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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uudella kirkko-
valtuustolla järjestäy-

tymiskokous s. 3

Virkistysuimala 
Puikkari 20-vuotta s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 10.1.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Kaikille ilmainen optikon 
tekemä yksilöllinen näöntutkimus (norm. 25 €), ei koske piilolinssitutkimus-
ta.Silmälasien ostajana saat 100 €:n hyvityksen silmälaseista silmälääkärin 
voimassaolevalla reseptillä, myös muilla kuin Silmäaseman silmälääkäreiden 
resepteillä, kun ostos ylittää 150 euroa. Tarjous on voimassa 27.1.2019 asti.

Silmälasien ostajalle

SILMÄLÄÄKÄRIN 

 RESEPTILLÄ  

-100 €

Lisäksi

vähintään

TAMMIKUU 2019

10 €

Erä
MERKKI- KEHYKSIÄ

VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI 
TAI SOITA 08 822 416

KAIKILLE MAKSUTON OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS0€

ALE!

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

Puh.  020 752 8260

UUDISTAMME 
TYÖVAATEOSASTOA

-25%
KAIKKI DIMEX 

TALVIVAATTEET

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: to 24.1., ke 30.1. ja ke 13.2.

Tuu tsekkaan hurjat 
SYNTTÄRITARJOUKSET!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit alkavat
Nettiteoria maanantaisin 

klo 17.00
Ilmoittaudu ennakkoon

Tervetuloa!

Pudasjärven seurakuntatalolla
Varsitie 12,  klo 14.00 – 15.30

ti 15.1.  Edunvalvontavaltuutus  
	 Paula	Ylikulju	/	Oulun	Seudun	Muistiyhdistys
ti 12.2.  Turvallinen lääkehoito 
 Apteekkari	Terttu	Puurunen
ti 12.3. Aivoterveys ja muistisairaudet 
	 Geriatri	Mervi	Nieminen
ti 9.4. Kotihoidon palvelut
Paikalla	kaupungin	muistihoitaja	Tanja	Aarni	/	Helena	Kokko	

Lisätietoja:	Riikka	Heikkinen,	050	466	9477,	riikka.heikkinen@osmy.fi	

MUISTIKAHVILA
Kaikille avoin tilaisuus, jossa jaetaan tietoa ja 

keskustellaan muistista, aivoterveydestä ja hyvinvoinnista

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Ti 15.1.2019 gynekologi Liisa Karinen.
Pe 18.1.2019 yleislääkäri, työterveyshuollon 

erikoislääkäri Olli Heikkilä. 
Jari / 040-516 0430 Sami / 040-560 5993
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
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Kysy edullisia

rahoituksiamme!
Katso vaihdokkimme www.pienkonehuolto.fi
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www.utacon.fi

"
KIITOS KULUNEESTA 

VUODESTA 2018 KAIKILLE 
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE!

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Ostamme edelleen kaikenlaista 
metalliromua.

Maksamme korvaukset 
yli 1000 kg:n eristä.

"
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 13.1. kello 10, Valtteri 
Laitila, Ari Kokkonen, Keijo Piirainen. Messun yhteydessä 
riisutaan kastepuu. Messu on katsottavissa suorana lähetyk-
senä seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit. 

Kuorot: kirkkokuoron kevätkausi alkaa to 10.1. kello 18, 
Vox Margaritan kevätkausi alkaa ke 16.1. kello 18. Eläke-
läisten musiikkipiiri ke 16.1. kello 13.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 10.1. kello 17.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 17.1. kello 12.

Lähetyksen mattoarpajaisten voittolista: sängynpeite no 
326, matto no 184, matto no 35, matto no 444, matto no 
777, matto no 51, matto no 263, matto no 759, matto no 
464. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Voitot voi 
hakea kirkkoherranvirastosta. Kiitos kaikille osallistujille.

Lähetyksen kirpputori ke 16.1.2019 kello 10-13.

Perhekerhot: Perhekerho ja lapsityön kevätkauden aloi-
tusmuskari seurakuntakodissa ke 9.1. kello 10 yhdessä päi-
vähoidon kanssa. Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 
14.1. kello 17 ja perhekerho seurakuntakodissa ke 16.1. 
kello 10.

Rauhanyhdistykset: seurat Kurenalan ry:llä su 13.1. kello 
13 (Risto Lauhikari, Seppo Leppänen).

Kastettu: Anna-Sofia Sarajärvi,  Enni Iida Maria Marjakan-
gas.

Haudattu: Tauno Johannes Parkkila 77 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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään maanantaina.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.
Laskutuslisä 3,00 €

Tilaushinta muualle 
12 kk 79,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

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

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Tauno Johannes
PARKKILA
s. 22.6.1941 Pudasjärvellä
sai kutsun taivaa kotiin
10.12.2018 Pudasjärvellä

Rakkaudella muistaen
sisarukset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Pois, pois kun täältä kutsun saan,
maa vieras jää vaivoineen.
Murheesta riemuun kutsutaan,
autuuteen taivaalliseen.             SL 272:1

Rakkaamme on siunattu läheisten ja ystävien läsnäollessa 
5.1.2019 Pudasjärven siunauskappelissa. Lämmin kiitos kaikille 

meitä muistaneille. Lämpimät kiitokset terveyskeskuksen 
henkilökunnalle sekä kaikille niille, jotka ovat Taunoa hoitaneet.

Kirkkovuodessa siirrytään nyt juhlasta ar-
keen. Viime sunnuntaina vietetty loppiainen 
oli joulujakson viimeinen juhlapäivä. Vanhas-
taan loppiaisen jälkeiseen aikaan on liittynyt 
myös toinen aihe, Jeesuksen kasteen juhla. 
Itäinen kristikunta viettää loppiaista edel-
leen tässä merkityksessä. Lisäksi loppiaisai-
kana on muisteltu Jeesuksen toiminnan al-
kua, ensimmäistä ihmetekoa Kaanan häissä 
(Joh. 2:1-11).

Ensi sunnuntain jumalanpalveluksen ai-
heena on kasteen lahja. Evankeliumitekstis-
sä Matteuksen 3. luvun mukaan kerrotaan 
Jeesuksen kasteesta. Jotta Jumalan tahto 
täyttyi, Jeesus otti kasteen Johannes Kasta-
jalta. Tämän jälkeen taivaat aukenivat, ja Jee-
sus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyh-
kysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 
Jumalan ääni kuului taivaista: ”Tämä on mi-
nun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt” 
(Matt 3:17). Johanneksen kaste oli Jeesuk-
sen elämässä yksi käännekohta, ennen hä-
nen opetustehtävänsä alkua. 

Jeesuksen kaste hänen kärsimystien-
sä alkuna on kristillisen kasteen perusta. 
Useimmat meistä on saatettu jo pienenä 

lapsena kasteen armon osallisuuteen. Kas-
teen yhteydessä otsaamme ja rintaamme 
on piirretty ristinmerkki ja lausuttu sanat: 
”Ota pyhä ristinmerkki otsaasi ja rintaasi to-
distukseksi siitä, että ristiinnaulittu Jeesus Kris-
tus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslap-
sekseen”. Jumala on kutsunut meitä nimeltä 
elämään seurakuntansa yhteydessä, Jeesuk-
sen opetuslapsena. 

Kasteen armo ei ole vain jotain men-
neisyydessä tapahtunutta. Kristittynä elä-
minen on jokapäiväistä kilvoittelua kasteen 
armossa. Apostoli Paavalin kirjoittaa: ”Näin 
meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja hau-
dattiin yhdessä hänen (Kristuksen) kanssa, jot-
ta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin 
kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätet-
tiin kuolleista” (Room. 6:4). Niinpä kasteen 
sakramentti kutsuukin meitä elämään joka 
päivä Jumalan armon voimalla, kuten Mart-
ti Luther katekismuksen mukaan opettaa: 
”Vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuk-
sessa ja parannuksessa upotettava ja että sen 
on joka päivä kuoltava kaikkine synteineen ja 
pahoine himoineen, ja että sen sijana on joka 
päivä tultava esiin ja noustava ylös uuden ihmi-

sen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudes-
sa iankaikkisesti Jumalan edessä”. 

Ensimmäisen Pietarin kirje kuvaa kastet-
ta liittona Jumalan ja ihmisen välillä. Pietari 
liittää kasteeseen Paavalin roomalaiskirjeen 
opetuksen tavoin Kristuksen kärsimystien 
ja ylösnousemuksen esikuvan: ”Tuon esiku-
van mukaisesti teidät nyt pelastaa kaste, ei 
siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elä-
mästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hy-
vän omantunnon liiton. Sen perustuksena on 
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus” (1. Piet. 
3:21). 

Pyhän kasteen lupaukset kantavat joka 
päivä. Jumala on kutsunut ja kutsuu yhä 
meitä uskollisuuteen siinä liitossa, jonka 
hän on kanssamme tehnyt. Hänen puolel-
taan lupaukset ovat aina voimassa. Saamme 
pitää niistä kiinni pyhän evankeliumin voi-
malla. Virren tekijä rohkaisee yhtymään kii-
tokseen: 

”Nyt kiittäkää! On Herra  
hyvä, on armoliitto ikuinen!”  
(Virsi 199:1)

Timo Liikanen

On armoliitto ikuinen

Herään unesta ääniin, kurkkaan ovesta. Siellä he istuu tuoleissaan, 
sitä erittäin hyvää aamukahvia ryypäten.
Hoitaja kiirehti avuttoman luo, nostaa, kääntää, puhdistaa, kuivaa, 
laittaa puhtaat vaatteet ylle.
Hopeiset hiukset kammataan. Hymyn hoivattavalleen suo.
Sitten tepsutellaan kahville toisten luo. 
Hoitaja auttaa, syöttää, juottaa:
Ei vanhus nälkää tuta saa. Siinäpä vellit, puurot ym. saapuu.
Pehmyttä, lämmintä vanhus saa. Jos et jaksa aulaan. Mitä sitten?
Jätetäänkö syömättä? No, ei suinkaan.
Hoitaja vie ruuan huoneeseen, syöttää rauhallisesti, kiireettä.
Jos iltapäivällä olet virkeänä, hoitajat auttaa sinut aulaan.
Hoitajat hurauttelee pitkin poikin käytäviä – huh.
Valkea kuin enkeli pyyhälsi ohitse laulun kans, 
läppäsi kätensä yhteen ja nauroi. Niin vanhuksetkin ilostuivat! 
Olkapäästä kiinni toppaa, minä vähän liikutan sinua, oot istunut niin, 
että pakarat kippeytyy ja se on huono asia.
Nyt nostan varovasti, että ei säry hauras kehosi.
Näin se käy, vähän tässä tepastellaan. Hyvä, istutaan taas hetkonen.
Näin hellästi te hoitajat vanhusta, vammaista käsittelette. 
Työn raskaan raatajia, jotka köyhänä piikana, renkinä taloissa, 
kartanoissa raatoivat.
Oliko aina lämmintä ruokaa, vaatteita? Nyt on!
Jouluisen lämpöisen kiitos kaikille hoitajille, jotka sydämellisellä rak-
kaudella vanhuksia, vammaisia palvelette! Täyttäköön ilo tai mielen-
ne, niin taas jaksatte kipittää pitkin käytäviä, pysähtyä luo, hoivata!
Kun vanhenemme, voimat tuntuvat vähenevän ja väsyttää. Joten on 
hyvä, kun vanhusten hoitopaikat on kunnossa ja siellä nuoria, 
terveitä, nauravia ja laulavia hoitajia!

Uuden Vuoden terveisin ja toivotuksin,
nimimerkki ”Piste”

Vanhuksilla sisältörikasta 
elämää

Helsingissä Vanhalla yli-
oppilastalolla järjestettiin 
11.12.2018 EUSA-rahastojen 
käynnissä olevien hankkei-
den yhteinen glögitilaisuus, 
jonne Mieli-hanke oli kut-
suttu kertomaan hankkees-
ta. EUSA-rahastojen hankkei-
ta on käynnissä tällä hetkellä 
150. Tilaisuudessa esiteltiin 
kolme hanketta, joita olivat 
PALOMA-, TERTTU- ja Mie-
li-hankkeet. Tilaisuudessa 
keskityttiin niin hanke-esit-
telyssä, kuin paneelikeskus-
telussa hankkeiden tuloksiin.

Uudelle kaudelle peruste-
taan kolme sisäasioiden ra-
hastoa, jotka ovat turvapaik-
ka- ja maahanmuuttorahasto, 
sisäisen turvallisuuden ra-
hasto ja raja- ja viisumipolitii-
kan rahoitusväline osana yh-
dennetyn rajaturvallisuuden 
rahastoa. 

Hanke-esittelyissä ja pa-
neelikeskustelussa keskityt-
tiin hankkeiden tuloksiin. 
Pudasjärvellä toimivan Mie-
li-hankkeen (Maahanmuut-
tajien ennaltaehkäisevän 
mielenterveystyön malli) ta-
voitteena on maahanmuutta-
jien psyykkisen hyvinvoinnin 
tukeminen ja mielenterveys-
ongelmien ennaltaehkäisy, 

tiedon lisääminen ja oikea-
aikaisen hoitoon ohjaami-
sen edistäminen. Hankkeessa 
luodaan toimintamalli, joka 
muodostuu maahanmuut-
tajille suunnatuista toimista. 
Hanke päättyy 31.3.2019. 

Hanke-esittelyssä esitel-
tiin maahanmuuttajien tie-
toa mielenterveydestä lisää-
vää koulutusosiota, joka on 
liitetty Suomistartin opetus-
suunnitelmaan. Koulutusosi-
oon laaditaan ohjekirjanen, 
joka mahdollistaa koulutus-
osion levittämisen eri kun-
tiin sekä myös muihin ra-
kenteisiin. Hankkeessa on 
järjestetty täydennyskoulu-
tusta maahanmuuttajia työs-
sään kohtaaville. Tavoitteena 
oli kouluttaa noin 40 henki-

löä. Kuitenkin koulutuksiin 
osallistui noin 100 henkilöä. 
Lisäksi kaupungin sivuille 
laaditaan sähköinen pereh-
dytysopas maahanmuuttajia 
työssään kohtaaville.

Paneelikeskustelun juon-
sivat erityisasiantuntijat Eli-
na Sillanpää ja Kristiina Mau-
riala, EUSA-rahastosta. 

Ennakoimattomiin muu-
toksiin nostin Mieli-hank-
keen osalta esiin Pudasjär-
ven kaupungin edun. Täällä 
kaikki toiminnot ovat lähes 
tulkoon samassa paikassa 
ja neuvoa sekä apua saa lä-
hes reaaliajassa toisilta han-
ketyöntekijöiltä, kaupungin 
henkilöstöltä, tarvittaessa lä-
hiesimiehiltä sekä hanke- ja 
yhteistyökumppaneilta. Li-

Mieli-hanke mukana EUSA-rahastojen 
glögitilaisuudessa Helsingissä

Johanna Hemmilä (Mieli-hanke), Natalia Skogberg (TERT-
TU-hanke) ja Johanna Mäki-Opas (PALOMA-hanke). 

Projektipäällikkö Johanna 
Hemmilä esittelemässä Mie-
li-hanketta Helsingissä.

säksi hyvät verkostot autta-
vat aina yllättävissä muutos-
tilanteissa. Kaikki panelistit 
kokivat, että he saavat hyvin 
tukea ja neuvoa hanketyös-
kentelyyn haasteellisissa ti-
lanteissa.

Glögitilaisuudessa oli vä-
keä EUSA-hankkeista eri 
puolilta Suomea. Hanke-esit-
telyn ja paneelikeskustelun 
jälkeen oli hyvin aikaa ver-
kostoitumiselle, kuuman glö-
gin nauttimiselle kera mie-
lenkiintoisten keskustelujen 
hankeväen kanssa.

Hyvää ja antoisaa Uutta 
Vuotta 2019!

Johanna Hemmilä
projektipäällikkö, Mieli-hanke
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Suomen metsäkeskus on tarkastanut Kemera-tuella rakennet-
tujen ja perusparannettujen metsäteiden kuntoa. Tarkastuksia 
tehtiin kuluvana vuonna 78 tiekilometrillä eri puolilla Suomea. 
Yli puolet tarkastetuista metsäautoteistä täytti metsätieoh-
jeiden vaatimukset. Sen sijaan noin 30 prosentille teistä tar-
vittiin korjaustoimenpiteitä. Eniten huomautettavaa rakenne-
tuilla ja perusparannetuilla metsäteillä havaittiin sorastuksessa 
ja kääntöpaikkojen mitoituksessa. Usealle metsätielle soraa 
ei ollut ajettu riittävältä leveydeltä. Myös monet metsäauto-
teiden kääntöpaikat olivat liian kapeita puutavarankuljetusau-
tojen kääntymiseen. Kääntöpaikkojen rakentamisen laatu on 
kuitenkin parantunut viime vuosikymmenen aikana.

Pudasjärvellä metsäteitä 1000 kilometriä 
Vuonna 2018 valmistuneiden metsätiehankkeiden tarkastuk-
siin sisältyi kaksi pudasjärveläistä tietä. Toinen oli kilometrin 
pituinen metsätien perusparannus ja toinen oli neljän kilomet-
rin pituinen uusi metsätie. Noilla teillä asiat olivat tarkastuk-
sen mukaan kunnossa. 

-Pudasjärvellä on rakennettu kestävän metsätalouden ra-
hoituslain tai sitä edeltäneen metsänparannuslain mukaisella 
rahoituksella metsäteitä kaikkiaan noin 1000 kilometriä, ker-
toi Metsäkeskuksen Pohjoisen palvelualueen rahoitus- ja tar-
kastuspäällikkö Tommi Lohi. 

Metsäkeskus tarkasti myös vuonna 2010 Kemera-rahoi-
tusta saaneiden metsäautoteiden kunnossapitoa. Tarkastuksia 
tehtiin satunnaisotannalla 105 metsätiellä ja yhteensä 220 tie-
kilometrillä.

-Metsätien rakentaminen tai perusparannus on tieosak-
kaille suuri rahallinen panostus, jota ei kannata mitätöidä tien 
huonolla kunnossapidolla. Tiekunnan aktiivisuus ja säännölliset 
kokoukset antavat hyvät askelmerkit tien hyvälle kunnossapi-
dolle, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen 
Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus on mitannut metsäteiden kantavuutta pu-
dotuspainomittauksilla 115 kilometrillä viime vuonna. Pilot-
tikokeilun tulokset osoittivat, että kantavuudessa on paran-
tamisen varaa varsinkin turvemailla ja metsäteillä, joilla on 
hienojakoisia maalajeja.

Metsäteiden tarkastuksissa ja kantavuusmittauksissa ha-
vaittiin, että metsäteillä olisi syytä käyttää tiejyrää. Jyrääminen 
tiivistää maakerrokset ja parantaa tien kantavuutta.

-Kantavuusmittauksilla saadaan esille kantavuudeltaan hei-
koimmat tien kohdat. Kantava metsätie takaa metsänomista-
jalle kilpailukykyiset leimikot ja tukkirekan kuljettajalle vähem-
män sydämen tykytystä, sanoo Metsäkeskuksen metsäteiden 
johtava asiantuntija Mika Nousiainen.

Metsäkeskus tiedotus 

Metsäteiden rakentamisen ja 
kunnossapidon laatua  

voidaan parantaa

Muistikahvila -toimintaa 
Pudasjärvellä 

Oulun Seudun Muistiyhdistys on syksystä alkaen järjestänyt 
muistikahviloita Pudasjärvellä. Muistikahvilat ovat kaikille avoi-
mia tilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa muistiin ja hyvinvointiin 
liittyvistä asioista kaikille kiinnostuneille. Tilaisuudet järjeste-
tään yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa ja niissä on 
mukana myös kaupungin muistihoitaja. Luennoiden ja esitel-
mien lisäksi tarjotaan kahvit, joiden lomassa on mahdollista 
keskustella aiheista ja tavata muita. Kahvilat järjestetään tänä 
vuonna kerran kuukaudessa tammi – huhtikuussa. 

Kevään aikana muistikahviloiden aiheina ovat edunvalvon-
tavaltuutus, turvallinen lääkehoito, geriatrin luento muistisaira-
uksista sekä tietoa kotihoidon palveluista. Kahvilat järjestetään 
Pudasjärven seurakuntatalolla tammikuusta alkaen kuukauden 
toisena tiistaina kello 14. 

Iijoen vesistövision ja toi-
menpideohjelman toteutus 
vuosina 2019−2023 on var-
mistettu Iijoki-sopimuk-
sella. Sopimus antaa edel-
lytykset aiemmin tehdyn 
toiminnan jatkumiselle. Li-
säksi perustetaan Iijoen 
neuvottelukunta ja johto-
ryhmä sekä sovitaan toi-
mintaa edistävästä henki-
löresurssista ja erillisten 
hankkeiden toteutuksesta 
ja rahoituksesta. Sopimuk-
sen rahallinen arvo on 332 
500 euroa.

Sopimus allekirjoitettiin 
8.1.2019 Oulussa. Sopimus-
osapuolina ovat PVO-Ve-
sivoima Oy, Metsähallitus, 
Turvetuottajat (Vapo Oy ja 

Sopimus Iijoen vesistövision ja 
toimenpideohjelman toteutuksesta

Iijoki-sopimusta allekirjoittamassa kaupunginjohtaja Tomi Timonen Pudasjärvi, kunnan-
johtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen Taivalkoski, toimitusjohtaja Pertti Pietinen PVO-Vesi-
voima Oy, kaupunginjohtaja Päivi Laajala Oulu, erätalouspäällikkö Erkki Turtinen Metsä-
hallitus, toimitusketjupäällikkö Sakari Jaara VAPO Oy ja kunnanjohtaja Ari Alatossava Ii. 
Kuvasta puuttuu ylijohtaja Jonas Liimatta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 
Turveruukki Oy), Pohjois-
Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus) sekä Iijoen ve-
sistöalueen kunnat Ii, Oulu, 
Pudasjärvi ja Taivalkoski. 

Iijoen vesistövision ja toi-
menpideohjelman tavoit-

teena on nostaa Iijoen ve-
sistön arvoa vaelluskalojen 
palauttamisen ja veden laa-
dun parantamisen avulla 
sekä rakentaa luottamusta 
ja lisätä vuorovaikutusta Ii-
joella toimivien tahojen vä-
lille. Vesistövisio ja toimen-

pideohjelma on toteutettu 
osana EU-rahoitteista Iijoen 
otva -hanketta.

Pohjois-Pohjanmaa 
tiedotus,  
kuva Mirko Laakkonen 

Viime vuoden marras-
kuussa seurakuntavaaleis-
sa valittu uusi kirkkovaltuus-
to kokoontui maanantaina 7.1. 
neljä vuotta kestävän kauten-
sa ensimmäiseen kokoukseen-
sa. Kirkkovaltuustoon kuuluu 
23 jäsentä, joista 11 oli uutena 
valtuutettuna ensimmäisessä 
kokouksessaan. Henkilövalin-
nat oli neuvoteltu etukäteen, 
joten valinnat sujuivat sutjak-
kaasti. Valtuuston puheenjoh-
tajaksi valittiin uutena Esko 
Ahonen ja varapuheenjohta-
jana jatkaa Terttu Puurunen. 
Sihteerinä jatkaa talouspääl-
likkö Maire Puhakka. 

Kirkkoneuvoston pu-
heenjohtajana toimii virkan-
sa puolesta kirkkoherra. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Anna-Maaria Jaakkola (neu-
vostossa varajäsenenä Suvi 
Puhakka). Jäseniksi valittiin 
Jorma Alatalo (Marko Koi-
vula), Sirkku Fali (Eija Iko-
nen), Erkki Honkanen (Mau-
no Ruokangas), Elmi Kouva 
(Kirsi Alahäivälä), Timo Lyy-
tikäinen (Jouni Seppälä), Veli 
Nikula (Jouni Koivukangas) ja 
Sointu Veivo (Marja Lantto). 

Suhteellisten vaalien vaa-
lilautakunnassa toimivat Mir-
ja Viljamaa, Marko Koivula, 
Sirkku Fali sekä varajäseninä 
Jouni Seppälä, Katja Särkelä ja 
Mauno Ruokangas. 

Enää ei valittu johtokun-
tia, kuten aiemmin. Sen sijaan 
tammikuun lopulla kokoon-
tuva kirkkoneuvosto valitsee 
työalojen vastuuryhmät.  

Eletään sovussa
Kokouksen avasi iältään van-
hin valtuutettu Erkki Honka-
nen, iältään 80 vuotta. Hän 
johti kokousta siihen saakka, 
kun valittiin valtuuston pu-
heenjohtaja. Honkanen toi-

Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous:
Ahonen, Puurunen ja Jaakkola puheenjohtajiksi

votti kaikille työn iloa uudella 
valtuustokaudella. Kirkkoval-
tuuston puheenjohtajana 
Ahonen aloitti kirkkovaltuu-
tettuna seitsemännen kauden 
eli on toiminut valtuutettuna 
vuodesta 1995 lähtien. 

Ahosen tiedon mukaan 
Suomessa vastaavat valinnat 
tehtiin 383 seurakunnassa, 
joissa toimii 8300 luottamus-
henkilöä. Hän toivoi valtuu-
tettujen osallistuvan ahkeras-
ti seurakunnan elämään sekä 
koulutuksiin, toivoen myös 
kuunneltavan seurakuntalai-
sia ja työntekijöitä sekä tukea 
heidän työtään. 

-Toivon hyvän yhteishen-
gen jatkuvan ja eletään sovus-
sa, toivoi Ahonen. 

Alkuhartaudessaan kirk-
koherra Timo Liikanen totesi, 
että seurakunnassa jaetaan itä-
maan tietäjien näkemän täh-
den tavoin Kristuksen valoa 
ajatellen, että seurakunta on 
armon ja osallisuuden yhteisö. 
Liikanen rohkaisi valtuutettu-
ja pitämään huolta Pudasjär-
ven seurakunnan toiminnan 
puitteista ja resursseista.

-Toimimme yhteisellä asi-
alla ja palvelumielellä, hän to-
tesi. 

Liikanen oli valmistellut 
kirkkolakiin pohjautuvan tie-
topaketin kirkkovaltuutetun 
tehtävistä; oikeuksista ja vel-
vollisuuksista. Luottamushen-
kilöiden tehtävään siunaami-
nen järjestetään sunnuntaina 
20.1. messussa, jonka jälkeen 
on iltapäivällä myös koulu-
tusta. 

Seurakunnan luottamushenkilöiden uusi puheenjohtajis-
to: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esko Ahonen, varapu-
heenjohtaja Terttu Puurunen ja kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtaja Anna-Maaria Jaakkola. 

Uusi kirkkovaltuusto kokoontui kokouksen päätteeksi yhteiskuvaan.

Liikanen esitti myös seura-
kunnan toimintakatsauksen. 
Tämä vuosi on seurakunnan 
380 juhlavuosi, jonka merkeis-
sä pyrkimyksenä ja toivomuk-
sena on piispan vierailu ke-
vään aikana.   

Kokouksen lopuksi ko-
koonnuttiin seurakuntasa-
lin puolelle yhteiseen valoku-
vaan.

Heimo Turunen 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI
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2.

4.

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAI-LAUANTAI
11.-12.1.

MAANANTAI-TORSTAI
14.-17.1.

249

499

100

295

099
pkt

399
pkt

169199 069
prk

399
pkt pkt

100

159

100

399

099
pkt

079

199
pkt

795
kg

399

raj. erä

995
kg

Naudan
PALAPAISTI

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

595
kg

595
kg

1195
kg

HK viljaporsaan
LIHASUIKALE
kermapippuri
400 g 199

pkt

100

149
pkt

149
pkt

2 kalaa/talous

Fresh 
”lounashetki”
SALAATTI-
ATERIAT

210-315 g

pkt

prk

249
pkt

100

pkt

prk

pss

199
pkt

kg

595
pkt

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

kg

150
kpl

249
pkt

ras

pkt

kpl

2 pkt/talous

pkt

kpl

2 kg/
talous

2200

990

1790

095
kg

2 pkt/talous raj. erä

2 kg/
talous

MA-TI 14.-15.1.                KE-TO 16.-17.1.

Pouttu
PALVIRYYNI-
MAKKARA
400 g

RAUTAOSASTOLTA

Saarioinen
PIZZAT 
200 g

Kotimainen
tuore 
KIRJOLOHI

Atria
KANAN

OHUTLEIKE
340 g

lempeätomaatti tai 
-merisuola

PE-KE 11.-16.1.

Valio
PEHMEÄ

MAITORAHKA
250 g

Keiju
MARGARIINI

400 g

HK 
LIHAPYÖRYKÄT 
360 g tai  
JAUHELIHA-
PIHVIT 330 g

HK
UUNILENKKI
400 g

Pouttu GOUTER-, 
JAHTI- tai LAUAN-
TAIMAKKARA-
TANKO 700 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Tuore
SILAKKA
kokonainen
pyyntivaraus

Forssan
ITALIAN-, 

PUNAJUURI- tai 
PERUNASALAATTI 

400 g

Arla
VOI 500 g
normaali-
suolainen

Atria
VERIOHUKAINEN tai 

PINAATTI-
OHUKAINEN

400 g

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

9990

Eldorado
CORN 
FLAKES
375 g

prk

Mustang
KAMIINA

199,-

KANAN-
MUNAT
10 kpl

IRTO-
KARKIT

Eldorado
MANGO-
VIIPALEET
452/230 g g

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIJA
400 g

Atria
KYTÖSAVU
MEETVURSTIT
200 g

PE 11.1.                  LA 12.1.

Pouttu possun
ULKOFILEEPIHVI
1 kg
kerma-
mari-
noitu

Hyvä
NAUTA
NAUHELIHA
rasvaa
max 10%159

kg

Valio
JOGURTTI
1 kg

8990

Varta
AKUT
esim. 53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT
8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

Aito Pälkäneen
MAALAISRUIS-
LIMPPU 
400 g

Elovena
VÄLIPALA-
JUOMAT
2,5 dl

Atria
BROILERIN-
KOIPI
3 kpl/ras, 
marinoitu 795

kg

Pouttu
LASAGNE 

1 kg

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

Esva
KALA-
PUIKKO
250 g

Carman 
AUTON 
PUOLIPEITE

1095

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

AVANTO-
PUMPPU

1495

METSURIN
MOOTTORI-
SAHA
sis. 2 kpl oregon 
teräketjua

8990

Naisten
TEKNINEN
ALUSASU

Naisten
PITKIS
100% puuvillaa

Naisten
LEGGINGSIT
TREENIIN JA 
VAPAAAIKAAN

Cross Hatch
MIESTEN
FARKUT

5450

Navel 
APPELSIINI 

Efypti

SUIPPOPAPRIKA 
200 g

590

690

Alkaen

2790

1990

375

1250

1695

2100

UIMALASIT 

UIMALAKIT

Speedo
ALLASKENKÄ

Speedo
ALLASKÄSINE

URHEILU-/
HEVOSVOIDE

JUMPPA-
PALLO 

Start
HIIHTO-
VOITEET

PILATESRULLA
hierova

JUMPPA-
PALLO
jumppanauhoilla

Alkaen
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Tapahtui Pudasjärvellä vuonna 2018

Vuosi 2018 on nyt vietetty ja jälleen 
Pudasjärvi-lehti tarjoaa katsauksen kaupungin 

monipuoliseen tapahtumavuoteen. 
Monet tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa 

paikallisten kalentereissa ja sydämissä. 
Perinteiset tapahtumat ovat saaneet myös uusia 

tilaisuuksia rinnalleen. 
Koko vuoden Pudasjärvi-lehdistä tehty kooste 

näyttää kattavan läpileikkauksen suurista ja vähän 
pienemmistäkin tapahtumista. Yrityselämässäkin 

tapahtui paljon uutisoitavaa.

Tammikuu
Vuosi 2019 otettiin vastaan 
yhdessä tekemisen meinin-
gillä. Pudasjärvellä S-marke-
tin pihalla Pudasjärven Ur-
heilijat järjesti ilotulituksen 
ja Iso-Syötteellä oli ohjelmas-
sa soihtulasku ja näyttävä 
ilotulitus. Väkeä oli paikalla 
yli 1000 henkeä.Kuva 1. 

Tammikuussa järjestet-
tiin presidentinvaalit, jossa 
presidentiksi valittiin Sau-
li Niinistö jo ensimmäisellä 
kierroksella. Presidenttieh-
dokkaat Paavo Väyrynen, 
Pekka Haavisto, Merja Kyl-
lönen, Matti Vanhanen ja 
Laura Huhtasaari (kuvas-
sa) vierailivat Pudasjärvellä. 
Kuva 2. 

Märkää lunta satoi tam-
mikuussa, joka tarttui pui-
hin ja aiheutti suurta tuhoa 
metsissä sekä pitkiä sähkö-
katkoksia etenkin Kainuus-
sa, mutta myös Pudasjärvel-
lä.

Helmikuu
Umpihankihiihtokisa järjes-
tettiin Syötteen maisemis-
sa 9.-11.2. 21. kerran kerä-
ten lähes 300 kovakuntoista 
ja hurjapäistä urheilijaa. Ki-
saan kuului umpihangessa 
hiihdon lisäksi kaikenlaisia 
eräolosuhteissa selviämi-
seen liittyviä tehtäviä ja yö-
pymiset tapahtuivat lumi-
sessa metsässä. 

Kauppiasyrittäjä Tommi 
Niskanen toteutti mittavan 
yli kaksi miljoonaa euroa 
maksavan remontin K-Su-
permarket Pudasjärvessä. 
Uudistuneen kaupan avajai-
sia vietettiin helmikuun lo-
pulla. Kuva 3. 

Pintamon kylätalolla on 
järjestetty tansseja talore-
montin jälkeen talviaikana-
kin. Helmikuussa valssin 
tanssimisen kilpailun voitti 
Mika Illikainen ja Teija Vä-
häkuopus. Kuva 4.

Syötteen perusmatkailu-
yrittäjiin kuuluva Atte Sär-
kelä kustansi oman elä-
mäntarinan kirjaksi ”Kohti 
Ärjännettä”, jonka julkista-
minen pidettiin Syötteellä 
kuun lopulla Kelosyötteellä. 
Kuva 5.

Maaliskuu
Yksin yrittäjiä on Pudasjär-
vellä runsaasti turvaamas-
sa paikkakunnan palvelu-
valikoimaa. Kauneushoitola 
Senja avasi yrityksen äitiys-
loman jälkeen kotinsa yhte-
yteen Jukolantiellä. Kuva 6. 

Lumiveistosviikon tulok-
sena ilmestyi Hartsun ton-
tille kaupungintalon viereen 
upeita lumiveistoksia, jotka 
olivat siinä ihailtavina lumi-
en sulamiseen saakka. 

Rajalta rajalle hiihto to-
teutettiin Pudasjärven yh-
dessä viiden muun kunnan 

kanssa järjestämänä 35. ker-
ran. Mukana oli noin 260 
hiihtäjää 18 eri maasta. RR4 
ryhmäkuva Ranualta. Kuva 
7 .

Pudasjärvellä aloitti Ap-
teekin talossa yksityinen lää-
käriasema Medipudas, yrit-
täjinä Ilona ja Vesa-Matti 
Ritola.

Pudasjärven seurakun-
nan pitkäaikaisin työnteki-
jä 32 vuotta seurakuntalai-

sia palvellut kappalainen 
Juha Kukkuraisen eläkkeel-
le lähtöjuhlassa seurakunta-
talo täyttyi ääriään myöten. 
Kuva 8. 

Reilun parinkymmenen 
eri metsätoimijan yhteisesti 
järjestämä Metsäpäivä täytti 
torin yleisöllä kirpeällä pak-
kassäällä. Vuoden metsätoi-
mijana palkittiin Jalo Poiju-
la, Kontiotuotteen eläkkeelle 
jäänyt toimitusjohtaja. 

2018

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

3.

10.
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Huhtikuu
S-marketin kiinteistössä toi-
miva Aarrearkku sai uuden 
yrittäjän, pudasjärveläissyn-
tyinen Saini Kaukon. Sis-
kokset Heli Kemppainen ja 
Reija Jokikokko pyörittävät 
toimintaa kahdeksan vuot-
ta. Kuva 9.

Kansalaisopiston kevät-
näyttely oli avoinna lähes 
koko huhtikuun ajan Poh-
jantähdessä. 

Kaupunginvaltuusto teki 
päätöksen Kurenalan kou-
lukiinteistön purkamisesta, 
joka työ alkoi vuoden lopul-
la. Tilalle rakennetaan moni-
puolisia palveluja sisältävä 
Hyvän Olon keskus. 

Pohjantähti täyttyi kuu-
lijoista kaupungin järjestä-
mässä Sirkka-seminaarissa, 
jossa todettiin hyönteisruo-
an olevan tulevaisuudes-
sa merkittävä vaihtoehto ih-
misten ravintona. 

Maatilalla eivät työt teke-
mällä lopu -todettiin MTK:n 
kevätkokouksessa, jossa pal-
kittiin nuori maatalousyrit-
täjä Eero Hyttinen Puhoksel-
ta. Kuva 10. 

Veteraaniperinnettä ol-
laan siirtämässä nuorille 
-teemalla vietettiin Kansalli-
sen Veteraanipäivän juhlaa 
Hirsikampuksella, Kuva 11.

Toukokuu
Työväen Vappujuhlaa vie-
tettiin aurinkoisessa ilmas-
sa torilla paikallisen SDP:n 
ja Vasemmistoliiton järjes-
tämänä. Juhlaan osallistu-
neet noin 150 henkeä saivat 
nauttia lopuksi hernekeittoa.  
Kuva 12.

Yhtäjaksoisesti 90 vuotta 
toimineessa Pudasjärven kir-
jakaupassa tapahtui omista-
janvaihdos, kun -90 luvulta 
yrittäjänä toiminut Aune Ek-
dahl siirtyi eläkkeelle. Uute-
na yrittäjänä aloitti Pariisista 
muuttanut Tuija Wallgren. 
Kuva 13.

Laavuhanke palkittiin 
Hämeenlinnassa valtakun-
nallisella TERVE-SOS-pal-
kinnolla. 

Hyvän Olon Messut jär-
jestettiin 11. kerran LC Pu-
dasjärvi Hilimojen toimes-
ta 5.5. Vatsasta puhuja Sari 
Aalto sai esityksellään run-
saan tuhannen kävijän hy-
myilemään. Näyttävänä 
ohjelmanumerona oli Vaa-
tepuoti Hertan järjestämä 
muotinäytös. Kuva 14.

Kirjastossa järjestettyyn 
suureen Muumipäivään 
pääsyä jonotettiin ulkona. 

Pudasjärven Puutarhalla 
vietettiin yrityksen 25-vuo-
tisjuhlaa Puutarhapäivien 
yhteydessä. Yrittäjiä Markus 
ja Sirpa Urmalaa kävi onnit-
telemassa mm. Pudasjärven 
yrittäjät. Kuva 15. 

Uusille toimialoille laa-
jentanut Kaappi ja Levypal-
velu Marko Rautiolla täyttyi 
10 vuotta yritystoimintaa. 

Kesäkuu
Kaupungin liikuntapalvelui-
hin tuli hyvä lisä, kun Suo-
jalinnan keinonurmikenttä 
vihittiin käyttöön. Talvella 

paikalla toimii jääkiekko-
kaukalo. 

Torilla oli kesän ajan vil-
kasta toimintaa, jota toimin-
taa on useana kesänä orga-
nisoinut toriemäntä Kerttu 
Simu yhdessä puolisonsa 
Hannu Simun kanssa. Kuva 
16.

OSAOn kevätjuhlassa ko-
rostettiin, että koulutuksien 
kehittämisellä lisätään paik-
kakunnan vetovoimaa. Pu-
dasjärven lukiossa taso on 
Suomen huippua, todettiin 
ylioppilasjuhlassa, jossa la-
kitettiin 25 uutta ylioppilas-
ta. Kuva 17. 

Ministeri Anne Bernerille 
esiteltiin hänen Pudasjärven 
vierailulla mm. hirsirakenta-
mista, valtakunnallisestikin 
esimerkillistä Kairan Kuitua, 
kaupungin uutta kasvustra-
tegiaa sekä Syötteen aktiivia 
kehittämissuunnitelmia. Lii-
kenneasioista oli esillä ties-
tön kunto ja kunnostustar-
peet. 

Jyrkkäkosken Retrofesti-
vaalien esiintyjät Matti Ai-
raksinen ja Bad Boys Blue 
vetivät huvikeskuksen pi-
halle lähes 1000 hengen ylei-
sön. Kuva 18.

Profin Oy julkisti yritys-
kaupan, jossa 40-vuotias yri-
tys siirtyi kansainvälisel-
le toimijalle Inwido Finland 
Oy:lle. Yrittäjä Mikko Haa-
pala jatkaa edelleen Profinin 
vetäjänä. 

Heinäkuu 
Pudasjärven 37. markkinat 
järjestettiin 6.-7.7. Arviol-
ta yli 10 000 nouseva mark-
kinaväki tapasi perinteisesti 
tuttaviaan ja kävi hieromas-
sa kauppoja oikean markki-
nahengen mukaisesti. Vuo-
den Merkkilöinä palkittiin 
koko Suomen tv-eräohjel-
mista tunnetut Antti ja San-
na Kokko. Kuva 19.

Taivalkosken Jokijärveltä 
Pudasjärven Kipinään järjes-
tetty Iijokisoutu mentiin läpi 
historiansa vähävetisimmäs-
sä joessa. 

Pärjänsuolla vietettiin ky-
lätapahtumaa paikallisen 
Metsästysseuran 50-vuotis-
juhlan merkeissä. 

Pudasjärvellä järjestet-
tiin 14.–22.7. perinteiset ko-
tiseutupäivät. Viikon ajan 
kestävässä tapahtumassa oli 
paljon erilaista toimintaa ja 
ohjelmaa mm. Taipaleen-
harjulla. Päätösjuhla 22.7. pi-
dettiin sateenuhkan vuoksi 
poikkeuksellisesti kirkossa. 

Pudasjärven Urheilijoit-
ten perinteinen kesäpon-
nistus, Kesäpilikin MM-kil-
pailut, järjestettiin varsin 
kesäisessä säässä 23.-29.7. 
keräten noin 200 kilpailijaa. 
Kuva 20.

Elokuu
Tunturimarket ja Pub jatkoi 
toimintaa Syötteellä uuden 
yrittäjän Minna Puolakan 
voimin. Kuva 21.

Menestyvä ja monipuo-
linen kauppa Perhemarket 
valtatie 20 varrella tuhou-
tui suurelta osin tuhopolton 
seurauksena. Kauppa on jat-
kanut toimintaa tulipalolta 

20
18

2018

säilyneessä osassa. Yrittäjä 
Pertti Heikkinen on kuiten-
kin aloittanut vuoden vaih-
teessa uuden rakennuksen 
rakentamisen, joka valmis-
tuu nopealla aikataululla 
loppukeväästä. Kuva 22.

Kongasjärven Kisapojat 
vietti 50-vuotisjuhlaa omal-

la rakentamallaan urheilu-
kentällä monipuolisella oh-
jelmallaan mm. järjestämällä 
ilotulituksen sekä erilaisia 
kilpailuja. Kuva 23.

LC Pudasjärven järjestä-
mät 10. Venetsialaiset ko-
kosi lauantaina 25.8 Jyrkkä-
koskelle vajaat 1000 henkeä. 

12.

13.

14.
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Kokko roihusi, tunnelmalli-
set värivalot ja ilotulitus va-
laisivat pimenevää syksyä. 
Päivällä lapsille oli MLL:n 
järjestämää ohjelmaa ja per-
jantai-iltana oli nuorten dis-
co. Talkooväellä illan ohjel-
ma alkoi viirin nostamisella 
salkoon. Kuva 24.

Sarakylän Vattumarkki-
nat järjestettiin 29. kerran ja 
siellä teemaksi nousi ratkai-
sujen löytäminen maatalou-
den kannattavuusongelmien 
helpottamiseen. Vuoden Sa-
rakyläläisenä palkittiin toi-
mittaja Toivo Kiminki. Kuva 
25. 

Pudasjärven sos.dem. 
työväenyhdistys juhli 
80-vuotista taivaltaan Kos-
kenhovilla. Juhlapuhuja-
na oli kansanedustaja Tytti 
Tuppurainen. 

Syyskuu
Uusi hierontayritys Anni Si-
liämaan Tmi Rotaatio aloit-
ti toiminnan Lenkkitie 14 
-osoitteessa.

Pitempään vireillä ol-
lut Pudasjärven Kehitys Oy 
aloitti toimintansa tullen sa-
malla kaupungin toiminnas-
sa Unelmatehas Oy:n tilalle, 
toki uudella toimintamallil-
la. 

Suomalaisen yrittäjän 
päivänä 5.9. nostettiin perin-
teiseen tapaan suomen lip-
pu salkoon kaupungintalon 
edustalla ja kokoonnuttiin 
sen jälkeen kaupungin tar-
joamille yrittäjien aamukah-
veille. Kuva 26.

Jongun kylä palkittiin 
Vuoden kylänä Pohjois-Poh-
janmaalla Pyhäjärven ky-
läpäivillä. Palkintoa olivat 
ottamassa vastaan Raimo 
Tervonen, Onerva Ronkai-
nen ja Suvi Ronkainen. Kuva 
27.

Pohjanrahti juhli avoi-
mien ovien viettämisel-
lä 60-vuotista toimintaansa. 
Yritys toimii jo kolmannessa 
sukupolvessa. 

Suomen Keskusta piti jä-
senvaalin kansanedustaja-
ehdokkaista. Sen tuloksena 
pudasjärvinen Vesa Riekki 
nimettiin ensi kevään vaa-
leihin kansanedustajaehdok-
kaaksi. 

Metsänhoitoyhdistykset 
Pudasjärvi, Taivalkoski ja 
Kuusamo tekivät Syötteellä 
pidetyssä kokouksessa pää-
töksen yhdistymisestä Mhy 
Koillismaaksi vuoden 2019 
alusta. 

Siuruan Työväentalo on 
toiminut 60 vuotta, jossa 
juhlassa korostettiin talkoo-
työn merkitystä. Työväenta-
lo toimii kyläläisten kokoon-
tumis- ja harrastuspaikkana 
tanssien järjestämisen lisäk-
si. 

Lokakuu
Iso-Syötteelle rakennetaan 
uusi hotelli, monitoimiaree-
na ja tehdään mittava park-
kipaikkojen rakentaminen. 
Kaupungin ja Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen yhteensä yli 10 
miljoonan euron investoin-
tien julkistamistilanteessa 
kerrottiin rakentamistöiden 
alkavan jo vuoden 2018 puo-

lella. Kuva 28 ja kuva 29. 
Sotkajärven Veto on toi-

minut 50 vuotta ja järjesti 
merkkipäivän kunniaksi 50v 
juhlakävelyn. 

Hetekyläläinen maa-
talon emäntä ja Nuo-
risoseuran vastuuhen-
kilö Jenni Naumanen 
palkittiin lehmäkuvistaan 
MTK:n VArsinais-Suomen 
järjestämässä valokuvauskil-
pailussa. 

Pietarilan alueella valmis-
tui lähiliikuntapuisto, jos-
sa on myös talviuintipaikka. 
Alueella toteutettiin kesän ja 
syksyn aikana myös mittava 
tiekorjausurakka, jossa myös 
alueen sähköjohtoja muutet-
tiin maakaapeleiksi. 

Pudasjärven Maa- ja koti-
talousnaiset juhlivat 80-vuo-
tista toimintaansa teemalla 
maaseudun elinvoimaisuut-
ta – yhdessä tekemistä ja ole-
mista. Kuva 30. 

Kirkkoon valmistui 
mittava energiaa säästä-
vä maalämpörakennustyö. 
Lämpö johdetaan nykyaikai-
sella tekniikalla. kuudesta 
260 metriä syvästä porakai-
vosta. Kuva 31.

Marraskuu
Pelttarinseudun Metsäs-
tysseura järjesti hirvipei-
jaat 50-vuotisen toimintansa 
merkeissä. Samoin Ala-Siu-
ruan Metsästysseuralla oli 
50-vuotisjuhlapeijaat. Mo-
lemmissa muistettiin perus-
tajajäseniä ja aktiivitoimijoi-
ta. 

Pudasjärven 4h ylläpitä-
mä kansalaisten kohtaamis-
paikka Topi-Tuvassa vie-
tettiin avajaisia Kauppatie 
3:ssa. 

Pudasjärven Yrittäjät ja 
kaupunki palkitsivat 10.11. 
Pudasjärven Vuoden Yrit-
täjänä kuljetusyrittäjä Ta-
pio Poijulan. Yrittäjien pik-
kujoulussa jaettiin myös 
timanttisia ja kultaisia yrittä-
järistejä. Kuva 32.

Pudasjärvellä syntyy 
vuosittain noin 60 vauvaa, 
joille kaupunki lahjoitti Pik-
kupaavalin päiväkodilla si-
nivalkoiset sukat ja lapaset. 
Sukkien kutomisen olivat 
suorittaneet kaupungin os-
tamista langoista Pudasjär-
ven Maa- ja Kotitalousnais-
ten talkooryhmä. 

Seurakuntavaaleissa va-
littiin 23 kirkkovaltuutet-
tua, joista uusia oli 11. Ää-
nestysprosentti oli 25,6, joka 
on huomattavasti suurempi 
kuin maan keskitaso. 

Kairan kuitu juhli 5-vuo-
tista toimintaansa kutsumal-
la kaupungintalolle runsaas-
ti alkuajan avainhenkilöitä 
niin Pudasjärveltä kuin Tai-
valkoskeltakin. Yhtiöllä to-
dettiin menevän nyt hyvin 
ja olevan myös valoisat tule-
vaisuuden näkymät. 

Joulukuu
Eri yhdistysten järjestämissä 
joulujuhlissa sekä seurakun-
nan kauneimmat joululaulu- 
ja kirkollisissa tilaisuuksissa 
nautittiin joulutunnelmas-
ta perinteiseen tyyliin koko 
joulukuun ajan. Seurakun-

nan joulupuurolla kävi yli 
100 henkeä. 

Itsenäisyysjuhlaa vie-
tettiin 6.12. seurakuntakes-
kuksessa. Kulttuuripalkin-
to luovutettiin Hirvaskosken 
kartanolle tunnustuksena 
kartanon arvokkaasta enti-
söimis- ja kunnostustyöstä   
Kuva 33. 

Jouluhenkeä levittivät 
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen väki, jonka 10.kerran 
järjestämän Joulupuukerä-
yksen avulla kerättiin lahjo-

ja 38 perheelle ja 146 lapselle. 
Hotelli-Ravintola Kuren-

koskessa järjestettiin Osala 
80-vuotta juhlatanssit. 

Pudasjärven Vastaanotto-
keskuksen ja maahanmuut-
totyön 10-vuotista toimintaa 
juhlittiin Hirsikampuksella. 

Sarakylän koululla vie-
tettiin 100-vuotisjuhlaa, jo-
hon osallistui 250 henkeä. 
Juhlassa oli puheita ja oppi-
laiden esittämää ohjelmaa. 
Kuva 34.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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

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!

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

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!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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 

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)

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Kansankatu 10 96100 Rovaniemi. 

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

Kurenkoskessa juhlatanssit
Ramazan Demir on toimi-
nut hotelli-ravintola Kuren-
kosken yrittäjänä viisi vuotta, 
jonka merkeissä järjestetään 
lauantaina 12.1. juhlatans-
sit. Esiintyjäksi saapuu tans-
sikansalle tuttu Jore Siltala 
Haukiputaalta. Juhlan kun-
niaksi yrittäjä tarjoaa ilmai-
sen sisäänpääsyn puoleen yö-
hön saakka, jonka jälkeenkin 
sisäänpääsy on edullinen vii-
si euroa. 

Ennen joulua Kurenkos-
kessa huomioitiin yrityksen 
Osala-kiinteistön 80-vuoden 
ikä 80 henkilön ilmaisella si-
säänpääsyllä. Juhlatansseis-
sa esiintyi Naseva Taivalkos-
kelta. 

Ramazan Demir asuu Pu-
dasjärvellä ja lomailee aina 
välissä kotimaassaan Tur-
kissa. Hänellä on toinen koti 
Alanyassa. Demir kertoi toi-
mineensa yrittäjänä jo lähes 
20 vuotta. Tällä hetkellä hä-
nellä on myös Piippolassa 
Karaokebar Red Tower.

Nykyisin Kurenkoskes-
sa elävää musiikkia, suosittu-
ja esiintyjiä tai orkestereita on 
tarjolla keskimäärin kuukau-
dessa. Helmikuussa 16 päi-
vä esiintyy nuorison haluama 
esiintyjä Poju.

Karaokemusiikki soi kes-
kiviikkoisin ja viikonloppu-
iltoina pubin puolella. Joka 
toinen sunnuntai on iltapäi-

vätanssit, jotka jatkuvat vä-
hintään kevättalvelle saakka. 

Ravintola palvelee hotellin 
majoittujia ja toimii kokous-
ten ja neuvottelujen paikkana 
ruokailutarjoiluineen. Ravin-
tola on avoinna maanantai, 
tiistai ja torstaisin kello 14-20, 
keskiviikkoisin 14-01, perjan-
taisin ja lauantaisin 15-04 ja 
sunnuntaina 15-19. HT

Kokenut ravintola-alan 
yrittäjä Ramazan Demir 

viihtyy Pudasjärvellä, 
jossa on toiminut yrittäjänä 

jo viisi vuotta. Hyvänä 
kaverina ja auttamassa

 vapaa-aikoinaan on 
toiminut Marko Koivula.
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
SiuruainenPuh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Ikkuna ja ovi asennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

RAKENTAMINEN, REMONTIT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi,  
päivittäiset 010 257 1905

Luukkonen Tuija,  
rahoitus 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka,  
rahoitus 010 257 1925
Alatalo Riikka,  
yritysrahoitus  010 257 1935
Isopahkala Klemens,  
yritysrahoitus 010 257 1926

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo,  
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko,  
vakuutus 050 394 9707

Purola Pertti,  
toimitusjohtaja 010 257 1920
Ivola Jonne,  
myyntijohtaja 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

PUDAS-
TORI

VUOKRATTAVANA

MYYDÄÄN

Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 1 h+k 42 m2, 1 h+k 25 
m2. P. 0400 512 997.

Tunturi Row Go 30 -soutu-
laite. Vähän käytetty, 150 €. P. 
0400 634 325.

Pyöröpaaleja 16 kpl 1vrk kui-
vattuja Puhoskylässä P. 0400 
202 645.

Myydään minkkiturkki. Koko 
40 - 42. P. 08 822 830.

Palveluhakemisto

Kipinän kyläseura haastoi 
kyläläiset ja mökkiläiset jou-
lun alla jäälyhtyjen tekoon. 
Kyläläisiä osallistui tempa-
ukseen mukava määrä ja 
Kipinään saatiin jouluksi 
oikein kaunis ja tunnelmal-

linen valaistus, kuten Riepu-
lan tieltä kuvasta  näkyy. 

Kiitos kaikille  
osallistuneille!

Sanna Parkkila

Jäälyhdyillä 
joulutunnelmaa Kipinässä

Vuosi vaihtui vihlakkaasti ja matkanteko kesätöiden etsimistä ja 
syksyn opiskelupaikkojen hankkimista kohti on ajankohtainen. Pu-
dasjärvellä on hyvät ja asiantuntevat neuvojat ja tukijat näihin asi-
oihin TE- toimistossa, kaupungin työllistämisyksikössä, etsivässä 
nuorisotyössä, useissa hankkeissa, oppilaitoksissa ja Karhupajan 
yksilövalmennuksessa.  Karhupajan toimintaan kuuluu nuorten 
työpajan lisäksi avoin työpajatoiminta, jonka puitteissa yksilöval-
mentajan on mahdollista ohjata ja neuvoa yli 28-vuotiaita henkilöi-
tä koulutukseen, työpaikkojen hakuun ja muissakin asioissa.

 Ensimmäisen yhteishaun ajankohta on ammatillisen koulutuk-
sen yhteishaku ajalla 19.2. - 12.3. Koulutuksiin haetaan osoittees-
sa www.opintopolku.fi. Tästä osoitteesta pääsee tutkimaan kaik-
kia haettavana olevia koulutusvaihtoehtoja. Yhteishaussa hakevat 
pääsääntöisesti peruskoulun ja lukion päättäneet. Jos takana on 
jo jokin ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto yhteishaku 
ei ole mahdollinen. Tässä tapauksessa koulutukseen hakeutuminen 
onnistuu jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Jatkuvan 
haun myötä on mahdollisuus hakea ammatilliseen koulutukseen 
koko vuoden aikana. Oppilaitokset päättävät tarkemmista haku-
ajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista, joten näihin kan-
nattaa varautua ja perehtyä.

Korkeakoulujen yhteishaku tapahtuu 20.3.-3.4. välisenä aikana. 

Hakuun kuuluvat sekä ammattikorkeakoulut, että yliopistot. Am-
mattikorkeakouluun voi hakea, jos on suorittanut lukion oppimää-
rän ja/tai ylioppilastutkinnon. Opiskelijaksi AMK-tutkintoon johta-
viin opintoihin voidaan hyväksyä, jos ammattikorkeakoulu toteaa 
henkilöllä muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja val-
miudet. 

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon 
tai tutkinnon osia. Pääosa opinnoista suoritetaan käytännön työ-
tehtävissä työpaikalla ja niitä täydennetään tietopuolisilla opinnoil-
la ammatillisessa oppilaitoksessa. 

Kesätyön hakeminen kannattaa aloittaa ajoissa eli nyt heti. Jos 
kiinnostavaa työpaikkaa ei heti löydy tai hakeminen ei tuota posi-
tiivista tulosta, täytyy vain sinnikkäästi seurata avoimia työpaikkoja, 
käydä henkilökohtaisesti työnantajien puheilla ja hyödyntää tutta-
vien ja sukulaisten kautta saadut vinkit mahdollisista työpaikois-
ta. Asiallinen työhakemus ja CV ovat myös kesätyönhaussa perus-
dokumentit samoin kuin perehtyminen työhaastattelun kuvioihin. 
Näihinkin asioihin voi pyytää neuvoa ja opastusta Karhupajan yk-
silövalmentajalta.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja, Karhupaja

Tukea yhteishakuun ja kesätyöpaikkojen etsimiseen

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

VUOKRATAAN 
4H+keittiö 99 m2 

ydinkeskustassa, 
100 m S-markettiin, 

50 m apteekkiin. 
2 kerros. 

Heti vapaa. 
P. 040 809 2120.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteis-
tön myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja 
on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. nu-
merosi tai osoitteen. Pitkistä, seikka-
peräisistä teksteistä veloitamme. 

Mitä tehdä? 
Minne mennä?
Paavo Tolonen - maalauksia 
5.12.2018-31. 3. 2019 Syötteen luonto-
keskus, Erätie 1. Näyttely avoinna: 2.1.-
31.1. ti-la klo 10-16, 1.2.-31.3. joka päivä 
klo 10-16.
Kirjakaupassa Paavo Niskasaari 
tammikuun kirjailijavieraana to 
10.1. klo 12-17.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 
Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheiluja-
osto.
Ylijäämäruuanjako ma 14.1. klo 9 
Karhupajalla.
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

PORINATUOKIO alkaa 15.1.2019 
kello 14.30 palvelukeskuksessa. 
OHJATTU VESIJUMPPA 15.1.2019 
kello 10.15 Puikkarissa.
LIIKUNTAKERHO 22.1.2019 kello 9.00 
Tuomas Sammelvuo -salissa. Tervetuloa!

Poijulan Erä ry
HIRVIPEIJAISET

Pintamon leirikeskuksessa
su 13.1.2019 klo 13.00. 

 Maanvuokraajat, 
seuran jäsenet ja kyläläiset 

perheineen tervetuloa! Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset sekä mökkiläiset perheineen 

tervetuloa! Hirvijaosto

Marikaisjärven Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

Marikaisjärven toimitalolla 
su 20.1.2019 klo 12-14.30.

Pelttarinseudun 
metsästysseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

metsästysseuran majalla 
su 27.1.2019 klo 11.00.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Johtokunta klo 10.00. Sihteeri

Malisen Erä ry
VUOSIKOKOUS 

Korpisen kylätalolla la 19.1.2019 klo 12.00.
Johtokunta kokoontuu klo 11.00.

Esillä sääntömääräiset asiat. Sihteerin valinta.
Lopuksi hirvikokous, ilmoittautuminen 2019 pyyntiin.

Sihteeri

PUDASJARVI.FI

ESIOPETUKSEEN SEKÄ AAMU- JA ILTA-
PÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on käynnissä 8.1.-1.2.2019 välisen 
ajan osoitteessa pudasjarvi.fi/eskariin

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

Tuhansuon 
Metsästysseura ry:n

PEIJAISET 
la 26.1. klo 14 Sarakylän koululla.

Puheenjohtaja

Maanvuokraajat ja 
seuran jäsenet perheineen tervetuloa!

Lopussa hirvenlihan huutokauppa. 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Tervetuloa!

KURENKOSKI 
5-VUOTISJUHLAT

Ramazan Demirin omistuksessa!

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

KURENKOSKEN 
PÄIVÄTANSSIT 

sunnuntaisin 
tammi-maaliskuussa:
- 20.1.
- 3.2.
- 17.2.

- 3.3.
- 17.3.
- 31.3.

LEVYTANSSIT 
klo 16.00 - 19.00

Juhlan kunniaksi juhlatanssit 
la 12.1.2019 klo 21.00 - 02.00

Musiikista vastaa

JORE SILTALA
Ilmainen sisäänpääsy klo 23.59 saakka, 
jonka jälkeen lippu koko talo 5 €

MYYDÄÄN MAATA

Pudasjärven Hetekylän alueelta noin 11 heh-
taarin määräala, jonka puusto on pääosin nuorta 
kasvatusmetsää. Alueella on lisäksi kotitarvepuuta 
esimerkiksi polttopuuksi. Tämä kohde rajoittuu  
tiestöön, joten sinne on ensiluokkainen saavutetta-
vuus paikallisen metsäautotiestön kautta.

Tarjoukset tästä kohteesta 
16.12.2018 mennessä

Pudasjärven Livon alueelta noin 59,4 hehtaarin 
metsätila. Kohteen puusto on pääosin laidealuei-
den mäntyvaltaisilla kasvatusmetsäkuvioilla. Koh-
teen länsiosaan kulkee tie- ja penkkatieura.

Pudasjärven taajaman koillispuolen Pitämisuolta 
noin 27,4 hehtaarin kiinteistö. Kohde sopii hyvin 
luonnossa liikkujalle, metsästäjälle tai luonnon 
tarkkailijalle.

Tarjoukset näistä kohteista 
13.1.2019 mennessä

Lisätietoja näistä ja muista myynnissä olevista 
kohteista sekä ohjeet tarjouksen jättämisestä: 
www.ostamaata.fi

MYYDÄÄN MAATA

Pudasjärven Hetekylän alueelta noin 11 heh-
taarin määräala, jonka puusto on pääosin nuorta 
kasvatusmetsää. Alueella on lisäksi kotitarvepuuta 
esimerkiksi polttopuuksi. Tämä kohde rajoittuu  
tiestöön, joten sinne on ensiluokkainen saavutetta-
vuus paikallisen metsäautotiestön kautta.

Tarjoukset tästä kohteesta 
16.12.2018 mennessä

Pudasjärven Livon alueelta noin 59,4 hehtaarin 
metsätila. Kohteen puusto on pääosin laidealuei-
den mäntyvaltaisilla kasvatusmetsäkuvioilla. Koh-
teen länsiosaan kulkee tie- ja penkkatieura.

Pudasjärven taajaman koillispuolen Pitämisuolta 
noin 27,4 hehtaarin kiinteistö. Kohde sopii hyvin 
luonnossa liikkujalle, metsästäjälle tai luonnon 
tarkkailijalle.

Tarjoukset näistä kohteista 
13.1.2019 mennessä

Lisätietoja näistä ja muista myynnissä olevista 
kohteista sekä ohjeet tarjouksen jättämisestä: 
www.ostamaata.fi

TANSSIKURSSEJA 
KOSKENHOVILLA

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

KURSSITASOT JA TUNTIJAKO:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

25.1. Rumba (A+A-J), Jive (J)
15.2. Hidas valssi (A+A-J), Rumba (J)
8.3.   Fusku (A+A-J), Hidas valssi (J)
5.4.  Tango (A+A-J), Fusku (J)
26.4. Cha-Cha (A+A-J), Tango (J)
17.5. Bugg (A+A-J), Cha-Cha (J)

os. Koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: 
Tuula Kemppainen 
p. 040 702 6478.

Koskenhovilla su 13.1.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

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.

KEILAILU- JA 
AVANTOUINTI-

RETKI OULUUN  
pe 25.1. lähtö 

klo 17 Puikkarin 
pihalta.

järjestää 
LIITTOKOKOUS-

VAALIEN
EHDOKAS-
ASETTELU-

KOKOUKSEN 
ti 29.1.2019 

klo 19.00 Ravintola 
Meritassa.

Kaikki jäsenet lämpimästi 
tervetuloa kokoukseen! 

PAM 
PUDASJÄRVEN 

OS. 208 

Johtokunta
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Virkistysuimala Puikkari 20-vuotta

Juhlaviikolla monipuolista ohjelmaa
Virkistysuimala Puikkari on 
toiminut 20 vuotta, jota juh-
listetaan monipuolisella oh-
jelmalla. Juhlaviikko alkaa 
torstaina 10.1., jolloin Wibit-
rata eli vesihuvipuisto tulee 
Puikkariin. Wibit-rataan voi 
osallistua uintimaksun hin-
nalla aina 13.1. saakka.

Maanantaina 14.1. Ou-
lun uinnin moninkertainen 
Suomen mestari ja maajouk-
kueuimari Veera Kiviranta  
saapuu pitämään uinnin tek-
niikkaklinikkaa, joka pitää 
sisällään muun muassa var-
talon asento uidessa, sekä 
vaparin ja rintauinnin tek-
niikkaharjoituksia.

Tiistaina 15.1. tarjotaan 
täytekakkukahvit 200 ensim-
mäiselle kello 15 alkaen. Sa-
malla palkitaan vuoden ui-
marit.

Keskiviikkona on tarjolla 
grillimakkaroita ja torstaina 
introsukellusta (laitesukel-
lus) Tähän osallistuminen 
edellyttää 15-vuoden ikää. 
Juhlaviikko huipentuu kai-
kille ilmaiseen uintiin ja 
kuntosaliin viikonloppuna 
19.-20.1.

Alkuaikana valtava 
suosio
Virkistysuimala Puikkari vi-
hittiin käyttöön 20 vuotta sit-
ten, tammikuussa 1999. Koe-
käytössä halli oli jo vuoden 
1998 lopulla, mutta yleisöl-
le ovet avattiin vuoden 1999 
tammikuussa, 

Hallissa alusta saakka 
työskennellyt hallivastaa-
va Aini Seppänen muiste-
lee, että Puikkarin suosio oli 
alussa huima ja on jatkunut 

vakaana läpi vuosikymmen-
ten. 

-Vuositasolla hallin käyt-
täjämäärä on noin 37 000 
sekä lisäksi kuntosalissa 16 
000 kävijää eli viime vuo-
den kävijämäärä oli yhteen-
sä noin 54 000. Koululaiset ja 
hyvinvointipassilaiset muo-
dostavat suurimmat käyttä-
järyhmät, Seppänen kertoo.

Pudasjärvellä uimaope-
tusta annetaankin kiitettä-
vä määrä, jokaisen pudas-
järvisen lapsen saadessa 
alakouluaikana neljäkym-
menetäkaksi opetuskertaa. 
Opetusta annetaan lisäksi 
Ranuan koululaisille, josta 
alakouluikäiset käyvät joka 
vuositasolla kaksi kertaa 
Puikkarissa. Kakkosluokka-
laisilla käyntejä kertyy viisi.

Tärkeä liikuntapaikka
Pudasjärven kaupungin lii-
kunta- ja hyvinvointipalve-
luiden koordinaattori Ismo 
Miettinen korostaa Puikka-
rin merkitystä kaupungin 
liikuntapaikkojen joukossa.

-Puikkari on ehdottomas-
ti tärkein kuntalaisten hy-
vinvointiin vaikuttava ra-
kennettu liikuntapaikka. 
Hallin hyvä kunto ja siisteys 
saava kiitosta etenkin vieras-
paikkakuntalaisilta. Puikka-
rista on pidetty hyvää huol-
ta. Käyttövesiputkisto on 
uusittu ja tulevana kesänä 
uudistetaan ilmanvaihtoko-
neet, kertoo Miettinen. 

Terveyttä palveleva 
liikuntapaikka
Puikkarin johtajana vapus-
ta 1998 vuoteen 2004 työs-

kennellyt Tuula Ahokumpu 
muistelee hallin syntyhisto-
riaa lämmöllä.

-Tavoitteeni oli saada hal-
lista kansanterveyttä pal-
veleva liikuntapaikka. Li-
säksi pyrimme luomaan 
toimivan uimahallikulttuu-
rin paikkakunnalle. Mieles-
täni onnistuimme ja aloitta-
mamme vauvauintitoiminta, 
vesipelastus ja monet muut 
toimivat Puikkarissa edel-
leen. Osaavan henkilö-
kunnan saamisesta halliin, 
etenkin uinninvalvontaan, 
jouduimme taistelemaan, 
mutta sekin onnistui. Osaa-
va, ystävällinen asiakaspal-
velu saakin edelleen kiitosta 
Puikkarissa, Tuula iloitsee.

Puikkarissa aloitettiin 
Tuulan aikana veteraani-
kuntoutukseen liittyen pai-
kallista kuntoutusta, valta-
kunnallisen kuntoutuksen 
oheen. 

-Olimme uranuurtajia ja 
ensimmäisiä Pohjois-Suo-
messa, Ahokumpu kertoo.

Hallipäätös ilman 
poliittista vääntöä
Hallin rakentamiseen voi-
makkaasti vaikuttamassa ol-
lut Paavo Tihinen muistelee 
rakentamispäätöksen synty-
neen ilman suurempia eri-
mielisyyksiä.

-Aluksi oli vääntöä sivu-
kylät vastaan keskustaaja-
ma, mutta lopuksi päätös 
rakentamisesta syntyi kun-
nanvaltuuston yksimielisel-
lä päätöksellä, Tihinen ker-
too hallin syntyhistoriasta.

Tihinen kertoo hallityö-
ryhmän käyneen tutustu-

Suositut vesijumpat kuuluvat Puikkarin viikoittaiseen ohjelmaan. Tiistai-iltana on mies-
ten jumppa, jossa on neljä vakiokävijää myös Ranualta. Osa miehistä kertoi olleensa mu-
kana 15 vuotta ja löytyipä Pauli Rinne, Taisto Kosamo ja Reino Soronen, jotka ovat olleet 
säännöllisesti mukana uimahallin perustamisesta saakka. Ohjaajana tiistaina 8.1. oli Jen-
ni Ylilehto. 

Puikkarin seinää komistaa taiteilija Kari Tykkyläisen teos Leikkivät aallot, sekä ulkoseinää 
hänen pronssiteoksensa.

Suomen mestari ja maa-
joukkueuimari Veera Kivi-
ranta  saapuu pitämään uin-
nin tekniikkaklinikkaa.

Hallissa alusta saakka työskennellyt hallivastaava Aini 
Seppäsen mukaan Puikkarin suosio oli alussa huima ja on 
jatkunut vakaana 20 vuoden ajan. 

massa Laihialle valmistunee-
seen halliin, sekä Kempeleen 
Zimmariin.

-Laihialla eräs työryhmän 
jäsen totesi hallin kokoon 
pettyneenä ”ei me kyllä täm-
möistä lurakkoa tehdä”, Ti-
hinen naurahtaa.

Zimmarissa käynti puo-
lestaan osoitti hallin tarvit-
sevan myös syvän allaspään. 
Niinpä jo rakenteilla ole-
via pohjatöitä muutettiin ja 
Puikkariin rakennettiin pää-
altaan lisäksi lastenallas ja 
kylmävesiallas, sekä syven-
nettiin pääaltaan toinen pää. 
Tämä mahdollistaa erilais-
ten uintimerkkien suoritta-
misen sekä osoittaa Pudas-
järven päättäjien rohkeuden 
tehdä vielä tänäänkin mo-
dernin hallin vaatimukset 
täyttävä liikuntapaikka kun-
talaisten käyttöön.

Uimahallin talotekniikan 
suunnittelun ohjauksessa 
ja työaikaisessa valvonnas-
sa, sekä käyttökoulutuksen 

järjestämisessä konsulttina 
käytettiin iiläistä Pentti Per-
nua. Tällä vältettiin suden-
kuopat, joihin monissa tuon 
ajan uimahallien rakentami-
sissa sorruttiin.

-Muutostöistä johtuen 
hallin kokonaiskustannuk-
set nousivat suunnitellusta. 
Viedessäni avajaisiin osallis-
tunutta ministeri Suvi-Anne 
Siimestä Ouluun, totesin vie-
raiden yleensä jättäneen jon-
kin lahjan Pudasjärvelle, Ti-
hinen kertoo. 

Tämä lienee osaltaan vai-
kuttanut ministeriin ja Pu-
dasjärvi sai miljoonan jäl-
kirahoituksen aiemmin 
saamansa valtionavustuk-
sen lisäksi.

Leikkivät aallot hallin 
seinällä
Puikkarin seinää komistaa 
taiteilija Kari Tykkyläisen 
teos Leikkivät aallot, sekä ul-
koseinää hänen pronssiteok-

sensa. Molemmissa Tykky-
läinen on kuvannut Puikkari 
nimen mukaisesti puikkaria.

-Leikkivät aallot koettiin 
sen verran kansaomaiseksi 
taiteeksi, että valtuusto sen 
hyväksyi. Myös puu mate-
riaalina miellytti arkkitehtiä, 
Kari Tykkyläinen kertoo hal-
lin taideteoksista. Niillä on 
ilahdutettu kävijöitä hallin 
avaamisesta alkaen ja onpa 
Puikkari kertaalleen valittu 
Suomen Vuoden uimahal-
liksikin.

Tykkyläisen teos hallin 
seinällä antaa katsojan mieli-
kuvitukselle mahdollisuuk-
sia ja monet näkevät siinä 
delfiinejä. Valtion taiteilija-
eläkkeestä nauttivan taitei-
lijan leikkisyys pääsee teok-
sessa hyvin esille.

Matti-Tapio Rissanen, 
kuvat Heimo Turunen

Pudasjärven kaupunki hakee parhaillaan Hyvän olon keskukseen 
keilahalliyrittäjää. Keskukseen tulee sijoittumaan muun muassa 
terveysasema, nuorisotalo ja kirjasto eli keskustan hirsiseen uu-
disrakennukseen tulee hyvin monipuolisesti toimintoja. Keskuk-
sen on suunniteltu valmistuvan Kurenalle vuonna 2021.

Yrittäjähaku on käynnissä jo nyt, sillä Hyvän olon keskusta 

suunnitellaan ja rakennuksen tilaohjelmassa on varauduttu sii-
hen, että keskukseen voidaan rakentaa myös 6-ratainen keilahal-
li, joka toteutetaan vain, mikäli keilahallitoiminnasta kiinnostunut 
ja siihen sitoutumaan valmis yrittäjä tiloihin löytyy jo nyt. Yrittäjä 
voi halutessaan hoitaa myös kahvilatoimintaa Hyvän olon keskuk-
sessa ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua keilahallin 

sekä kahvila- ja lounasruokalatilojen arkkitehtisuunnitteluun jat-
kossa. Kaupunki toivoo siksi, että tuleva keilahalliyrittäjä ottaa yh-
teyttä Pudasjärven Kehitykseen tammikuun puoleen väliin men-
nessä.  

Kaupunki tiedotus 

Keilahalliyrittäjää haetaan Hyvän Olon keskukseen
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Koskitraktori Oy:n 

VERHOOMO 
040 163 3970

● kelkan penkit
●	 veneen penkit ja kuomut
●	asuntovaunujen ja -autojen patjasarjat 

+ verhot
●	nojatuolit ja sohvat

●		verho-ompelu + suunnittelu
●		koristetyynyt mittojen mukaan

AJONEUVOT JA 
HUONEKALUT:

Tervetuloa!

Verhoomo 
avattu 

ma 7.1.2019 

lomatauon 
jälkeen. 

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

TAMMI ALE......
KAIKISTA 
ALENNETUISTA 

HINNOISTA 
VIELÄ 

-50%

KÄSINEET, 
PIPOT JA 

SUKAT 

-30%
 KAIKKI MUUT

(Tarjous ei koske talvikasta ja kumisaappaita)

-30%

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

PERUSPESU

25€
ALKAEN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
ALKAEN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

AUTOKOHTAISESTI RÄÄTÄLÖIDYT 
AUTONHOITOPALVELUT:

KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TEHOPESU 
+ VAHA

60€ALKAEN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

KESTO-
PINNOITUKSET

200€ALKAEN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

SISÄPESU
● imurointi
● lasien sekä 

muoviosien 
puhdistus/ 
kiillotus 60€

ALKAEN

SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU

150€
ALKAEN

● sisäpesu
● istuimien pesu  

painehuuhtelulaitteella

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
ALKAEN 65€

ALKAEN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

● kumimattojen 
pesu

● yksi- ja moniasteisina

A.

B.

C.

D.

AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

MADOT JA TOUKAT 
MEILTÄ!

29,90

JÄÄHDYTINNESTE
100 %
10 litraa

14,90

TUULILASIN-
PESUNESTE
-40°C
10 litraa

649,-

Espina
LUMILINKO
6,5 hp, 4t, 570 mm

29,90

AHKIOT

395,-

Moottorikelkan 
TALOUSREKI 
jousitettu, suksissa muovit

495,-

Moottorikelkan
TUKKIREKI
suksissa muovit

2,99

PILKKIVAVAT

49,50

Asser
JÄÄKAIRAT

59,50

Arctix
LUMIKENGÄT

HOX!

ALKAEN

ALKAEN

ALKAEN

ALKAEN

99,50

UUTUUS!
Arctix
METSÄSUKSET

ERÄ KÄYTETTYJÄ:
MINIKEITTIÖ
jääkaappi, tisipöytä, keittole-
vyjä 2 kpl. Uuden hinta 790,- 

200,-
MINIUUNI
keittolevyjä 2 kpl

50,-
JÄÄKAAPPEJA 
JENKKIKAAPPEJA
50,-
ERÄ KÄYTETTYJÄ!

kpl

kpl

kpl


