Taivalkoskella 
myyvän Kairan Kuitu Oy:n 
asiakkailta on tullut selvä 
viesti: tarvitaan nopeampia 
liittymiä. Tarjolla onkin tam-
mikuun 2018 alusta alkaen 
ollut 100Mbs liittymän lisäk-
si 500Mbs ja 1000Mbs liitty-
miä. Nopeampia yhteyksiä 
on selvästi jo odotettu, sil-
lä liittymien päivityksiä tuli 
heti uusien tuotteiden uuti-
soinnin jälkeen.

Suomalaisten käyttämän 
mobiilidatan määrä kasvaa 
merkittävästi tulevina vuo-
sina. Viestintäviraston ti-
lastojen mukaan pelkästään 
2010-luvulla verkoissa liik-
kuva tietomäärä on kasva-
nut 50 kertaiseksi ja kasvu 
vain jatkuu. Yhä enemmän 
viestitään kuvien, videoiden 
ja livelähetysten välityksellä. 
Tutkimukset myös osoitta-
vat, että yhä enemmän mo-

biilia yhteyttä käytetään ko-
tona. 

Suurin osa kotitalouksis-
ta käyttää kotona yhteyksiä 
langattomasti. Kodin langat-
tomassa verkossa, Wlanis-
sa/Wifissä, on tällöin kiinni 
tietokoneet, puhelimet, iPa-
dit, erilaiset valvontalaitteet, 
kotiteatterin kaiuttimet, lan-
gattomasti ohjattavat valai-
simet jne. Langatonta verk-
koa käyttävien laitteiden 
lista on loputon. 

Tänä päivänä useam-
mat kodin palvelut ovat ver-
kon kautta ohjattavia. Palve-
lun toimivuuden kannalta 
on olennaista se, miten yh-
teys tuodaan kotiin. Mikäli 
käytössä on mobiililiittymä, 
jaetaan verkon kapasiteet-
tia kaikkien muiden samalla 
alueella olevien kotitalouk-
sien kanssa ja ruuhka-ajoilta 
ei voida välttyä. 

Pudasjärvellä ja Taival-

koskella on kuitenkin vaih-
toehtona käyttää valokuitu-
liittymää, jolloin jokaiselle 
liittyjälle tuodaan oma kuitu 
eikä kapasiteettia jaeta mui-
den kanssa. Valokuituliitty-
mällä muodostetaan helpos-
ti toimiva langaton verkko 
kotiin, jolloin kaikki em. so-
vellukset toimivat ilman häi-
riöitä. 

5G tulee ja korvaa 
kuituyhteydet?
Julkisuudessa puhutaan pal-
jon 5G:n tulemisesta ja sen 
myötä nopeammista mobii-
liyhteyksistä. Keskusteluis-
sa jätetään usein kertomatta, 
että 5G verkko ei ole vastaa-
va kuin 4G, jossa yhteydet 
muodostetaan mobiilisti ole-
massa olevien tukiasemien 
kautta. Jotta 5G verkolla saa-
daan nopeampia yhteyksiä 
kuin 4G:ssä, edellyttää toi-
miva 5G verkko tukiasemia 

on noin 100-200m välein. Jot-
ta tuo tiheä tukiasemaverk-
ko sitten toimisi, tarvitsee se 
tuekseen valokuituverkon 
tuomat nopeat yhteydet. 5G 
verkon tukiasemaa voidaan 
tällöin verrata jo nyt valo-
kuituliittymän tilanneiden 
kotitalouksien kotona ole-
vaan päätelaitteeseen. Har-
vaan asutuilla alueille 5G ei 
siten tule pelastamaan mo-
biilikäyttöä, ellei kohteessa 
ole myös valokuitua. 

Tällä hetkellä mobiiliyh-
teyksiä ja -liittymiä mark-
kinoidaan usein asiakasta 
harhaanjohtavasti. Viestintä-
viraston antamien ohjeiden 
mukaan mobiililaajakaistan 
arvioidun maksiminopeu-
den pitää olla realistisesti 
saavutettavissa todellisissa 
käyttöolosuhteissa. Näin ei 
kuitenkaan usein ole. 

 
Tiedotus Kairan Kuitu Oy

Mobiilidatan määrä kasvaa – asiakkaat 
haluavat yhä nopeampia yhteyksiä

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 14.1. klo 13  Markku Koivunen
Su 21.1. klo 13  Jouni Vikström

Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Malisen Erä ry
VUOSIKOKOUS 

Korpisen kylätalolla la 27.1.2018 klo 12.00
esillä sääntömääräiset asiat. 

Johtokunta kokoontuu klo 11.00
Lopuksi hirvi palaveri, ilmottautuminen syksyn pyyntiin.

Sihteeri

Ala-Livon metsästysseura ry:n
TALVIKOKOUS

Jarkko Puolakanaholla 
lauantaina  27.1.2018 klo 14.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Pudasjärven Seulan 
vesiosuuskunnan
YLEISKOKOUS 

la 20.1.2018 Hetepirtillä klo 12.00. 
Käsiteltävät asiat: Liittyminen Hetejärven 

vesiosuuskuntaan sekä muut asiat.
Hallitus

• Opi tuntemaan Liikkujatyyppisi ja 
löydä lisää motivaatiota liikuntaan. 

•  Liikuntatieteen tohtori Jaana Kari 
luennoi Liikkujatyypeistä, liikuntaan 
motivoitumisesta ja oman hyvinvoin-
nin johtamisesta.

Järjestää Pudasjärven Urheilijat ja sen Kuntourheilujaosto

JAANA KARIN LUENTO- JA 
KESKUSTELUILTA

ma 15.1. klo 18 Kulttuurikeskus 
Pohjantähti Teollisuustie 1

Jaana Kari on liikuntatieteiden tohtori, liikunnan ja terveystiedon 
opettaja ja liikunnan kokemuksellisuudesta kiinnostunut tutkija. 
Hän on väitellyt helmikuussa 2016 luokanopettajien liikunnan-
opettajuuden kehittymisestä. Tällä hetkellä hän työskentelee lii-
kunnan erityisasiantuntijana Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 
Liikunta kuuluu myös Karin vapaa-aikaan. Hän valmentaa Kajaanin 
uimaseuran nuoria uimareita ja liikkuu itse aktiivisesti kuntoliikun-
taa harrastaen. 

Iltaan osallistuminen on maksuton!

Aktiivisuutta ja hyvinvointia arkeen
– tule kuulemaan!

lauantaina 27.1.2018 klo 13 
Kylätalo Petäjärinteellä.

VUOSIKOKOUS 
su 28.1.2018 klo 12.  

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Haapalan Seudun 
Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

Keilailu- ja avantouintiretki Ouluun 
pe 26.1. Lähtö klo 17 Puikkarin pihalta. 

Tuiran avantouintipaikalla Oulun avantouimareiden 
edustajia ohjaamassa uintipulahdusta. 

(voi olla katsojanakin).
Klo 19 kahvit ja tunnin keilailu Alppilan keilahallissa. 

Mennään yhteiskyydeillä. 
Maksu 10 €. Tied. ja ilm. Heimo Turunen 

vkkmedia@vkkmedia.fi, 0400 385 281, 
Senja Pihlaja 040 767 2317.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/

jo torstai-iltana!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tammikuun kesselikirje
Hyvää uutta vuotta kaikille tasapuolisesi! Kesselin joulunaika on 
tavallista pitempi, kun saamme olla viettämässä omaa jouluamme 
ja venäläistä joulua tammikuun alussa. Kesselin toimesta olemme 
vieneet Vienan Karjalaan joululauluperinnettä. Ensimmäisen ker-
ran joululauluja meidän toimesta laulettiin vuonna 2004 Vuok-
kiniemen vanhustenkodilla. Silloin oli mukana Anne Paananen 
Multialta ja Pentti Kuopusjärvi Pudasjärveltä minun lisäksi. Vuokki-
niemen koululla järjestimme myös laulutilaisuuden ja pienen kirp-
putorin. Vuokkiniemellä on laulettu vuosittain. Tänä jouluna oli jo 
13 kerta! Borovoilla laulettiin myös 2004 vuoden lopulla Aino Ge-
rasimovan kodissa ennen uuden vuoden vastaanottamista.

Joululaulutilaisuuksia järjestettiin Vienan Karjalassa joulu-tam-
mikuuna aikaa kuudellatoista eri paikkakunnalla. Joululauluja lau-
lettiin ja opeteltiin etupäässä kouluissa. Venäläisille koululaisil-
le laulut olivat vähän vieraita, mutta yritystä oli sitäkin enemmän. 
Samalla koululaisille tuli tutuksi, miten Suomessa valmistaudutaan 
joulunviettoon. Moni ei tiennyt, millainen ohjelma on esimerkik-
si aattopäivänä. Kun kysyttiin, milloin Suomessa on joulu, niin yl-
lättävän hyvin tieto oli hallussa. Monessa koulussahan opetetaan 
suomen kieltä mm. Louhessa ja Kostamuksessa. Opettajat ovat 
tietysti kertoneet suomalaisesta kulttuurista kielen opetuksen yh-
teydessä. Kalevalan keskikoulussa oli joulukuussa Suomi 100v juh-
la, johon osallistui noin 120 koululaista. Oli kuvaohjelma Suomes-
ta. Lapsilla oli monenlaisia ohjelmanumeroita. Juontajat juonsivat 
tilaisuuden suomenkielellä. Lopuksi tuli Joulupukki paikalle lämpi-
mien taputusten ja iloisten hymyjen keskelle. Pukki tietysti toi ter-
veisiä Suomesta ja Korvatunturilta. Pukki olikin musiikkimiehiä ja 
otti kitaran ja laulatti koko porukkaa yhden laulun verran. Ennen 
saliin tuloa Pukilla oli pikku stressi: 

- Kaksi suklaakonvehtirasiaa eivät tule riittämään kaikille! Nolo 
tilanne. Opettajakin lähti etsimään, mutta ei löytänyt varastois-
taan. Ei auttanut muu, kuin mennä autolle penkomaan. Pudasjär-
veltä lähtiessä oli matkalle varattu 27 kg karamellia. Mm. Hanka-
salmen LC Ladyt lahjoittivat joululaulukiertueelle 213 kappaletta 
Kismet-suklaata, mutta ne olivat tarkoitettu muihin tilaisuuksiin. 
Ei auttanut muu, kuin avata opettajille tarkoitettu konvehtirasia ja 
Kirsti-ystävän lähettämä karamellipussi. Olihan se lopulta kiva tun-
ne Pukillakin, kun näki, että kaikki 120 lasta saivat sittenkin suo-
malaista suklaata syödäkseen. Hikihän siinä tuli jakaessa ja toivot-
taessa hyvää joulua.

Joululaulutilaisuuksia kertyi yhteensä 49 viidessätoista päiväs-
sä. Ajokilometrejä tuli tarkalleen 2900 km. Suuri kiitos kaikille lah-
joittajille, jotka halusivat antaa joulumieltä Vienan Karjalan lapsil-

le. Kalakaverin antamia uusia hanskoja, sukkia, kerrastoja ja fleecejä 
annettiin Sohjanankoskella, Sosnovissa ja Kiestingissä. Eeva Lehtolan 
lahjoittamia suklaapatukoita yli 60 jaettiin mm. Pääjärven koulun ti-
laisuuksissa. Viime vuoden aikana tulleita villasukkia säästimme koko 
vuoden ja lisäsimme ne nyt Fanny Mäntykiven ja Aino Arvolan anta-
miin. Villasukkia (jätesäkillinen) voitiin näin jakaa mm. Kietingissä, Bo-
rovoilla ja Kepalla. Hollolasta Kirsti Inkinen lähetti joulupaketin, jon-
ka sisältö oli suureksi avuksi. Lahjapaketti sisälsi uuden talvihaalarin 
ja villahaalarin.  Se oli suureksi avuksi eräälle kohta kaksivuotiaalle 
tytölle Kalevalassa. Limingasta, Linulan koululta saatuja kynttelikkö-
jä jaettiin kahteentoista paikkaan mm. lastenkotiin, kulttuuritaloihin, 
kouluihin, vanhustenkotiin ja yhteen kotiinkin.

Ystävämme Jouni lahjoitti jouluapua elintarvikkeiden muodossa 
erääseen suurperheeseen. Irja Jaakolan villasukat ym. toi hyvää jou-
lumieltä Vuonnisen kylän asukkaille, Heli Tauriaisen lahjoittama takki 
toi lämpöä eräälle naiselle ja Tanja Timonen-Puiston, Seppo Timosen, 
Erkki Takkisen, Esko Törmäsen, Eija Pohjanveden ja Pudasjärven K-
raudan lahjoituksista puhumattakaan. On se mahtavaa, kun on hyvä-
sydämisiä ihmisiä! Voi sitä ilon ja kiitoksen määrää, mitä pienikin lah-
ja voi aiheuttaa saajassaan. Ei se ole meiltä pois, jos lähimmäistämme 
autamme! Joskus olen sanonut: Kaikki mitä meillä oli, oli lahjaksi saa-
tua. Siksi me autoimme. Hyvä mieli heille - ja meille. Kiitos vuodesta 
2017 kaikille jäsenille ja lahjoittajille!

Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Jäsenmaksu 10 €/hlö/vuosi, perheeltä 20 € ja yrityksiltä 50 €/vuosi. 
Tili FI33 5360 0420 0467 01 (johon myös avustussuoritukset). Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite.

Kutsu myös uusia jäseniä. 

Huumori auttaa huonois-
sa paikoissa Karjalan teil-
lä.

Kostamuksen koulun nro 1:n opettajat lähettivät hyvät 
terveiset lehden lukijoille!

Outi itkien sanoi: - Kiitos, 
kun te vielä minua muistatte.

Borovoin lapset lauloivat innokkaasti. Paras ryhmä!

Liikuntakerho alkaa tiistaina 16.1.2018 kello 9.00 
jokaisella viikolla Tuomas Sammelvuon salin ryhmähuoneessa.

Porinatuokio alkaa tiistaina 16.1.2018 kello 14.30 
palvelukeskuksessa ja jatkuu aina parittomalla viikolla.

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET ry

Tietoa yhdistysten rahoituksiin

YHDISTYSTEN  
TAPAAMINEN

Maanantaina 22.1.2018 klo 17.00-19.00 
Unelmatehtaan Pirtissä, Rimmintie 15.

Jalan kulkeville tarjolla kimppakyyti  
kaupungintalon pihalta klo 16.45. 

OHJELMA
Kahvitarjoilu ja lyhyt esittelykierros
Pudasjärven kaupungin tervehdys 
Tomi Timonen, kaupunginjohtaja

Yhdistysten pienet investoinnit 2 -teemahanke 
Elina Hietanen, Leader-neuvoja 

Oulun Seudun Leader ry
Kehittämis-ja toimintatuet 2018 

Ohjeistusta hakemiseen  
Sinikka Mosorin, osastosihteeri

Tervetuloa!
Lisätietoja: Aili Jussila p. 050 4302198

www.pudasjarvi.fi

KEHITTÄMISTOIMINTA

Lumiukkoja mieltä piristämään

LUMIUKKOTALAKOOT
Pudasjärven kaupunki haastaa kaikki lumiuk-
kotalkoisiin 1.1.-11.3.2018! Pystytä lumiukkosi 

keskustaan tai kylille, porttien pieliin, pihateiden 
varsille, pelloille tai palkisille, tai mihin vain mis-

sä se on näyttävää, mutta turvallista.  
Tyyli on täysin vapaa!

Lumiukkoja toivotaan erityisesti ilmestyvän 
Rajamaan rannan puistoalueelle. Rajamaan 

rantaan on tarkoitus saada useampikin lumiukko 
kaikkien ulkoilijoitten iloksi.

Myös koulut haastetaan lumiukkojen tekoon. 
Luokat voivat itse päättää milloin ja mihin lu-

miukkonsa pystyttävät.

Lue lisää alla näkyvästä osoitteesta!

www.pudasjarvi.fi/lumiukkotalakoot

LUMIUKKOTALAKOOT

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

Lahjatavara-, lelu-, askartelu-, koulu- ja toimistotarvikkeiden 
erikoismyymälä AarreArkku / AarreKauppa.net etsii toimin-
nalle jatkajaa.
-Oletko luova, käsillä tekevä, asiakaspalveluhenkinen, kekse-
liäs, iloinen ja etsit monimuotoista kehittävää ja kehitettävää 
työtä?
Tässä on nyt elämäsi tilaisuus kehittää itsellesi ja ystävällesi/
puolisolle omannäköinen työpaikka.

Puitteet ovat valmiina. Annamme sinulle kaiken tietotaidon, tukkurien 
yhteystiedot ym. joten pääset toiminnassa heti alkuun. Olemme myös 
myöhemmin käytettävissä, jos apuamme tarvitset. Liiketoiminta myydään 
kokonaisuudessaan, varasto, kalusto, nettikauppa, auto, ym. vain tieto-
koneet ja henkilökohtaiset tavarat otamme lähtiessämme mukaan.

Terveydellisistä syistä johtuen, joudumme luopumaan yritystoiminnan 
pyörittämisestä. Emme kuitenkaan haluaisi lopettaa toimivaa yritystä, 
siksi etsimme jatkajaa AarreArkulle/AarreKaupalle. Uudella yrittäjällä on 
mahdollisuus hakea starttirahaa, jotta yritystoiminnan jatkaminen olisi 
helpompaa.

Liikepaikka sijaitsee parhaalla mahdollisella paikalla Pudasjärven kes-
kustassa S-marketin yhteydessä. Paikka on helppo löytää ja myös turistit 
löytävät sen helposti. Liikevaihto on helposti kasvatettavissa hyödyntä-
mällä kanta-asiakkuudet, uusimalla www-sivut ja markkinoimalla mm. 
kunnalliset toimijat. (Yrityksen kehittäminen jäänyt sairastelun vuoksi). 
Myös vähenevä erikoisliikkeiden määrä kylällä vaikuttaa kasvattavasti 
liikevaihtoon lähitulevaisuudessa.

Toimimme tällä hetkellä myös matkahuollon asiamiehenä, joten mahdol-
lisuus matkahuollon toiminnan jatkamiseen on myös (matkahuollon ja 
seuraajan välinen asia). Matkahuolto tuo osaltaan liikkeeseen asiakkaita 
ja varmaa lisätuloa.

Hinta vain: 39 000€. 
Hinta yritykselle on erittäin alhainen, sillä haluamme toiminnalle jat-
kuvuuden asiakkaidemme tähden. 

Yhteydenotot ja lisätietopyynnöt sähköpostitse:
aarrekauppa.net@gmail.com 
jonka jälkeen voidaan sopia tapaamisesta.
OTATHAN YHTEYTTÄ VAIN, 
JOS OLET TOSISSASI KIINNOSTUNUT. 

AarreArkku
etsii jatkajaa...
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VILPE.COM/ECO

Kiinnostuitko?
Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2
93100 Pudasjärvi
Puh. 08-823510
myynti@lvijarauta.fi 

IDEAL WIRELESS
VILPE®
ILMANVAIHDON LANGATON OHJAUSJÄRJESTELMÄ

VENTTIILIT 
TULOILMALLE

KATOLLE 
ASENNETTAVA 
HUIPPUIMURI

HUONEISIIN ASENNETTAVA 
OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ENERGIANSÄÄSTÖ 75 % 
VERRATTUNA MUIHIN 

JÄRJESTELMIIN

SÄÄTELEE 
ITSEÄÄN 

AUTOMAATTISESTI

EI VAADI 
SUURIA 

RAKENNUSTÖITÄ

LANGATON 
– EI TARVITA 

JOHDOTUKSIA

Raikasta sisäilmaa
VILPE® ECo Ideal Wireless 
–ohjausjärjestelmällä

Omakotitalohin, joissa ei ole koneellis-
ta ilmanvaihtoa. Kesämökeille, auto-
talleihin, pesutupiin ja muihin tiloihin.

www.rakennerahastot.� 

Työtön työnhakija!

TyöTakomo auttaa sinua aktivoitumaan.

Ii ja Simo: Harri Ojanperä,
harri.ojanpera@oulunkaari.com, 040 657 1113

Pudasjärvi: Tomi Illikainen,
tomi.illikainen@oulunkaari.com, 040 823 4202

Utajärvi ja Vaala: Riikka Juntunen,
riikka.juntunen@oulunkaari.com, 040 823 4799

www.facebook.com/tyotakomo

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

PALVELEMME
Ma-Pe 

9.00-17.00

SULJEMME 
POIKKEUKSELLISESTI 

keskiviikkona 17.1. klo 11.00 
inventaarion vuoksi

11.990 €

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 822 007

www.pienkonehuolto.fi

Vaihdokit
KELKAT                                                   Vm.    Hinta        Huom!
Työ:
Yamaha Viking III-540E 9100km. .........................2003 1990:- 50cm. tela
Lynx GLX 6900  .....................................................1999 3860:- 60cm. tela
Ski-doo Tundra LT 600 ace 8500km......................2011 6490:- 
Ski-doo Tundra LT 600 ace 10500km....................2013 6590:- ALV väh.kelp.
Lynx 49 Ranger  600 e-tec 9536km. .....................2013 7290:- ALV väh.kelp.
Ski-doo Tundra LT 600 ace 8100km......................2013 7750:- ALV väh.kelp.
Yamaha RS Viking dual range 3200km. ...............2015 10800:- 50cm. tela
Lynx 69 Yeti  900 ace 6500km ..............................2016 11650:- ALV väh.kelp.
Touring:  
Lynx Adventure V-800 19500km. ..........................2009 3110:- ALV väh.kelp.
Lynx Safari 400F  3905km ....................................2003 3290:- 
Arctic cat Panther touring 660 4-t 3700km...........2007 4290:- 
Urheilu:  
Yamaha V-max 700 triple dl 10400km. ................1999 1990:- 
Arctic cat Jaguar Z1 Sno Pro  6400km..................2007 3790:- 
Yamaha FX Nytro RTX ER 8860km. .......................2008 4990:- 
Lynx Xtrim SC 600 E-tec 10500km. ......................2011 6490:- ALV väh.kelp.
Ski-doo Summit SP 600 E-tec 154” 13275km. ......2015 7090:- ALV väh.kelp.
Lynx Xtrim SC 600 E-tec 8500km. ........................2013 7900:- ALV väh.kelp.
Ski-doo Summit SP 600 E-tec 154” 10000km. ......2016 9590:- ALV väh.kelp.
Ski-dooSummit SP 800R E-tec 154” 6500km.......2016 10500:- ALV väh.kelp.
MÖNKIJÄT:  
Honda TRX 250 2x4 5300km. ...............................2008 3150:- 
Polaris Sportsman 300 4X4  2900km. ..................2008 3900:- 
Can-am Outlander 400 EFI  5380km. ...................2013 4700:- 
Yamaha Grizzly 700 EFI 2100km. .........................2007 5250:- 
Polaris Sportsman 500 X2 1200km. .....................2007 5900:- tieliikenne
Honda TRX 500FA Telat,lumilevy,isot renkaat ........2009 6990:- ALV väh.kelp.

● Rotax 600 ACE -voimaa 
ja taloudellisuutta

● PPS-5900-A-telasto
 - pitoa ja kantavuutta
● uusi sähköinen 

iTC-kaasuvipu

11.590 €

● 3923 mm 
 pitkä telamatto
● 445 mm korkea 

tuulilasi

Tundra LT
600 ACE

● Etujousituksen teleskooppirakenteen ja nivelletyn 
3923 mm:n telamaton ansiosta kelkka kulkee kevyesti 
syvässä lumessa, myös hitaassa ajossa. Erinomainen 
pito ja hallittavuus tekevät siitä ihanteellisen sekä työ- 
että huvikäyttöön.

Adventure 
LX 600 ACE

11.290 €

● Adventure LX 600 ACE on väsymätön matkakumppa-
ni pilkkireissulle sekä koko perheen matkoille talven 
ihmemaahan. Se on kelkka täynnä suuria ominaisuuksia, 
jotka tekevät jokaisesta ajoretkestä elämyksen.


